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 الموحـــــدة المرحليـــــة الماليــــة البيانات
 )غير مدققة( للمجموعة الموجــــــــــزة

 
 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 ٢9٦٧مـارس  ٣٦فـــي 

 
 
 



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

 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

 

 

 

 
 
 

 صفحة المحتويات
 
 

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

 ١ 

 ٢  للمجموعة الموجـــــــــــز الموحـــــــد المرحلـي قائمة المركز المالي

 ٣  )غير مدقق( للمجموعة الموجـــــــــــز الموحـــــــد المرحلـــي الدخــــــل انـــــبي

 ٤  )غير مدقق( للمجموعة الموجـــــــــــز الموحـــــــد المرحلـــي الشامل الدخل بيان

 ٥  ()غير مدقق للمجموعة الموجــز الموحد المرحلي الملكية حقوق في التغيرات بيان

 ٦  )غير مدقق( للمجموعة الموجـــــــــز الموحـــــــد المرحلـــي النقدية التدفقات بيان

 ٢١ - ٧  للمجموعة الموجزة الموحدة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 
 







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

 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٣ 

 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس ٣٦فـــي 

  

٢9٢ ٦١9٦٧   

  إيضاح ألف درهم ألف درهم

 الدخل   

 دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية  ٤٢٣.٥09 ٥0١,٤99

 دخل من أوراق مالية استثمارية  ٤١.٥0١ ٦,٧٧٢

 دخل من الشركة القابضة للمجموعة  ٢2.99٣ ٤٥,٢99

 دخل عموالت ورسوم  0٤٦.١١٥ ١٢٥,٣9١

 دخل آخر  ٢9.29٣ ٣٣,٣٤٥

──────── ────────   

 إجمالي الدخل  ٧٢٤.٦6١ ٧٦٢،٣9١

──────── ────────   

    

 المصروفات   

 مصروفات موظفين  (٤٧٥.١٣2) (١90,0٧0)

 وإداريةمصروفات عمومية   (9٥.٢٤٤) (١0٢,١٤٣)

 استهالك عقارات ومعدات  (2٦2.١١) (029,٦)

──────── ────────   

 إجمالي المصروفات  (٢٤6.6٦٧) (٢0٦،٣9٢)

──────── ────────   

    

 صافي األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة والتوزيعات  ٢١0.٤٧0 99٤،٤٦٤

 صافية من التحصيالت القيمة,مخصصات انخفاض  ١٣ (22٥.١٣٤) (٢٦٣,٣٧2)

──────── ────────   

 صافي األرباح التشغيلية  ٣٤٤.٣٦٤ ١٢١،٦69

 حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك  (١٢٣.٢٧٢) (١0٥,٤٣٣)

──────── ────────   

 صافي أرباح الفترة  ٢٢٦.٦٦٢ ٦0٣،٤6

════════ ════════   

 السهم )درهم( ربحية ١٤ 9.99٤ 9،9٦٦

════════ ════════   

 
 
 

 للمجموعة. جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ١9إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 .١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحة 
 
 



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

 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

 

٤ 

 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس ٣٦فـــي 

  

٢9٢ ٦١9٦٧   

   ألف درهم درهمألف 

    

 صافي أرباح الفترة  ٢٢٦.٦٦٢ ٦0٣،٤6

    

 البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الحقًا ضمن بيان الدخل:   
 بنود الدخل الشامل األخرى   
 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع   

 العادلةصافي التغير في القيمة  -  ٧.٢٦0 ٦٥٦,2

 صافي المبلغ المحول الى بيان الدخل -  (٣٦0.٢0) ٤,٢٥٤

──────── ────────   

 للفترة األخرىالدخل الشامل  بنود إجمالي  (٦٣.٦99) 0٦9،٦٢

──────── ────────   

 إجمالي الدخل الشامل للفترة  9٦٢.٢9٦ 6٦،٦9٣

════════ ════════   

 
 
 

 .للمجموعة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ١9إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

.١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحة 



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

 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

  

 
 

 
 

٥ 

 

  جموعةالعائدة إلى مساهمي الم

  رأس المال قانونياحتياطي  احتياطي عام احتياطي القيمة العادلة أرباح محتجزة إجمالي حقوق الملكية

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

       

 ٢0١٦يناير  ١كما في  ٤٢٢,9٣0,٣ ٤٢٣,٣٢9 ٢٣٥,٢0٢ (٤,١٢٧) 2٣١,٦0٣ 09٤,٧٥١,٥

 صافي أرباح الفترة -  -  -  -  ٤٥,١9٣ ٤٥,١9٣

 للفترةبنود الدخل الشامل األخرى  -  -  -  9١0,١٢ -  9١0,١٢

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

 إجمالي الدخل الشامل للفترة -  -  -  9١0,١٢ ٤٥,١9٣ ١0٣,٥2

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

 ٢9٦١مارس  ٣٦كما في  ٤٢٢،0٣9،٣ ٤٢٣،٣٢0 ٢9٢،٢٣6 ٦،٧٦٣ ١٤0،9٢٤ ٦6٢،٦6٤،6

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

       

       

 ٢0١٧يناير  ١كما في  ٤٢٢.٥.٤٣0 ٣٣9.92٦ ٢٤٥.٧٦٥ ٤0٤.١9 ٦٥٣.١92 ٧٧٥.٦.٦22

 صافي أرباح الفترة - - - - ٢٢١.١١٢ ٢٢١.١١٢

 األخرى للفترة دخل الشاملالبنود  - - - (١٣.١00) - (١٣.١00)

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

 إجمالي الدخل الشامل للفترة - - - (١٣.١00) ٢٢١.١١٢ ٢02.0١٢

──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────  
 ٢9٦٧مارس  ٣٦كما في  ٤٢٢.٤٣9.6 ٣٣0.0٦١ ٧١6.٢٤6 ١.٣9٤ ٦٧٤.٣٦9 ١.٦0١.٧٦٧

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

 
 
 

 .للمجموعة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ١9إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 .١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحة 



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

 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٦ 

 
 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس ٣٦فـــي 

  

٢9٢ ٦١9٦٧   

 األنشطة التشغيلية إيضاح ألف درهم ألف درهم
    

 صافي أرباح الفترة  ٢٢١.١١٢ ٤٥,١9٣
 تسويات لـ:   

 مخصصات انخفاض في قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة  ١٣٢.٣٤٥ ٢0٦,٦٣2
 مخصصات انخفاض في قيمة استثمارات  ١2.900 ٥٦,٧٤0

 توزيعات األرباحدخل   (000.٥) - 
 بيع استثمارات متاحة للبيع خسائر/  )أرباح(  (٢2.92٦) 9٧0,٤
 استهالك عقارات استثمارية  00٥.٣ 20٣,٦
 استهالك عقارات ومعدات  2٦2.١١ 029,٦

──────── ────────   
 أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  ٣6٣.٢٤٤ ٣٢١،٤٣٣

──────── ────────   

    
 التغيرات في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  (9٧٣.٢.١٦٥) ٢٥٣,٣٤٧
 التغيرات في المستحق من بنوك  29٧.٢٥٥.١ ٦0,9٤0

 مارية المدينةتثالتغيرات في ذمم األنشطة التمويلية واالس  ٥١٧.٤9٤ (٣,٢١٤,٥٣٥)
 التغيرات في الموجودات األخرى  (٤١.٥٤٤) (٣09,٢2)

 التغيرات في حسابات المتعاملين  (٢0٥.٥2٧) 2٧٢,١٣١
 التغيرات في المستحق لبنوك  (0٧٣.٥٤) ٢2١,٦20

 التغيرات في المطلوبات األخرى  99٤.١٢٢ (١2٣,٤١9)
 الزكاة المدفوعة  (٣٥.١٣9) (٣٣,٤2٣)

──────── ────────   

 في األنشطة التشغيلية (المستخدم) من / النقد صافي  ٣٦٦.١٧٦ (٦،٢١١،١٦٤)
──────── ────────   

 األنشطة االستثمارية   
 شراء استثمارات في أوراق مالية  (2٦٢.١0٢) (٤2٣,٦٧٦)

 المبالغ المحصلة من استثمارات في أوراق مالية  ١٧٧.١١2 002,٤١٤
 دخل توزيعات األرباح المقبوضة  000.٥ - 
 اإلضافات في العقارات االستثمارية  (١٣٣) (١٦)
 التغيرات في العقارات والمعدات  (١٤.٤٧٦) (2٧2.١٣)

──────── ────────   
 األنشطة االستثمارية )المستخدم في( الناتج عن / صافي النقد   ١٤.١٤٧ (6١٢.٦٣)

──────── ────────   
 األنشطة االستثمارية   
- 

──────── 
(١.2٣٧.٥٦0) 

──────── 
 تمويالت الصكوك سداد 

 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  (6١9.٦.٦٣٧) -

──────── ────────   
 صافي التغير في النقد وما يعادله  (٦.٣٦٤.٢٤٢) (٦٧١.٦.٣69)

 النقد وما يعادله في بداية الفترة  90٤.2٢٢.٦ ٦٢٧,٣,١٦2
──────── ────────   

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة ١٥ ٤٣٦.١١٢.6 ٦،٦٦٦،٤6٦
════════ ════════   

 
 

 .للمجموعة جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة ١9إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
 .١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحة

 



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

 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

٧ 

 
 الوضع القانوني واألنشطة ٦

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

خضع لرقابة مصرف وي, ١99٥,  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو ١9٧٥أكتوبر  ٣تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ 
, على أن يحل ٢0١٥يوليو  ١في شأن الشركات التجارية اعتباراً من  ٢0١٥لسنة  ٢يسري العمل بالقانون االتحادي رقم  لمركزي.اإلمارات العربية المتحدة ا

 ٣0 خ. ويقوم المصرف حالياً بتقييم أثر القانون الجديد وُيتوقع أن يمتثل بالكامل في أو قبل نهاية فترة السماح بتاري١92٤لسنة  2محل القانون االتحادي رقم 
 .٢0١٧يونيو 

 
أحكام الشريعة مبادىء و , تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع٢00٤مارس  ١0المنعقد بتاريخ  ةفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادي

)تاريخ التحّول(, بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف اإلمارات العربية  ٢00٤أكتوبر  9عملية 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 فرعاً في اإلمارات العربية المتحدة, وتشتمل البيانات المالية  ٦٤باإلضافة 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

 الرئيسية األنشطة تاريخ وبلد التأسيس 
 مارس ٣٦

٢9٦٧ 
 ديسمبر ٣٦

٢9٦١ 
 شركة اإلمارات اإلسالمي 

 للوساطة المالية ذ.م.م
 ,٢00٦أبريل  ٢٦

 اإلمارات العربية المتحدة
 خدمات وساطة مالية

 
١00% 

 
١00% 

 سالمياإلمارات اإلمصرف شركة صكوك 
 المحدودة

 ,٢00٧ يونيو ٦
 جزر كايمان

 شركة ذات هدف خاص
 
١00% 

 
١00% 

 اإلسالمي للتمويل شركة اإلمارات
 المحدودة
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 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. االسالمي واالستثمارومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل  متكاملة يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية

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

 
 أسس إعداد البيانات المالية ٢
 

 أ. بيان التوافق
 

ال تشمل هذه البيانات المالية  "إعداد التقارير المالية المرحلية". ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً 
ر والتي تم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقاريالمطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة واإلفصاحات المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات 

الجديدة والمعدلة التقارير المالية لم يكن العتماد المعايير الدولية إلعداد .  ٢0١٦ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة ويجب قراءتها مع البيانات المالية المالية 
إضافة  أثر على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. ٢0١٧يناير  ١وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ابتداًء من 

 .٢0١٧ديسمبر  ٣١إرشادية للنتائج المتوقعة للبيانات المالية الكاملة في  ٢0١٧مارس  ٣١ن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في إلى ذلك ليس بالضرورة أن تكو
 

  .٢0١٧ أبريل ١2بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة  للمجموعة الموجزةالموحدة المرحلية  إصدار هذه البيانات الماليةتمت الموافقة على 
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 إعداد البيانات المالية )تتمة(أسس  ٢
 
 

 ب. أساس القياس
 

مة التي تم قياسها بالقيالمالية المتاحة للبيع  الموجوداتعلى أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة تم إعداد البيانات المالية
 .العادلة

 
العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر  والموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وه يتم عرض هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة

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

 السياسات المحاسبية الهامةج. 
 

البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة هي نفسها التي قامت بتطبيقها في آخر بيانات مالية  هذه المجموعة في إعدادإن السياسات المحاسبية التي تطبقها 
 .٢0١٦ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في للمجموعة 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
اض القيمة باإلضافة فتقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة لذمم األنشطة التمويلية المدينة المعرضة النخ

اريخية ي تعتمد على الخبرة التاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام والتإلى مخصصات انخف
يانات البه هذعداد 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 
 .٢0١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في بيانات المالية الموحدة كما في وتطبيقها عند إعداد ال

 
 الماليةهـ. إدارة المخاطر 

 
لسنة ل للمجموعة المدققة في البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عنهاالتي تم  متوافقة مع تلكإدارة المخاطر المالية للمجموعة  جراءاتإأهداف وسياسات وإن 

 .٢0١٦ديسمبر  ٣١في  المنتهية
 

 

 ٣ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 

    غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

   

    ألف درهم ألف درهم

     

  نقد في الصندوق    ٣0٧.٢٦٥ ٢٦٣.٥٧١

  أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :   

  حسابات جارية  ٦٧٣.٢.٧٧0 ١.٣٧٥.٢٥2

  حتياطياتمتطلبات اال  2٧٤.٦٧٢.٣ 0١٤.٧2٥.٤

  مرابحات  ٥.٥٦٥.١٣١ ١22.009.٦

──────── ────────    

٦٦.١١٢.٦9٦٢ ٢.6٦٧.٧٤٦    

════════ ════════    

 
 

متاحة  وهي ليستتم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وبالدوالر األمريكي 
اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتغير مستوى االحتياطيات المطلوبة كل الستخدام المجموعة في عملياتها 

 لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. شهر طبقاً 
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 ٤  مستحق من بنوك

    غير مدققة مدققة

    ٢9٦٧ مارس ٣٦ ٢9٦١ديسمبر  ٣٦

    درهمألف  ألف درهم

  مستحق من بنوك محلية   

  حسابات جارية  ٦٦ ٦٤

  ايداعات لدى البنوك األخرى  220.١.٤0٣ ١.٤9١.٤9١ 

  مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة  ٢.٦٤2.90١ 0٤١.٣.٧٥١

  مستحق من مصرف دبي  ١0٤.١.١90 ٣92.١.١٧9

──────── ────────    

١.٤٢٦.00٤ 6.٢٤٢.06٦    

  مستحق من بنوك أجنبية       ٧٣.٥٦٦ -

  البنوك لدىإيداعات   02٤.٢2٧.٣ ١.٣٣٣.١99

  حسابات جارية  ──────── ────────

٧.٧66.٦0٦.٤ ٣99.٦9٤    

════════ ════════    

 6 استثمارات

   غير مدققة مدققة

   ٢9٦٧مارس  ٣٦ ٢9٦١ ديسمبر ٣٦

   ألف درهم ألف درهم

  متاحة للبيع  
  أسهم حقوق ملكية ٥٥٢.٧0٤ 0٣2.٦2٦
  صناديق استثمارية ٦٦0.2٣١ ٧١2.٦٦0
  صكوك 09٥.20١ ٦9٤.٧١2

──────── ────────   

٢.9١6.٤69 ٢.9٦٤.١٣9   

──────── ────────   

  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  
  صكوك ٢٤2.١١9 0٦١.٢١١

──────── ────────   

٢.١٣٣ ٢.٢٧٦.٥١١.2٧2   

  ناقصاً: مخصص انخفاض قيمة االستثمارات (9٣٤.٧٣١) (٧9٧.٢9٧)
──────── ────────   

٦.٤٧0.٦.٤ ٢٦٤9٦.0٤٤   

════════ ════════   

  تشتمل األوراق المالية االستثمارية على ما يلي:  
  استثمارات في أوراق مالية مدرجة 20٦.٢2٤ 2٦٤.٧٦٥
  أوراق مالية غير مدرجةاستثمارات في  ٥9٥.٦٦0 ٦١٤.٤٤9

──────── ────────   

٦.٤٧0.٦.٤ ٢٦٤9٦.0٤٤   

════════ ════════   

  تتركز األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:  
  استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة - 2١٣.9١
  دولة اإلمارات العربية المتحدةاستثمارات خارج  ١٢.٦٢٣ ١٢.٦٢٣

──────── ────────   

٦9٦٢.١٢٣ ٤.٤٣١    

──────── ────────   

  تتركز األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع كما يلي:  
  استثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ٣90.2٣9 ٣٣٤.٣٦٣

  اإلمارات العربية المتحدةاستثمارات خارج دولة  ٤2٢.992 ٤١٥.0٤0.١
──────── ────────   

٦.٣٦ ٦.٣٧٤.٧٧٦0.٣٢٦   

──────── ────────   

٦.٤٧0.٦.٤ ٢٦٤9٦.0٤٤   

════════ ════════   

  الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:  

  يناير ١الرصيد كما في  ٧9٧.٢9٧ ٦٧2.2٣٢

  تكوينها خالل الفترة/السنةمخصصات إنخفاض القيمة تم  ١2.900 ١٤0.١٢2

  تحصيالت/إعادة قيد خالل الفترة/السنة - (٣.٧٧١)

(٥.90٤) 
──────── 

(2٤.٢٦٣) 
──────── 

  مشطوبة/محولة خالل الفترة/السنة

  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 0٣٤.٧٣٦ ٧0٧.٢0٧

════════ ════════   
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١0 

 

 ١ ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

   غير مدققة مدققة

   ٢9٦٧ مارس ٣٦ ٢9٦١ ديسمبر ٣٦

   ألف درهم ألف درهم

    

  مرابحات 0٦٦.٢٤.٤0٢ ٢٥.٣0٣.١٤٢

  إجارة 2٦9.١٣.٥٥٦ ١٣.٥٣9.992

  استصناع  00٦.٣2٢.٢ 9٣٤.١0٤.١

  وكالة تمويلية ٤٣٥.٢٥٦ ٤٣٥.٢٥٦

  مضاربة 9٥.٢١٧ 9١.١٥0

  السحب المغطى ١2٢.٦٦٤ ٢٤0.١29

  مدينو بطاقات إئتمان 0٧9.0٦٤.١ ١.١0١.٣١٥

──────── ────────   

٤٢.٥9٤.٢0٤١.٧٤٢.٥٣٣ ٥   

    

  ناقصاً: دخل مؤجل (٢.٦٢٤.٢٧9) (٢.٧٥٣.٣٣٣)

  ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة (٣.٤٢٥.٥٢٥) (٣0٤.٣.٤92)

──────── ────────   
٣١.٣٤٢.6٣ ١٦6.١0٢.٧٢0   

════════ ════════   

  إجمالي ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة تعّرضت النخفاض في قيمها ٧٦٤.٣.٧66 ٢٣9.٣.١٦9

════════ ════════   

    

  حسب القطاع :  

    

  قطاع األفراد ٢٢٦.٢٢.٣02 9١0.2٣9.٢٢

١٣.٤٣١.٧٢9 ٥0٣.٣2٤.١٣   قطاع الشركات 

──────── ────────   

٣١.٣٤٢.6٣ ١٦6.١0٢.٧٢0   

    

  التحليل حسب النشاط االقتصادي   

  زراعة وأنشطة مرتبطة بها ٣٤.٥٣٦ ٣٢.٦0٥

  صناعة ٦09.9١٢ ٦02.0١٧

  إنشاءات 20٧.٢0١ 209.900

  تجارة ٣١٢.٣.٢٢9 9٤٣.٣٤٤.٢

  مواصالت واتصاالت ٧٣٥.٣٧0 2٣2.٣٧١

  خدمات 9٢9.٣.٦٦٥ 2٧٥.٣.٤٤٢

٢٤١.٣02  -   هيئات حكومية 

  أفراد ٢٤.٤٤٢.٧١٢ ٢٤.٦٦١.٤٣2

  عقارات 20٢.٦٥9.٤ ١١٧.٥.٢٦2

  مؤسسات مالية 9٢٢.٣٣0 ١.٣٤٣.٦٧٧

  أخرى 2٥٧.٢0٧.٢ 02٦.2٧١.٢

──────── ────────   

  إجمالي ٤١.٧٤٢.٥٣٣ ٤٢.٥9٤.٢0٥

(٢.٧٥٣.٣٣٣) (٢.٦٢٤.٢٧9)   ناقصاً: دخل مؤجل 

(٣.٤92.٣0٤) (٣.٤٢٥.٥٢٥)   ناقصاً: مخصصات انخفاض القيمة 

──────── ────────   

  صافي القيمة الدفترية ١0٢.٧٢0.٣6 6١٦.٣١.٣٤٢

════════ ════════   
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 ١ )تتمة( مدينةواستثمارية ذمم أنشطة تمويلية 

 

   غير مدققة مدققة

   ٢9٦٧ مارس ٣٦ ٢9٦١ ديسمبر ٣٦

   ألف درهم ألف درهم

  المحددة:الحركة في مخصصات انخفاض القيمة   

  يناير ١الرصيد كما في  0٢2.٢.٦٥٣ ٢.٢٤٢.٧22

  مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل الفترة/السنة ٢٦٢.٥٧0 202.2٢٦.١

  تحصيالت / إعادة قيد خالل الفترة/السنة (٧٣٢.١00) (0٧٣.٥9١)

  المحول من مصرف دبي )ش م ع( -  ٢٦.١١٦

  للفترةالمشطوبات  (٢0٥.١٢٤) (2٣٣.٦٢9)

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية الفترة/السنة ٧٤٢.٢.١90 9٢٦.٢.١6٣

──────── ────────   

    

  الحركة في مخصصات انخفاض القيمة العام:  

  يناير ١الرصيد كما في  2٤٥.٢٧٦ ٦9٣.٣٣9

  تم تكوينها خالل الفترة/السنة التي مخصصات إنخفاض القيمة( إعادة قيد) (٤9٣.٢9) 9٣٧.١٥١

──────── ────────   

  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 2١٥.٧2٣ ٢٧١.٦٤6

──────── ────────   

  المجموع ٣.٤٢٥.٥٢٥ ٣.٤0٦.٣9٤

════════ ════════   

 

 ٧ عقارات استثمارية    

 

      غير مدققة

   أراضي مباني أعمال قيد االنجاز اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

  التكلفة    
  (مدققة) ٢0١٧يناير  ١الرصيد كما في  29٥.٣٧٥ ٣٣٣.٧١9 ٢٣0.2 2٤٤.٧١٧

  إضافات ١٣٣ - - ١٣٣
──────── ──────── ──────── ────────   

  (مدققة)غير ٢9٦٧مارس  ٣٦الرصيد كما في  9٢٦.٣٧١ ٣٣٣.٧٦0 ٦.٢٣9 0٧٧.٧٦٧
──────── ──────── ──────── ────────   

      

  االستهالك المتراكم    
  (مدققة) ٢0١٧يناير  ١الرصيد كما في  - (٧٢.٢١2) - (٧٢.٢١2)
  المحمل خالل الفترة  - (00٥.٣) - (00٥.٣)

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

  (مدققة)غير المتراكمإجمالي اإلستهالك  - (٢٢٣.٧6) - (٢٢٣.٧6)
──────── ──────── ──────── ────────   

  مخصصات انخفاض القيمة المتراكمة    
  (مدققة) ٢0١٧يناير  ١الرصيد كما في  (٢٧.٦٤0) (0٤٧.٦٤٢) - (٧0١.٦٧9)

──────── ──────── ──────── ────────   
  القيمة المتراكمة إجمالي مخصصات انخفاض (٢٧.٦٤0) (0٤٧.٦٤٢) - (٧0١.٦٧9)

──────── ──────── ──────── ────────   
  (مدققة)غير ٢9٦٧مارس  ٣٦الرصيد كما في  (٢٧.٦٤0) (٢٦٦.٦٧9) - (9٦0.٢٤١)

──────── ──────── ──────── ────────   
  (مدققة)غير ٢9٦٧مارس  ٣٦صافي القيمة الدفترية كما في  ٣٤٦.٦٧0 ٦٦6.6٤0 ٦.٢٣9 06٦.٤٧٦

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

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ٧ )تتمة( عقارات استثمارية    

 

      

      مدققة

   أراضي مباني أعمال قيد االنجاز اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  التكلفة    
   ٢0١٦يناير  ١الرصيد كما في  ٣٧٥.٥١٣ 200.099 ٢٣0.2 2٤٢.١.١2٣

  إضافات ٣2٢ -  -  ٣2٢
  استبعادات -  (٤٦٦.٣20) -  (٤٦٦.٣20)

─────── ─────── ─────── ───────   

   ٢9٦١ديسمبر  ٣٦كما في  الرصيد  ٦06.٣٧6 ٣٣٣.٧٦0 ٦.٢٣9 ٧٦٧.٦٤٤
─────── ─────── ─────── ───────   

  االستهالك المتراكم    
   ٢0١٦يناير  ١الرصيد كما في  - (١٧٢.٤٢٥) - (١٧٢.٤٢٥)
  استهالك السنة - (٢٣.٤١٥) - (٢٣.٤١٥)

  ستبعاداتلال - ١٢٣.٦٢٢ - ١٢٣.٦٢٢
─────── ─────── ─────── ───────   

  مالي االستهالك المتراكمجإ - (٧٢.٢٦٦) - (٧٢.٢٦٦)
─────── ─────── ─────── ───────   

  مخصصات انخفاض القيمة المتراكمة    
  ٢0١٦يناير  ١الرصيد كما في  (2٤9.٢٧) (١٧٧.٦٣٢) - (٢0٥.٤2١)

  قيد مخصص انخفاض القيمة عكسيا - ٣٤.٦2٥ - ٣٤.٦2٥
─────── ─────── ─────── ───────   

  مالي مخصصات انخفاض القيمة المراكمةجإ (٢٧.٦٤0) (0٤٧.٦٤٢) - ( ٧0١.٦٧9)
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢9٦١ديسمبر  ٣٦الرصيد كما في  (٢٧.٦٤0) (٦١6.٢٦6) - (9٦٤.٢٤٣)
─────── ─────── ─────── ───────   

  ٢9٦١ديسمبر  ٣٦صافي القيمة الدفترية كما في  9٤١.٣٤٦ 66٤.٦٦٦ ٦.٢٣9 ٤٧٤.٦٣9
═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

  

 اإلمارات العربية المتحدة.تتركز جميع العقارات االستثمارية داخل دولة 

 عن قيمتها الدفترية وفقاً لتقييم االدارة. جوهريبشكل  ٢0١٧ مارس ٣١كما في عقارات االستثمارية تختلف القيمة العادلة للال 
 

 ٦ حسابات المتعاملين  

 

   غير مدققة مدققة

   ٢9٦٧مارس  ٣٦ ٢9٦١ديسمبر  ٣٦

   ألف درهم ألف درهم

    

  حسابات جارية ١٧.٣٦٣.٤9٣ 20٣.٢٢٧.١٦

  حسابات توفير ١٧0.٣١2.١0 ١٧9.22٦.١0

  حسابات استثمار ٤.١٢٢.١9٤ ٤.٢٥٢.٤٥٧

  حسابات وكالة 920.٦2٥.2 ٤٤١.٤٤2.9

  تأمينات ٤٣٥.٥2٣ 929.٤٥٣

──────── ────────   

٤٦.٦٣٦.99٤ ٧9.0٢6.٤٢9   

════════ ════════   

  كما يلي:تتركز حسابات المتعاملين   

  حسابات المتعاملين داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ١٢٥.٣٧9.٤0 ٧0٣.٧٣٦.٤0

  حسابات المتعاملين من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ٥٤٦.٢9٥ ٤٢٧.٢٧١

──────── ────────   

٤٦.٦٣٦.99٤ ٧9.0٢6.٤٢9   

════════ ════════   

  حسب القطاع:  

    

  قطاع األفراد 2٧0.٣٣.٥0٥ ٣٤.٢2٧.١٣2

  قطاع الشركات ٥٥0.٧.٤١9 2٦9.2٤٣.٦

──────── ────────   

٤٦.٦٣٦.99٤ ٧9.0٢6.٤٢9   

════════ ════════   
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١٣ 

 

 

 

 0 مستحق لبنوك

  

    غير مدققة مدققة

    ٢9٦٧مارس  ٣٦ ٢9٦١ ديسمبر ٣٦

    ألف درهم ألف درهم

     

  حسابات جارية  999.١٣ 0٢٢.١٤

  سحوبات على المكشوف  ١.١١0 ١.٦0٥

  بنوك أخرى -التزامات بين البنوك   0١١.٧٦٤ ١2٣.٦٢٥

  وكالة من الشركة القابضة للمجموعة ودائع  22١.2٢٦.١ 9٥9.١٥١

  أرصدة أخرى من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة  9١2.١.٧٦٣ ١.٤٥٦.٧0٧

──────── ────────    

٦.٦9٧.0٤.٣١ ٦٦0.0٦0    

════════ ════════    

     

     

  يتركز المستحق لبنوك كما يلي:   

  مستحق لبنوك محلية  009.09٧.٤ ١.٦٢٢.٦22

  مستحق لبنوك أجنبية  9١0.٢٧٢ ١2٥.٢٣0

──────── ────────    

٦.٦9٧.0٤.٣١ ٦٦0.0٦0    

════════ ════════    

 
 صكوك تمويليةأدوات    ٦9

 .يبالدوالر األمريك األجل التمويالت متوسطةمن  ةشريحبجمع مع الشريعة اإلسالمية  ةمتوافقترتيبات تمويل صكوك  من خاللت المجموعة قامخالل العام, 
 فيما يلي تفاصيل ترتيبات تمويل الصكوك: 

 
  تاريخ االستحقاق أساس الدفع  سعر نسبة الربح )%(  سوق اإلدراج المبلغ )دوالر أمريكي(

  ٢0١2يناير  نصف سنوياً    ٤.١٤0 بورصة لندن لألوراق المالية ٥00.000.000
  ٢0٢١مايو  نصف سنوياً    ٣.٥٤٢ بورصة إيرلندا وناسداك ٧٥0.000.000
 ٢0٢١مايو  نصف سنوياً    ٣.٥٤٢ بورصة إيرلندا وناسداك ٢٥0.000.000

تحويل بعض الموجودات المحددة )"الموجودات ذات الملكية المشتركة"( المملوكة من قبل المصرف إلى تتضمن شروط ترتيب اإلصدار أن يقوم المصرف ب
فإن  من حيث المضمون, "شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي المحدودة" )الُمصدر(, وهي شركة ذات هدف خاص أنشأت لغرض إصدار الصكوك.

 لمجموعةل من قبل المصرف. في حال عدم السداد, تتعهد الشركة القابضة يستمر تثبيتهاسيطرة المصرف, وبالتالي  تظل تحتذات الملكية المشتركة الموجودات 
 .إدارة المصرفتخضع هذه الموجودات لسيطرة والسداد لحاملي الصكوك. وتحمُّل الخسائر 

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 يقوم. المتوقع أن تكون هذه العائدات كافية لتغطية التوزيعات النصف سنوية المستحقة لحملة الصكوك عند تاريخ التوزيع النصف سنوي

 .عند تاريخ االستحقاق المستخدمسعر الب تلك الموجودات

 

 :فيما يلي حركة عمليات الصكوك مستحقة الدفع

   )غير مدققة( )مدققة(

   ٢9٦٧مارس  ٣٦ ٢9٦١ديسمبر  ٣٦

   ألف درهم ألف درهم

  يناير ١الرصيد كما في  ١٣2.٧.٣٦2 ٣.٦٧٢.٥00

  جديدةإصدارات  - 9٤2.٣.٦9٦

  صكوك مستحقة  (2٣٦.٢٥0.١) -

  استهالك العالوة (١.٣١0) (١.٣١0)

──────── ────────   

  الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة 6.6٣9.6٧٦ ٧.٣١٦.٦٣٦

════════ ════════   
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١٤ 

 
 

 )تتمة( أدوات صكوك تمويلية   ٦9

 
 , يستحق دفع الصكوك حسب التواريخ التالية: ٢0١٧مارس  ٣١كما في 

 

  )غير مدققة( )مدققة(

  ٢9٦٧مارس  ٣٦ ٢9٦١ديسمبر  ٣٦

  ألف درهم ألف درهم

   

١.2٣٦.٢٥0 - ٢0١٧ 

١.2٣٦.٢٥0 ١.2٣٦.٢٥0 ٢0١2 

٣.٦9٥.٦٣2 ٣.٦9٤.٣٢2 ٢0٢١ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

٧.٣١٦.٦٣٦ 6.6٣9.6٧٦  

════════ ════════  

 

درهم(, المدرجة في  ١.2٢٦.٢٥0.000) دوالر أميركي ٥00.000.000بمبلغ  بالدوالر األمريكي األجل التمويالت متوسطة ةشريحخالل الفترة، استحقت 

  . %٤.٧١2بورصة لندن لألوراق المالية بنسبة ربح 

 رأس المال   ٦٦

 مدققة غير مدققة  

  
مارس  ٣٦

٢9٦٧ 
 ألف درهم

ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 ألف درهم

   رأس المال المصرح به 

 
 درهم للسهم ١( سهم عادي بقيمة ١0.000.000.000: ٢0١٦ديسمبر  ٣١) ١0.000.000.000

 درهم للسهم(. ١: ٢0١٦ديسمبر  ٣١)
 

٦9.999.999 ٦9.999.999 

   المدفوع بالكاملوالمصدر رأس المال  

 
 درهم للسهم ١( سهم عادي بقيمة ٥.٤٣0.٤٢٢.000: ٢0١٦ديسمبر  ٣١) 000.٤٢٢.٥.٤٣0

 درهم للسهم(. ١: ٢0١٦ديسمبر  ٣١)
6.٤٣9.٤٢٢ 6.٤٣9.٤٢٢ 

 
 توريق الموجودات  ٦٢

 
بموجب قانون الشركات الصادر بجزر كايمان  ٢0١٤مايو  ١٥بتاريخ )شركة ذات هدف خاص( سالمي للتمويل المحدودة تم تأسيس شركة اإلمارات اإل

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

 لمصرف.لالشرعية  هيئة الفتوى والرقابةمع أحكام الشريعة 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

 
 

 ٦٣ صافية من التحصيالت ،مخصصات انخفاض القيمة   

 

    غير مدققة 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣٦فـــي 

   

٢9٢ ٦١9٦٧    

    ألف درهم ألف درهم

     

     

  (٦صافي مخصصات انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة )إيضاح رقم   (١٣٢.٣٤٥) (٢2٢.٤0٢)

  (٥قيمة استثمارات )إيضاح رقم صافي مخصصات انخفاض   (١2.900) (٥٦.٧٤0)

  تحصيالت الديون المعدومة  ١٦.٣٦0 ٧٥.٧٦٤

──────── ────────    

(٢١٣.٣٧٦) (٦٣٤.٦٦6)    

════════ ════════    
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١٥ 

 
 السهم يةربح    ٦٤

على المتوسط للفترة ( درهم ٤٥,١9٣,000 أرباح بمبلغ :٢0١٦مارس  ٣١) درهم ٢٢١.١١٢.000البالغة  تم حساب ربحية السهم بقسمة صافي األرباحي
 سهما(. ٣,9٣0,٤٢٢,000 :٢0١٦مارس  ٣١سهما ) ٥,٤٣0,٤٢٢,000المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة وهو 

 
الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات  تعديلعن طريق الربح المخفف للسهم يتم تحديد 

 كافة األسهم العادية المحتمل تخفيضها, إن وجدت. 
 

 .٢0١٧مارس  ٣١ المنتهية في أشهر هي نفسها لفترة الثالثة المخففةكانت ربحية األسهم األساسية 
 

 

 ٦6 عادلهالنقد وما ي

 

   غير مدققة مدققة

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

  

   ألف درهم ألف درهم

    

  ( ٣نقد في الصندوق ) ايضاح رقم  ٣0٧.٢٦٥ ٢٦٣.٥٧١

  ( ٣حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ) ايضاح رقم  ٦٧٣.٢.٧٧0 ١.٣٧٥.٢٥2

  اإلمارات العربية المتحدة المركزيمرابحة مع مصرف  - ١٤٣.٢.٧٥0

  مستحق من بنوك 0١2.٦.٥٤٧ 00٤.١٥٢.٤

  مستحق لبنوك (٤.١2٦.٢9٤) (٢٢0.١.٥٧0)

──────── ────────   

١.٦٢٢.09٤ 6.٤٣٦.١١٢   

════════ ════════   

 

 

 

 ٦١ المعامالت مع أطراف ذات عالقة

 
 (, وهي شركة تعتبر حكومة دبي المساهم الرئيسي فيها.%٥٥.٦مؤسسة دبي لالستثمار بنسبة ) هيللمجموعة  القابضة األساسيةالشركة 

 
 ٣١) %٢.٢٦ و  %٦.٣٣تمثل والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية  حسابات المتعاملينإن 

 لدى المجموعة على التوالي. ذمم األنشطة التمويلية المدينةو المتعاملين حساباتمن إجمالي  (%٢.00 و %٥.٧٧:  ٢0١٦ديسمبر 
 

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

إجراء هذه  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  معدالت األرباحالمعامالت بصورة فعلية بنفس الشروط. بما في ذلك 

 ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي. وال تنطوي على
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:
 

   (غير مدققة)

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية 
 مـارس  ٣٦فـــي 

  

٢9٢ ٦١9٦٧   

   ألف درهم ألف درهم

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل  

  دخل من معامالت مع الشركة القابضة للمجموعة ٢2.99٣ ٤٥.٢99

  مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين (٧.٥٦٧) (2١٣,١٣)

  امتيازات التقاعد -مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  (٣0) (١١9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصرف اإلمارات اإلسالمي )شركة مساهمة عامة(
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 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٦ 

 

 ٦١ )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات عالقة

 

 
   

  ذات عالقة كما يلي:األرصدة مع أطراف  (غير مدققة) (غير مدققة)
 مارس  ٣٦

٢9٦١ 
 مارس  ٣٦

٢9٦٧ 
  

   ألف درهم ألف درهم

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي المركز المالي قائمة  

  مستحق من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة ٢.٦٤2.90١ 0٤١.٣.٧٥١

  والشركات التابعةشركة القابضة للمجموعة للمستحق  (٧99.٣.٥90) (٦٦٦.١.٦02)

  الشركة األم الرئيسية -ذمم أنشطة تمويلية مدينة  ١2٣.٦٥0 ١2٣.٦٥0

  استثمارات في الشركة األم الرئيسية 0٦٦.٦١ ١٥.١9١

  ودائع من الشركة األم الرئيسية ٣٦2.2٣9 2٣٥.٦٢2

  ( ٤مستحق من مصرف دبي )ش م ع( )ايضاح رقم  ١0٤.١.١90 ٣92.١.١٧9

  أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زميلة –أنشطة تمويلية مدينة ذمم  -  ١٤9

  موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة –ذمم أنشطة تمويلية مدينة  ٢٢0.٢9 ٤١.٢٦0

  أعضاء مجلس اإلدارة –حسابات جارية واستثمارية  (990) (٧٦0)

  الرئيسيينموظفي اإلدارة  –حسابات جارية واستثمارية  (٢١٧.٢0) (٣00.٣2)

  تابعة لحكومة دبياستثمارات في مؤسسات  -  2٧٣.٢0٧

    

 
, بما فيهم المدراء غير التنفيذيين, هم من تتوفر لديهم سلطة ومسؤولية التخطيط,, التوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة بصورة ةالرئيسيموظفي اإلدارة 

 مباشرة أو غير مباشرة.
 

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

 الموجودات و المطلوبات المالية  ٦٧

 
 المطلوباتللموجودات والقيمة العادلة 

 
لسل الهرمي . تم تحديد المستويات المختلفة  في التسدورية منتظمةيتم قياسها بالقيمة العادلة بصفة المطلوبات التي الموجودات وليل يعرض الجدول التالي تح

 للقيمة العادلة كما يلي:

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

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

  :(. يمكن مالحظتهاالبيانات ) مالحظتهاالممكن بيانات السوق  علىالتي ال تستند للموجودات أو المطلوبات و بيانات أخرىالتقييم باستخدام مستوي ثالث 
 

 

      

 
 

    )غير مدققة(

بيانات هامة ال 
 يمكن مالحظتها

بيانات أخرى 
هامة ممكن 

 مالحظتها

أسعار مدرجة 
للموجودات 
المحددة في 

 األسواق النشطة

  

   ٦مستوى  ٢مستوى  ٣مستوى  اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  ٢9٦٧مارس  ٣٦    

  مالية استثمارات في أوراق    

  :متاحة للبيع    

  استثمارات في صناديق استثمارية - - ١0٥.٢02 ١0٥.٢02

  استثمارات في األسهم ٥.٣٥١ - 9٥٧.٣٧٤ ٣02.٣20

  صكوك 200.902 - - 200.902
─────── ─────── ─────── ───────   

  اإلجمالي ٦9١.٢60 - 9١٢.6٦٣ ٣٢٦.٦.٣٦0

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   
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 ٢9٦٧مـارس  ٣٦لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي 
 

 

١٧ 

 )تتمة( الموجودات و المطلوبات المالية  ٦٧

 
      

 
 

 مدققة

بيانات هامة ال 
 يمكن مالحظتها

بيانات أخرى 
هامة ممكن 

 مالحظتها

أسعار مدرجة 
للموجودات 
المحددة في 

 األسواق النشطة

  

   ٦مستوى  ٢مستوى  ٣مستوى  اإلجمالي

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

  ٢9٦١ ديسمبر ٣٦    

  استثمارات في أوراق مالية    

  :متاحة للبيع    

  استثمارات في صناديق استثمارية -  -  99٣.٢0٧ 99٣.٢0٧

   األسهماستثمارات في  ٥٤.٢٣٤ -  2٥2.٣9٣ ٤٤2.09٢

  صكوك ٦9٣.٧١2 -  -  ٦9٣.٧١2

─────── ─────── ─────── ───────   

  اإلجمالي 0٢٧.٧٧٢ - ١9٦.٦6٦ ٦.٣٧٤.٧٧٦

═══════ ═══════ ═══════ ═══════   

        )غير مدققة(

موجودات مالية 
 متاحة للبيع

  ٣تسوية الموجودات المالية المصنفة ضمن المستوى   

     ألف درهم

  ٢9٦٧يناير  ٦الرصيد في    2٥١.٦0١

  تسويات   (٧29.١2)

───────     

  ٢9٦٧مارس  ٣٦الرصيد في    9١٢.6٦٣ 

═══════     

     

     مدققة()

     

     ألف درهم

  ٢9٦١يناير  ٦الرصيد في    ٧٦٣.٤2٢

  تسويات   (١٦١.٦٣١)

───────     

  ٢9٦١مارس  ٣٦الرصيد في    ١9٦.٦6٦

═══════     

     

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

لى ات التقييم اعتماداً ع. تستخدم المجموعة تقنيالملحوظةأسعار معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير المرتكزة على بيانات السوق 
يل المركز المالي تحل نوع األداة والبيانات المتاحة في السوق. على سبيل المثال, في حال غياب السوق النشطة, يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار على أساس

المناسبة في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في  والنتائج والقدرة على تحمل المخاطر وغيرها من العوامل. ويتم تحديد التغيرات المناسبة وغير
 .والتي يتم قياسها على أساس تقديري الملحوظةقيمة األدوات نتيجة الختالف مستويات المعايير غير 

 
 .٢0١٧مارس  ٣١المنتهية في  الثالثة أشهر فترةخالل  ٢المستوى و ١ية تحويالت بين المستوى أ لم تتم
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١2 

 
 القطاعات التشغيلية   ٦٦

 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 يقدم قطاع األفراد خدمات ومنتجات مصرفية عديدة

 
 قطاع الخزينة 

 
مارات ومصرف اإل القابضة للمجموعةالشركة الودائع وااليداعات على أساس المرابحة والوكالة مع البنوك بما في ذلك يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على 

 .العربية المتحدة المركزي
 

 



 

١9 

 
 

 ٦٦ )تتمة(القطاعات التشغيلية 

 

   قطاع الشركات واالستثمار قطاع األفراد قطاع الخزينة قطاع الدعم اإلجمالي

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

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣٦المنــــــتهية فـــي 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣٦المنــــــتهية فـــي 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣٦المنــــــتهية فـــي 

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣٦ـــتهية فـــي المنـــ

لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر 
 مـارس  ٣٦المنــــــتهية فـــي 

  

٢9٢ ٦١9٢ ٦٧9٢ ٦٧9٢ ٦٧9٢ ٦١9٢ ٦٧9٢ ٦١9٢ ٦٧9٢ ٦١9٦٧   

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

            

  للمجموعة الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل          

  دخل القطاع 2٦٤.١١٣ ١02.0٥١ ٣9٦.٦٢٣ ٧٧٥.٣٦2 (٣.٢90) ٧٦.٧٤٤ ٣2.9١0 -  ٥٤٦.١0٧ ٥٥٣,٥٧0

  عموالت ورسوم ودخل آخر ٦٧.٥٦٢ ٤٤.٧2٢ ٣٤١.١09 ٧٥0.١09 ٦٧١.٣2 ٤.٢0٤ (2٢٥.٣٦) -  ٧٤9.١٧2 ٧٣٦.١٥2

  دخل الوكالة بين القطاعات ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
  إجمالي الدخل ٦٦٦.٤٢١ ٦6٢.٦٣٣ 696.0١٤ 6٢6.٤٧٦ ٣٦٦.٣6 ٦9.0٤٦ 9٦6.٢ - ٧٢٤.٦6١ ٧٦٢.٣9١

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  مصروفات عمومية وإدارية (٢٤.٣٦١) (٦٧٣.٢0) (١٥9.9٤9) (0٢٢.٢١٧) (92٦.١)  (٢.٢٦٢) (٢9١.٥9) (٣٤٥.٥2) (٢٤٥.٥2٧) (٣0٢.٢92)

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  إجمالي المصروفات (٢٤.٣١٦) (١٧٣.٢9) (٦60.0٤0) (9٢٢.٢٦٧) (0٦١.٦)  (٢.٢١٢) (٢0٦.60) (6٦.٣٤6) ( ٢٤6.6٦٧) (٢0٦.٣9٢)

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  صافي الدخل التشغيلي 9١6.٦6٧ ٦٣٢.٦١9 9٦6.٣٤١ 69٣.٢١٦ ٣٣.٣06 ٧٦.١٦١ (6٧.٢9١) (6٦.٣٤6) ٢١0.٤٧0 99٤.٤٦٤

            

  صافية من التحصيالت مخصصات انخفاض القيمة, ٤٤.٧٤٢ (١٢٦.٤٤١) (٦٢٧.١٧9) (9٣٧.١٣٦) - - - - (22٥.١٣٤) (٢٦٣.٣٧2)

   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
٦69.٣٤٤.٣٦٤ ١٢١ (6٦.٣٤6) (6٧.٢9١) ٣٣.٣ ٧٦.١٦١06 ٦٢٤.6٦١١.٣٦٦ ١١ 6.٧٦0  ٢9٦.٦9٧   

            

  حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك (٢0.2٧١) (١١.٦9٣) (٤٧.٣٤2) (٥٢.٢2٧) (0٥٣.٥٥) (٤١.٤٥٣) - - (١٢٣.٢٧٢) (١0٥.٤٣٣)
   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  للفترة / )الخسائر( صافي األرباح ٦٦9.0٣١ (6.0٧٤) ٦٦0.9٤9 ٧٢.٢٧0 (٢٦.١6٦) ٣٧.٢٣٣ (6٧.٢9١) (6٦.٣٤6) ٢٢٦.٦٦٢ ٦0٣.٤6

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

 
 
 
 



 

٢0 

 

 ٦٦ القطاعات التشغيلية )تتمة(

 
 

   الشركات واالستثمارقطاع  قطاع األفراد قطاع الخزينة قطاع الدعم اإلجمالي

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

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

 ديسمبر  ٣٦
٢9٦١ 

 مارس  ٣٦
٢9٦٧ 

  

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

            

  
        

 المرحلي المركز المالي قائمة
 للمجموعة الموجز الموحد

 

  الموجودات          

            

  الموجودات          

  موجودات القطاع 20٧.02٦.١٧ 0٣٣.9٧٦.١٦ ٢٦.١٥٤.٤١2 2٤2.9٤٦.٢٦ ١٦.٧٥٢.٧١٧ ١٥.٤0٣.٢١0 - - 9٤٢.٥9.99٣ ١29.٢٢2.٥9

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

            

  المطلوبات          

  مطلوبات القطاع ٣٦٦.٤٣0.2 299.2٣٧.٧ ٣٥٥.2٣2.٣٤ ٣٥.٣٧١.٢٧2 9.2٢٧.٧٣٥ ٢99.٢٦2.9 29٧.٤2٦.٦ ٧٧٥.٦.٦22 9٤٢.٥9.99٣ ١29.٢٢2.٥9

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

            

            

            

            

            

 
 
 



 

٢١ 

 

 ٦0 القياس المرحلي

 

حسب طبيعة عمل المجموعة, ال يتأثر الدخل المحصل أو المصروفات التي أنفقت بأية أشكال موسمية. يتم إعداد البيانات المالية 
على أساس مبدأ االستحقاق والذي يتطلب تسجيل الدخل المحصل والمصروفات التي أنفقت  للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة

 خالل نفس الفترة وليس عند تحصيل الدخل أو دفع المصروفات.
 


