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زةــــــــــالموجدةـــــالموحةـــــالمرحلیةــــالمالیالبیانات
(غیر مدققة)للمجموعة

أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 
٢٠١٦سبتمبر٣٠



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
(غیر مدققة)للمجموعةالمرحلیـــــة الموحـــــدة الموجــــــــــزةالبیانات المالیــــة 

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

صفحةالمحتویات

الموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتمراجعةحولالمستقلینالحساباتمدققيتقریر
١للمجموعة الموجزة

٢للمجموعةزـــــــــــالموجدـــــــالموحيـالمرحلالمركز الماليقائمة

٣(غیر مدقق)للمجموعةزـــــــــــالموجدـــــــالموحيـــالمرحللــــــالدخانـــــبی

٤(غیر مدقق)للمجموعةزـــــــــــالموجدـــــــالموحيـــالمرحلالشاملالدخلبیان

٥)(غیر مدققللمجموعةزــالموجالموحدالمرحليالملكیةحقوقفيالتغیراتبیان

٦)(غیر مدققللمجموعةزـــــــــالموجدـــــــالموحيـــالمرحلالنقدیةالتدفقاتبیان

٢١-٧للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات







مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعة (غیر مدقق)الموجـــــــــــزالموحـــــــدالمرحلـــيالدخــــــلبیـــــان

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٣

أشـــــــھر المنــــــتھیة التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠فـــي 

ــــــة أشـــــــھر ثالثلفتـــــــرة ال
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف  إیضاح

الدخل
١٫٢٧٧٫٤٥٤ ١٫٥٣٢٫٧٦٣ ٤٦١٫٥٥٩ ٥٢١٫٣٥٥ دخل من أنشطة تمویلیة واستثماریة

٨٦٫٧٦٩ ٥٥٫٩٠٢ ١٦٫٦١٩ ٣٠٫٥٦١ دخل من أوراق مالیة استثماریة
١٤٤٫٣٠٦ ١٣٢٫٤٧٢ ٤٧٫٣٥١ ٤٣٫٢٢١ دخل من الشركة القابضة للمجموعة
٣٤٥٫٩٨٢ ٣٦٧٫٧٠٧ ١٢٣٫٠٥٤ ١١١٫٣٢١ عموالت ورسومدخل 
١٧٣٫٣٠٨ ١٩٣٫٦٦٥ ١٣٫٤٠٤ ١٢٣٫٩٢٨ ١٦ /(خسائر أخرى)آخردخل

──────── ──────── ──────── ────────
٢٫٠٢٧٫٨١٩ ٢٫٢٨٢٫٥٠٩ ٦٦١٫٩٨٧ ٨٣٠٫٣٨٦ إجمالي الدخل

──────── ──────── ──────── ────────

المصروفات
)٤٤٦٫٢٤٠( )٥٥٧٫٧٤٢( )١٥٣٫٨٢٢( )١٨٣٫٢٦٢( مصروفات موظفین
)٢٢٨٫٨٢٣( )٢٧٣٫٥٢٢( )٨٦٫٨٩٠( )٧٦٫٢٨٠( مصروفات عمومیة وإداریة
)٢١٫٠٤٠( )١٩٫١٥٢( )٧٫٥٢٢( )٦٫٦٦٥( استھالك عقارات ومعدات

──────── ──────── ──────── ────────
)٦٩٦٫١٠٣( )٨٥٠٫٤١٦( )٢٤٨٫٢٣٤( )٢٦٦٫٢٠٧( إجمالي المصروفات

──────── ──────── ──────── ────────

١٫٣٣١٫٧١٦ ١٫٤٣٢٫٠٩٣ ٤١٣٫٧٥٣ ٥٦٤٫١٧٩ صافي األرباح التشغیلیة قبل مخصصات انخفاض القیمة 
والتوزیعات

──────── ──────── ──────── ────────

)٥٧٤٫٧٧٤( )٩٩٣٫٧٧١( )٢٤٦٫٠٩٣( )٤٨٩٫٣٥٨( ١٣ بعد خصم الموجودات المالیة، قیمةمخصصات انخفاض 
التحصیالت

٣٫٨١٨ ٣٤٫٦٨٥ - ٣٤٫٦٨٥ ٧
الموجودات غیر المالیة، بعد خصم قیمةمخصصات انخفاض 

التحصیالت

──────── ──────── ──────── ────────
)٥٧٠٫٩٥٦( )٩٥٩٫٠٨٦( )٢٤٦٫٠٩٣( )٤٥٤٫٦٧٣( التحصیالتبعد خصم إجمالي مخصصات انخفاض القیمة، 

──────── ──────── ──────── ────────
٧٦٠٫٧٦٠ ٤٧٣٫٠٠٧ ١٦٧٫٦٦٠ ١٠٩٫٥٠٦ صافي األرباح التشغیلیة

)٢٢٦٫٨٠٦( )٣٦٦٫٥٢٣( )٨٠٫٦٧١( )١٤٠٫٣٢٣( حصة المتعاملین من األرباح وتوزیعات حملة الصكوك
──────── ──────── ──────── ────────

٥٣٣٫٩٥٤ ١٠٦٫٤٨٤ ٨٦٫٩٨٩ )٣٠٫٨١٧( أرباح الفترة(خسائر)/صافي
════════ ════════ ════════ ════════

٠٫١٣٦ ٠٫٠٢٧ ٠٫٠٢٢ )٠٫٠٠٨( ١٤ )إماراتيربحیة السھم (درھم
════════ ════════ ════════ ════════

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة ١٩إلى ١تشّكل اإلیضاحات المرفقة من  .للمجموعةالموجزةجزءاً

.١الصفحة علىالحسابات مدرج إن تقریر مدققي 



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعة (غیر مدقق)الموجـــــــــــزالموحـــــــدالمرحلـــيالشاملالدخلبیـــــان

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٤

أشـــــــھر التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

ــــــة أشـــــــھر ثالثلفتـــــــرة ال
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٥٣٣٫٩٥٤ ١٠٦٫٤٨٤ ٨٦٫٩٨٩ )٣٠٫٨١٧( أرباح الفترة(خسائر)/صافي 

ضمن بیان الدخل: البنود التي یمكن اعادة تصنیفھا الحقاً
بنود الدخل الشامل األخرى

التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع
)٣٠٫٦١٥( ٤١٫٧١٦ )٢١٫١٨٦( ٩٫٩٦٧ صافي التغیر في القیمة العادلة-

١٢٫٣٣٧ )١٠٫٩٧٦( ٨٧٠ )١٥٫١٠٧( صافي المبلغ المحول الى بیان الدخل-
──────── ──────── ──────── ────────

)١٨٫٢٧٨( ٣٠٫٧٤٠ )٢٠٫٣١٦( )٥٫١٤٠( إجمالي
──────── ──────── ──────── ────────

٥١٥٫٦٧٦ ١٣٧٫٢٢٤ ٦٦٫٦٧٣ )٣٥٫٩٥٧( إجمالي الدخل الشامل للفترة
════════ ════════ ════════ ════════

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة١٩إلى ١تشّكل اإلیضاحات المرفقة من  .للمجموعةجزءاً

.١إن تقریر مدققي الحسابات مدرج على الصفحة 



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعة (غیر مدقق)الموجــزبیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد 

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٥

جموعةالعائدة إلى مساھمي الم
جمالياإل أرباح محتجزة احتیاطي القیمة العادلة احتیاطي عام احتیاطي قانوني رأس المال

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

٤٫٥٠٢٫٢٧٣ ١٢٤٫٧٧١ ١٠٫٥٩١ ١٧١٫١٣٤ ٢٦٥٫٣٥٥ ٣٫٩٣٠٫٤٢٢ ٢٠١٥ینایر ١كما في 
٥٣٣٫٩٥٤ ٥٣٣٫٩٥٤  -  -  -  - أرباح الفترةصافي 

)١٨٫٢٧٨( - )١٨٫٢٧٨(  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────

٥١٥٫٦٧٦ ٥٣٣٫٩٥٤ )١٨٫٢٧٨(  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة
───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────

٥٫٠١٧٫٩٤٩ ٦٥٨٫٧٢٥ )٧٫٦٨٧( ١٧١٫١٣٤ ٢٦٥٫٣٥٥ ٣٫٩٣٠٫٤٢٢ ٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في 
═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════

٥٫٠٩٤٫٧٥١ ٦٠٣٫٨٣١ )٤٫١٢٧( ٢٣٥٫٢٠٢ ٣٢٩٫٤٢٣ ٣٫٩٣٠٫٤٢٢ ٢٠١٦ینایر ١كما في 
١٠٦٫٤٨٤ ١٠٦٫٤٨٤  -  -  -  - أرباح الفترةصافي 
٣٠٫٧٤٠  - ٣٠٫٧٤٠  -  -  - بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────
١٣٧٫٢٢٤ ١٠٦٫٤٨٤ ٣٠٫٧٤٠  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

───────── ───────── ──────── ──────── ──────── ────────
٥٫٢٣١٫٩٧٥ ٧١٠٫٣١٥ ٢٦٫٦١٣ ٢٣٥٫٢٠٢ ٣٢٩٫٤٢٣ ٣٫٩٣٠٫٤٢٢ ٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 

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

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة١٩إلى ١تشّكل اإلیضاحات المرفقة من  .للمجموعةجزءاً

.١الصفحة علىإن تقریر مدققي الحسابات مدرج 



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعة (غیر مدقق)الموجـــــــــزالموحـــــــدالمرحلـــيالنقدیةالتدفقاتبیان

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٦

أشـــــــھر المنــــــتھیة التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠فـــي 

٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم إیضاح األنشطة التشغیلیة

٥٣٣٫٩٥٤ ١٠٦٫٤٨٤ صافي أرباح الفترة
تسویات لـ:

٥٢٥٫٢٠٣ ١٫٠٥٥٫٦٢٩ أنشطة تمویلیة واستثماریة مدینةمخصصات انخفاض في قیمة ذمم 
٤٩٫٥٧١ ٩٨٫١٦٩ مخصصات انخفاض في قیمة استثمارات

)٣٫٨١٨( )٣٤٫٦٨٥( ً عند البیعقید مخصصات انخفاض في قیمة عقارات استثماریة عكسیا
)٨٫٨٣٢( )٣٫٥٧٥( دخل توزیعات األرباح
)٣٤٫٩٤٨( )١١٫٠١٩( أرباح بیع استثمارات متاحة للبیع
)١٤٠٫١٦٤( )٩١٫٥٤٦( أرباح بیع عقارات استثماریة

٢٠٫٦٥٥ ٢٠٫٤١٠ استھالك عقارات استثماریة
٢١٫٠٤٠ ١٩٫١٥٢ استھالك عقارات ومعدات

──────── ────────
٩٦٢٫٦٦١ ١٫١٥٩٫٠١٩ أرباح تشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

)١٫٤٢٥٫٩٢٠( )١٫٥٠٣٫٩٧٨( التغیرات في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
)٥٩٫١٠٣( ١٦٠٫٩٣٩ التغیرات في المستحق من بنوك
)٦٫٩١٠٫٣٧٧( )٤٫٢٤١٫٦٣١( المدینةةواالستثماریالتغیرات في ذمم األنشطة التمویلیة 
)١١١٫٩١٧( )٢٩٢٫٢٢٦( التغیرات في الموجودات األخرى

٥٫١٦٨٫٩٨٨ ١٫٩٧٣٫٥٣٤ التغیرات في حسابات المتعاملین
)٥٨٫٤١٥( ٢٫٥٦٠٫٠٤١ لبنوكلالتغیرات في المستحق 
- ٣٫٦٩٦٫٩٤٨ تمویلیةصكوك ترتیباتالتغیرات في 

١١٥٫٥٤٥ )١٤٦٫٣١٩( التغیرات في المطلوبات األخرى
)١٦٫٨٢٦( )٣٣٫٤٨٣( الزكاة المدفوعة

──────── ────────
)٢٫٣٣٥٫٣٦٤( ٣٫٣٣٢٫٨٤٤ األنشطة التشغیلیة)المستخدم فيالناتج من/(صافي النقد 

──────── ────────
األنشطة االستثماریة

)١٫٥٠٨٫٩٩٩( )١٫٤٢١٫٢٨١( شراء استثمارات في أوراق مالیة
١٫٩١٦٫٥٠٧ ١٫٧٢٤٫٨٣٩ استثمارات في أوراق مالیةبیعالمبالغ المحصلة من

٨٫٨٣٢ ٣٫٥٧٥ توزیعات األرباح المقبوضةدخل 
)٣٢٫٦٥٣( )٩٢( اإلضافات في العقارات االستثماریة

٥٣٥٫٢٣٥ ٤٣٤٫٣٠٤ ، صافيالمبالغ المحصلة من بیع عقارات استثماریة
)٦٤٫٣٤٤( )٥٤٫٩٣٠( التغیرات في العقارات والمعدات

──────── ────────
٨٥٤٫٥٧٨ ٦٨٦٫٤١٥ األنشطة االستثماریةالناتج عنصافي النقد

──────── ────────
)١٫٤٨٠٫٧٨٦( ٤٫٠١٩٫٢٥٩ صافي التغیر في النقد وما یعادلھ

٣٫٠٢٤٫٠٨١ ٣٫١٦٨٫٦٢٧ النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة
──────── ────────

١٫٥٤٣٫٢٩٥ ٧٫١٨٧٫٨٨٦ ١٥ النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة
════════ ════════

من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة١٩إلى ١تشّكل اإلیضاحات المرفقة من  .للمجموعةجزءاً

.١الصفحة علىإن تقریر مدققي الحسابات مدرج 
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٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٧

الوضع القانوني واألنشطة١

ً-تأسس مصرف اإلمارات اإلسالمي عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي كبنك مرسوم األمیري الصادر") بموجب الالمصرف("-بنك الشرق األوسط سابقا
خضع لرقابة وی، ١٩٩٥،  تم إعادة تسجیل المصرف كشركة مساھمة عامة في یولیو ١٩٧٥أكتوبر ٣تقلیدي ذو مسؤولیة محدودة في إمارة دبي بتاریخ 

من في شأن ال٢٠١٥لسنة ٢یسري العمل بالقانون االتحادي رقم مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ، على ٢٠١٥یولیو ١شركات التجاریة اعتباراً
بتقییم أثر القانون الجدید وُیتوقع أن یمتثل بالكامل في أو قبل نھایة فترة السماح ١٩٨٤لسنة ٨أن یحل محل القانون االتحادي رقم  . ویقوم المصرف حالیاً

.٢٠١٧یونیو ٣٠بتاریخ 

أحكام الشریعة ومبادئ، تمت الموافقة على تحویل أنشطة المصرف لتتوافق مع٢٠٠٤مارس ١٠قد بتاریخ المنعةفي اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادی
(تاریخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف اإلمارات العربیة ٢٠٠٤أكتوبر ٩عملیة التحّول بتاریخ ، واكتملت اإلسالمیة

المتحدة المركزي والدوائر الحكومیة المختصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.

("الشركة القابضة للمجموعة للشركة النھائیة")، كما أن الشركة األم إن المصرف ھو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني، شركة مساھمة عامة، دبي 
القابضة للمجموعة ھي مؤسسة دبي لإلستثمار وھي شركة المساھم الرئیسي فیھا حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في سوق دبي المالي.

في اإلمارات العربیة المتحدة، وتشتمل ھذه البیانات المالیة ٦١باإلضافة إلى المركز الرئیسي في دبي، یمارس المصرف نشاطھ من خالل  المرحلیة فرعاً
(یشار إلیھا معا بـ "المجموعة"). ة التالیةالتابعاتھسي للمصرف وفروعھ وشركعلى األنشطة الخاصة بالمركز الرئیللمجموعةالموجزةالموحدة

نسبة الملكیة
سبتمبر٣٠الرئیسیةاألنشطةتاریخ وبلد التأسیس

٢٠١٦
دیسمبر٣١

٢٠١٥
شركة اإلمارات اإلسالمي 

للوساطة المالیة ذ.م.م
،٢٠٠٦أبریل ٢٦

%١٠٠%١٠٠خدمات وساطة مالیةاإلمارات العربیة المتحدة

سالمياإلمارات اإلمصرف شركة صكوك 
المحدودة

،٢٠٠٧یونیو٦
%١٠٠%١٠٠خاصغرضشركة ذات جزر كایمان

اإلمارات اإلسالمي للتمویلشركة 
المحدودة

،٢٠١٤مایو ١٥
%١٠٠%١٠٠خاصغرضشركة ذات جزر كایمان

المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.االسالميواالستثمارومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمویل متكاملةیقدم المصرف خدمات تمویلیة ومصرفیة

.٢٠١٦أكتوبر١٦دارة بتاریخ لإلصدار من قبل مجلس اإلالموجزةالموحدةالمرحلیةالبیانات المالیةھذهتم اعتماد

، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٦٥٦٤إن العنوان المسجل للمصرف ھو: ص.ب 

أسس إعداد البیانات المالیة٢

أ. بیان التوافق

"التقاریر المالیة المرحلیة". ال تشتمل ھذه البیانات المالیة ٣٤تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
لفقُمعدة والالالزمة للبیانات المالیة الموحدة السنویة الكاملةاإلفصاحاتوالمرحلیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات ً التقاریر إلعدادالدولیة معاییرلا

إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في ، ویجبالمالیة دیسمبر ٣١قراءة ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة جنباً
التقاریر إلعدادالتقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعدادالتفسیرات الجدیدة والمعّدلة للمعاییر الدولیة اعتمادإن .٢٠١٥

من  باإلضافة الى ذلك، فإن النتائج لفترة لیس لھ أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة للمجموعة.٢٠١٦ینایر ١المالیة الساریة ابتداًء
.٢٠١٦دیسمبر ٣١لنتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في عن اال تعد بالضرورة مؤشرا٢٠١٦ًسبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر التسعة

ب. أساس القیاس

والتي تم قیاسھا بالقیمة المالیة المتاحة للبیع الموجودات على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة ماعدا للمجموعةالمرحلیة الموحدة الموجزةتم إعداد البیانات المالیة
.العادلة

العملة التشغیلیة للمجموعة. ما لم یذكر وبدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھالموجزة الموحدة المرحلیةیتم عرض ھذه البیانات المالیة
اتي قد تم تقریبھا إلى أقرب ألف.اإلمارفإن المعلومات المالیة المقدمة بالدرھم ،خالف ذلك
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٨

أسس إعداد البیانات المالیة (تتمة)٢

السیاسات المحاسبیة الھامةج. 

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة الموجزة ھي نفسھا التي قامت بتطبیقھا في آخر بیانات مالیة ھذهإن السیاسات المحاسبیة التي تطبقھا المجموعة في إعداد
.٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة فيمدققةسنویة موحدة

استخدام التقدیرات واألحكامد.

معینة تؤثر على أحكامتقدیرات ومن اإلدارة أن تضعالتقاریر المالیة إلعدادللمعاییر الدولیة وفقاًالموجزةالموحدةالمرحلیةیتطلب إعداد البیانات المالیة
یتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة حول ومخصصات انخفاض القیمة الناتجة والقیم العادلة. وبشكل محدد،المالیةالمبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات

لیة عند تحدید مستوى المخصصات المطلوبة لذمم األنشطة التمویلیة المدینة المعرضة النخفاض القیمة باإلضافة تقدیر مبالغ ومواعید التدفقات النقدیة المستقب
ي تعتمد على الخبرة التاریخیة إلى مخصصات انخفاض قیمة األوراق المالیة االستثماریة غیر المدرجة. یتم بصورة مستمرة تقییم التقدیرات واألحكام والت

البیانات ھذه عداد إاالدارة، عند قامت. نھا معقولة في ظل الظروف الراھنةفي ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلیة التي یعتقد بأأخرى، بماوعوامل 
المصادر الرئیسیة للتقدیرات ھي نفسھا التي تم كما أنالمرحلیة الموحدة الموجزة، بوضع أحكام ھامة حول تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعةالمالیة 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في بیانات المالیة الموحدة كما في وتطبیقھا عند إعداد ال

ھـ. إدارة المخاطر المالیة

في للسنة المنتھیةالمدققةفي البیانات المالیة الموحدةاإلفصاح عنھاالتي تم متوافقة مع تلكإدارة المخاطر المالیة للمجموعة جراءاتإأھداف وسیاسات وإن 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ٣

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

٣٣٠٫٩٦٣ ٣٢٤٫٩٥٣ نقد في الصندوق  
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:

١٫٠٦٧٫٠٣٩ ٢٫٧٦٤٫٢٤٥ حسابات جاریة
٣٫٣٥١٫٩٣٣ ٤٫٠٠٢٫٦٣٦ حتیاطیاتمتطلبات اال
٢٫٥٠٥٫٧٣٩ ٢٫٣٠٦٫٥٤٦ مرابحات

──────── ────────
٧٫٢٥٥٫٦٧٤ ٩٫٣٩٨٫٣٨٠

════════ ════════

لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وبالدوالر األمریكي لیست بھاالحتفاظالتي تم امتطلبات االحتیاطیاتإن
تیاطیات متاحة الستخدام المجموعة في عملیاتھا الیومیة وال یمكن سحبھا دون موافقة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. یتغیر مستوى االح

لتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.لوبة كل شھر طبقاًالمط
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٩

مستحق من بنوك ٤

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

مستحق من بنوك محلیة
٤٥ ٦٥ حسابات جاریة
 - ٣٠٧٫٠٩٨ ایداعات لدى البنوك األخرى

٥٫٤٧٧٫٢٦٥ ٦٫٥٧٧٫٤٢١ مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة
١٫٥٠٥٫٠٤٠ ١٫٥٢٧٫٣٢٣ (شركة مساھمة عامة)مستحق من مصرف دبي

١٠٠٫٠٠٠ - وكالة مودعة لدى الشركة القابضة للمجموعة
──────── ────────

٧٫٠٨٢٫٣٥٠ ٨٫٤١١٫٩٠٧
مستحق من بنوك أجنبیة

٢٩٠٫٣٦٥ ٣٦٨٫٢٢٨ حسابات جاریة

──────── ────────
٢٩٠٫٣٦٥ ٣٦٨٫٢٢٨

──────── ────────
٧٫٣٧٢٫٧١٥ ٨٫٧٨٠٫١٣٥

════════ ════════

استثمارات ٥

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

متاحة للبیع
٦٩٢٫٦١٦ ٦٨٥٫٢٧٨ أسھم حقوق ملكیة
٧٠٢٫٢٤٦ ٦٦١٫٢٤٩ صنادیق استثماریة

١٫٣٥١٫٠٢٧ ١٫١٤٠٫٦٤٦ صكوك
──────── ────────

٢٫٧٤٥٫٨٨٩ ٢٫٤٨٧٫١٧٣
──────── ────────

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
٢٢٠٫٠٤٨ ٢١١٫٠٦١ صكوك

──────── ────────
٢٫٩٦٥٫٩٣٧ ٢٫٦٩٨٫٢٣٤

)٦٧٨٫٨٣٢( )٧٧١٫٠٩٧( ناقصاً: مخصص انخفاض قیمة االستثمارات
──────── ────────

٢٫٢٨٧٫١٠٥ ١٫٩٢٧٫١٣٧
════════ ════════

تشتمل األوراق المالیة االستثماریة على ما یلي:
١٫٥٠٣٫٦٥٢ ١٫٢٨٥٫٩٣٢ استثمارات في أوراق مالیة مدرجة

٧٨٣٫٤٥٣ ٦٤١٫٢٠٥ أوراق مالیة غیر مدرجةاستثمارات في 
──────── ────────

٢٫٢٨٧٫١٠٥ ١٫٩٢٧٫١٣٧
════════ ════════

تتركز األوراق المالیة االستثماریة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق كما یلي:
٩١٫٨١٣ ٩١٫٨١١ استثمارات داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٩٫٩٧١ ١٢٫٦٢٥ خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدةاستثمارات 

──────── ────────
١١١٫٧٨٤ ١٠٤٫٤٣٦

──────── ────────
تتركز األوراق المالیة االستثماریة المتاحة للبیع كما یلي:

٨٧٩٫٠١٠ ٥٦٣٫١٠٣ استثمارات داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٢٩٦٫٣١١ ١٫٢٥٩٫٥٩٨ دولة اإلمارات العربیة المتحدةاستثمارات خارج

──────── ────────
٢٫١٧٥٫٣٢١ ١٫٨٢٢٫٧٠١

──────── ────────
٢٫٢٨٧٫١٠٥ ١٫٩٢٧٫١٣٧

════════ ════════
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١٠

(تتمة)استثمارات ٥

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

انخفاض القیمة:الحركة في مخصصات
٦٤٥٫٤٥١ ٦٧٨٫٨٣٢ ینایر١الرصید كما في 
٧٧٫٥٥٣ ١٠١٫٩٤٠ خالل الفترة/السنةتم تكوینھامخصصات إنخفاض القیمة 

)٥٫٥٣٢( )٣٫٧٧١( تحصیالت/إعادة قید خالل الفترة/السنة
)٣٨٫٦٤٠( )٥٫٩٠٤( خالل الفترة/السنةمشطوبة

──────── ────────
٦٧٨٫٨٣٢ ٧٧١٫٠٩٧ الرصید في نھایة الفترة/السنة

════════ ════════

ذمم أنشطة تمویلیة واستثماریة مدینة ٦

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

٢٤٫٤٦٩٫١١١ ٢٦٫٤١٩٫٧١٥ مرابحات
١٢٫٢٣٧٫٧٢٢ ١٣٫٤٣٤٫٦٤٠ إجارة
١٫٢٠٥٫٤٦٠ ١٫٥٠٩٫٤٣١ استصناع 

٦٦٧٫٣٩٧ ٦٨٠٫٣٢٨ وكالة تمویلیة
١٦٦٫٧٤٩ ٨٤٫٧٣٧ مضاربة
٢١٦٫٨٠٢ ١٩٦٫١٠٥ السحب المغطى
٧٨٨٫٠٢٥ ١٫٠٤٨٫٤١٥ مدینو بطاقات إئتمان

──────── ────────
٣٩٫٧٥١٫٢٦٦ ٤٣٫٣٧٣٫٣٧١

)٢٫٦٣٤٫٧١٩( )٢٫٥٤٤٫١٣٣( ناقصاً: دخل مؤجل
)٢٫٩٣٦٫١٢٧( )٣٫٤٦٢٫٨١٦( ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة

──────── ────────
٣٤٫١٨٠٫٤٢٠ ٣٧٫٣٦٦٫٤٢٢

════════ ════════
٣٫٢٧٩٫٠٦٧ ٣٫٧٠٤٫١١٥ إجمالي ذمم أنشطة تمویلیة واستثماریة مدینة تعّرضت النخفاض في قیمھا

════════ ════════

حسب القطاع :

٢٠٫٢٩٢٫٨٦٥ ٢٣٫٣٣٨٫٣٣٤ ألفرادالخدمات المصرفیة ل
١٣٫٨٨٧٫٥٥٥ ١٤٫٠٢٨٫٠٨٨ شركاتالخدمات المصرفیة لل

──────── ────────
٣٤٫١٨٠٫٤٢٠ ٣٧٫٣٦٦٫٤٢٢

════════ ════════



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

١١

(تتمة)مدینةواستثماریة ذمم أنشطة تمویلیة  ٦

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

التحلیل حسب النشاط االقتصادي
١٧٫٣٨٩ ٢٩٫٠٧٧ زراعة وأنشطة مرتبطة بھا

٨٠٥٫٨٣٤ ٧٨٧٫٠٥٢ صناعة
١٫١٠٩٫٣٧٠ ٨٧٥٫٤٦٣ إنشاءات
٢٫٦٢٥٫٨١٨ ٢٫٨٩٠٫٤٥٣ تجارة

٢٢٣٫١٧٧ ٤٢٠٫٦٠٢ مواصالت واتصاالت
٣٫٥٢٨٫١٧٣ ٤٫٢٩٩٫٦٥٦ خدمات

٢٩٨٫٠٨٦ ٢٦٩٫٦٩٧ ھیئات حكومیة
٢٣٫٥١٢٫٨٦٣ ٢٥٫٣٥٤٫٤٨٧ أفراد
٤٫٥٤٦٫٩٨٠ ٤٫٦١٩٫٥٨٥ عقارات
١٫١٢٦٫٢٢٩ ١٫١٣٧٫٢٠٥ مؤسسات مالیة
١٫٩٥٧٫٣٤٧ ٢٫٦٩٠٫٠٩٤ أخرى

──────── ────────
٣٩٫٧٥١٫٢٦٦ ٤٣٫٣٧٣٫٣٧١ إجمالي

)٢٫٦٣٤٫٧١٩( )٢٫٥٤٤٫١٣٣( ناقصاً: دخل مؤجل
)٢٫٩٣٦٫١٢٧( )٣٫٤٦٢٫٨١٦( ناقصاً: مخصصات انخفاض القیمة

──────── ────────
٣٤٫١٨٠٫٤٢٠ ٣٧٫٣٦٦٫٤٢٨ صافي القیمة الدفتریة

════════ ════════

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة المحددة:
٢٫٠٠٢٫٩٧٩ ٢٫٢٤٢٫٧٨٨ ینایر١الرصید كما في 

٩٨٧٫٤٤٠ ١٫٢٠٠٫٢٠٥ خالل الفترة/السنةمخصصات إنخفاض القیمة تم تكوینھا
)٢٧٧٫٧١٣( )٢٤٦٫٦٠٥( إعادة قید خالل الفترة/السنة

٧٨٫٤٤٦ ٢٦٫١١٦ )امةعساھمةمركةالمحول من مصرف دبي (ش
)٥٤٨٫٣٦٤( )٥٥٥٫٠٥٧( /السنةالمشطوبات للفترة

──────── ────────
٢٫٢٤٢٫٧٨٨ ٢٫٦٦٧٫٤٤٧ الرصید في نھایة الفترة/السنة

──────── ────────

الحركة في مخصصات انخفاض القیمة العام:
٦٦١٫١٦٤ ٦٩٣٫٣٣٩ ینایر١الرصید كما في 
٣٢٫١٧٥ ١٠٢٫٠٣٠ مخصصات إنخفاض القیمة تم تكوینھا خالل الفترة/السنة

──────── ────────
٦٩٣٫٣٣٩ ٧٩٥٫٣٦٩ الرصید في نھایة الفترة/السنة

──────── ────────
٢٫٩٣٦٫١٢٧ ٣٫٤٦٢٫٨١٦ المجموع

════════ ════════



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

١٢

عقارات استثماریة ٧

اإلجمالي أعمال قید االنجاز مباني أراضي
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

التكلفة
١٫١٨٣٫٨٤٢ ٨٫٢٣٠ ٨٠٠٫٠٩٩ ٣٧٥٫٥١٣ (مدققة)٢٠١٦ینایر ١الرصید كما في 

٩٢ - - ٩٢ إضافات
اتاستبعاد

)٤٦٦٫٣٨٠( - )٤٦٦٫٣٨٠( -
─────── ─────── ─────── ───────

٧١٧٫٥٥٤ ٨٫٢٣٠ ٣٣٣٫٧١٩ ٣٧٥٫٦٠٥ (غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠الرصید كما في 
─────── ─────── ─────── ───────

االستھالك المتراكم
)١٧٢٫٤٢٥( - )١٧٢٫٤٢٥( - (مدققة)٢٠١٦ینایر ١الرصید كما في 
)٢٠٫٤١٠( - )٢٠٫٤١٠( - الفترةاستھالك

١٢٣٫٦٢٢ - ١٢٣٫٦٢٢ - لالستبعادات
─────── ─────── ─────── ───────

)٦٩٫٢١٣( - )٦٩٫٢١٣( - (غیر مدققة)المتراكماالستھالكإجمالي 
─────── ─────── ─────── ───────

مخصصات انخفاض القیمة المتراكمة
)٢٠٥٫٤٨٠( - )١٧٧٫٦٣١( )٢٧٫٨٤٩( (مدققة)٢٠١٦ینایر ١الرصید كما في 

٣٤٫٦٨٥ - ٣٤٫٦٨٥ - استبعادات
─────── ─────── ─────── ───────

)١٧٠٫٧٩٥( - )١٤٢٫٩٤٦( )٢٧٫٨٤٩( إجمالي مخصصات انخفاض القیمة المتراكمة
─────── ─────── ─────── ───────

)٢٤٠٫٠٠٨( - )٢١٢٫١٥٩( )٢٧٫٨٤٩( مخصصات انخفاض القیمة المتراكمةواالستھالكإجمالي
(غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في 

─────── ─────── ─────── ───────
٤٧٧٫٥٤٦ ٨٫٢٣٠ ١٢١٫٥٦٠ ٣٤٧٫٧٥٦ (غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠صافي القیمة الدفتریة كما في 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════

)مدققة(
اإلجمالي أعمال قید االنجاز مباني أراضي

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم
التكلفة

١٫٥٥٣٫٦١٣ ٨٫٢٣٠ ١٫١٥٤٫١٠٠ ٣٩١٫٢٨٣ ٢٠١٥ینایر ١الرصید كما في 
٣٢٫٦٥١ - ٣٢٫٦٥١ - إضافات

)٤٠٢٫٤٢٢( - )٣٨٦٫٦٥٢( )١٥٫٧٧٠( استبعادات
─────── ─────── ─────── ───────

١٫١٨٣٫٨٤٢ ٨٫٢٣٠ ٨٠٠٫٠٩٩ ٣٧٥٫٥١٣ ٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 
─────── ─────── ─────── ───────

االستھالك المتراكم
)١٥٢٫٣١٧( - )١٥٢٫٣١٧( - ٢٠١٥ینایر ١الرصید كما في 
)٢٧٫٤٥٨( - )٢٧٫٤٥٨( - استھالك السنة

٧٫٣٥٠ - ٧٫٣٥٠ - الستبعاداتل
─────── ─────── ─────── ───────

)١٧٢٫٤٢٥( - )١٧٢٫٤٢٥( - االستھالك المتراكمإجمالي
─────── ─────── ─────── ───────

مخصصات انخفاض القیمة المتراكمة
)٢٠٩٫٢٩٨( - )١٨١٫٤٤٩( )٢٧٫٨٤٩( ٢٠١٥ینایر١الرصید كما في 

٣٫٨١٨ - ٣٫٨١٨ - قید مخصص انخفاض القیمة عكسیا
─────── ─────── ─────── ───────

)٢٠٥٫٤٨٠( - )١٧٧٫٦٣١( )٢٧٫٨٤٩( راكمةتمخصصات انخفاض القیمة المإجمالي
─────── ─────── ─────── ───────

)٣٧٧٫٩٠٥( - )٣٥٠٫٠٥٦( )٢٧٫٨٤٩( ةمخصصات انخفاض القیمة المتراكمواالستھالكإجمالي
٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

─────── ─────── ─────── ───────
٨٠٥٫٩٣٧ ٨٫٢٣٠ ٤٥٠٫٠٤٣ ٣٤٧٫٦٦٤ ٢٠١٥دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════

ى ٣٠٨٫٠٧٣٫٢٨٢ویبلغ صافي القیمة الدفتریة خالل الفترة، قامت المجموعة ببیع بعض العقارات للشركة القابضة للمجموعة  درھم إماراتي. یرجى الرجوع إل
.١٦رقم االیضاح

تتركز جمیع العقارات االستثماریة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
لتقییم اإلدارةھا الدفتریةعن قیمتجوھريبشكل ٢٠١٦سبتمبر٣٠كما في عقارات االستثماریة تختلف القیمة العادلة للال  .وفقاً



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

١٣

حسابات المتعاملین ٨

)مدققة( )غیر مدققة(
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

١٦٫١٠٥٫٢٥٥ ١٦٫٨٧٤٫٢٦١ حسابات جاریة
٩٫٠٣٢٫٢٦٧ ١٠٫٣٥٢٫٤٣٨ حسابات توفیر
٥٫٣٠١٫٦٥٧ ٤٫٥٨٤٫٥٧٨ حسابات استثمار
٨٫٥٢٤٫٢٢٨ ٩٫٠٥٨٫٢٥٢ حسابات وكالة

٣٣٧٫٧٦٥ ٤٠٥٫١٧٧ تأمینات
──────── ────────
٣٩٫٣٠١٫١٧٢ ٤١٫٢٧٤٫٧٠٦

════════ ════════

تتركز حسابات المتعاملین كما یلي:
٣٨٫٨٣٦٫٥٤٧ ٤٠٫٦٩٧٫٤٦٨ حسابات المتعاملین داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة

٤٦٤٫٦٢٥ ٥٧٧٫٢٣٨ حسابات المتعاملین من خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة
──────── ────────
٣٩٫٣٠١٫١٧٢ ٤١٫٢٧٤٫٧٠٦

════════ ════════

حسب القطاع:

٣٣٫٩٧٤٫٠٩٥ ٣٣٫٦٥٣٫٠٢٢ ألفرادلالخدمات المصرفیة
٥٫٣٢٧٫٠٧٧ ٧٫٦٢١٫٦٨٤ لشركاتالخدمات المصرفیة ل

──────── ────────
٣٩٫٣٠١٫١٧٢ ٤١٫٢٧٤٫٧٠٦

════════ ════════

مستحق لبنوك ٩

)مدققة( )غیر مدققة(
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

٢٫١٤٩ ٨٫٦٢٠ حسابات جاریة
- ٤٦٫٠٠٨ سحوبات على المكشوف

٢٧٧٫١٠٥ ٣٣٧٫١٤٥ تمویالت من بنوك أخرى
٨٠٦٫٩٩٢ ٢٫٩٢٨٫٨٤٤ حسابات وكالة من الشركة القابضة للمجموعة

١٫٩٧٥٫٤٦٨ ٤٨٨٫٩٦٦ أرصدة أخرى من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة
──────── ────────

٣٫٠٦١٫٧١٤ ٣٫٨٠٩٫٥٨٣
════════ ════════

یتركز المستحق لبنوك كما یلي:
٣٫٠٥٩٫٣٧٦ ٣٫٦٠٣٫٦٣٦ مستحق لبنوك محلیة

٢٫٣٣٨ ٩٤٧٫٢٠٥ مستحق لبنوك أجنبیة
──────── ────────

٣٫٠٦١٫٧١٤ ٣٫٨٠٩٫٥٨٣
════════ ════════



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

١٤

أدوات صكوك تمویلیة١٠

بقیمةمن الصكوك المتوسطة األجلةشریحمن خالل برنامج تمویل متوافق مع الشریعة اإلسالمیة بترتیب إصدار، خالل الفترة، قام المصرف
جمیع الصكوك التمویلیة وفیما یلي تفاصیل.٢٠١٦دوالر أمریكي في سبتمبر ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠وبقیمة ٢٠١٦في یونیو دوالر أمیركي٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

:ُمصدرةال

تاریخ االستحقاقأساس الدفع%العائدمعدل اإلدراج)أمیركي(دوالر المبلغ 
٢٠١٧ینایر نصف سنوي٤٫٧٢بورصة لندن لألوراق المالیة٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠١٨ینایر نصف سنوي٤٫١٤بورصة لندن لألوراق المالیة٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٢١مایو نصف سنوي٣٫٥٤ونازداكلألوراق المالیةاإلیرلندیةبورصة ال٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٠٢١مایو نصف سنوي٣٫٥٤ونازداكلألوراق المالیةاإلیرلندیةبورصة ال٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

المملوكة من قبل المصرف إلى ("الموجودات ذات الملكیة المشتركة") تتضمن شروط ترتیب اإلصدار أن یقوم المصرف بتحویل بعض الموجودات المحددة 
فإن من حیث المضمون،أنشأت لغرض إصدار الصكوك. خاصغرضھي شركة ذات و،(الُمصدر)مصرف اإلمارات اإلسالمي المحدودةشركة صكوك
القابضةشركةالصرف. في حال عدم السداد، تتعھد من قبل المیستمر تثبیتھاوبالتالي .سیطرة المصرفتظل تحتذات الملكیة المشتركة الموجودات 
ل الخسائر للمجموعة  .إدارة المصرفتخضع ھذه الموجودات لسیطرة والسداد لحاملي الصكوك.وتحمُّ

. كما وأنھ ذات الملكیة المشتركةتقوم الشركة المصدرة بتوزیع العائدات على حاملي الصكوك بشكل نصف سنوي من خالل الدخل العائد على الموجودات 
، عند . یقوم المصرفالتوزیعات النصف سنویة المستحقة لحملة الصكوك عند تاریخ التوزیع النصف سنويمن المتوقع أن تكون ھذه العائدات كافیة لتغطیة

.المستخدمسعر البإعادة شراء تلك الموجودات باستحقاق الصكوك،

فیما یلي حركة الصكوك المدفوعة: 

)مدققة()غیر مدققة(
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم

دیسمبر ٣١
٢٠١٥

ألف درھم

٢٠١٥٣٫٦٧٢٫٥٠٠٣٫٦٧٢٫٥٠٠ینایر ١الرصید كما في 
-٣٫٦٩٦٫٩٤٨إصدارات جدیدة

٧٫٣٦٩٫٤٤٨٣٫٦٧٢٫٥٠٠الرصید في نھایة الفترة 

٣٫٦٧٢٫٥٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٥دیسمبر ٣١(٢٠١٦سبتمبر ٣٠كما في درھم إماراتي ٧٫٣٦٩٫٤٤٨٫٠٠٠الدفع والمستحقالمتبقي الصكوكمبلغأصبح إجمالي 
لما یلي:  درھم إماراتي) وفقاً

)مدققة( )غیر مدققة(
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

١٫٨٣٦٫٢٥٠ ١٫٨٣٦٫٢٥٠ ٢٠١٧
١٫٨٣٦٫٢٥٠ ١٫٨٣٦٫٢٥٠ ٢٠١٨

- ٣٫٦٩٦٫٩٤٨ ٢٠٢١
──────── ────────

٣٫٦٧٢٫٥٠٠ ٧٫٣٦٩٫٤٤٨
════════ ════════

أسھم رأس المال١١

درھم إماراتي عن طریق أسھم حقوق ١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠على زیادة أسھم رأس المال بمبلغ ٢٠١٦أكتوبر ٥وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
المال.االكتتاب. بعد إتمام اإلجراءات القانونیة ستتم زیادة رأس 
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١٥

توریق الموجودات١٢

بموجب قانون الشركات الصادر بجزر كایمان ٢٠١٤مایو ١٥بتاریخ (شركة ذات ھدف خاص) سالمي للتمویل المحدودة تم تأسیس شركة اإلمارات اإل
ل كشركة ذات ھدف خاص. تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في شراء محافظ موجودات مالیة من خالل إصدار سندات. تؤدي عملیة التوریق الى تشكی

الرسمیة)، وذلك لھدف خاص. وقد تم اعتماد البنیة االساسیة ألنشطة الشركة محفظة استثماریة ُمجمعة یتم إدراجھا للتداول في بورصة ناسداك (خارج السوق
لمصرف.لالشرعیة ھیئة الفتوى والرقابةالمتوافقة مع أحكام الشریعة االسالمیة من قبل 

تفظ قامت المجموعة بنقل جزء من محفظتھا االستثماریة الى شركة اإلمارات اإلسالمي للتمویل المحدودة (تأسست بموجب قوانین جزر كایمن)، وتح
المجموعة 

موعة.ھذه الموجودات ضمن الموجودات التمویلیة واالستثماریة للمجیستمر تثبیتتلك الموجودات التي تم نقلھا وبالتالي بالسیطرة على

التحصیالتبعد خصم،مخصصات انخفاض القیمة ١٣

غیر مدققة
أشـــــــھر المنــــــتھیةالتسعةلفتـــــــرة 

سبتمبر٣٠فـــي 

٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

(٥٢٥٫٢٠٣) (١٫٠٥٥٫٦٣٠) )٦واستثماریة مدینة (إیضاح رقم صافي مخصصات انخفاض قیمة ذمم أنشطة تمویلیة 
(٤٩٫٥٧١) (٩٨٫١٦٩) )٥صافي مخصصات انخفاض قیمة استثمارات (إیضاح رقم 

- ١٦٠٫٠٢٨ صافیة-(دیون معدومة مشطوبة) / تحصیالت 
──────── ────────

)٥٧٤٫٧٧٤( )٩٩٣٫٧٧١(
════════ ════════

ربح السھم١٤

على للفترةدرھم) ٥٣٣٫٩٥٤٫٠٠٠أرباح بالغة:٢٠١٥سبتمبر٣٠(درھم١٠٦٫٤٨٤٫٠٠٠البالغة بقسمة صافي األرباحالربح األساسي للسھمتم حساب 
یتم تحدید الربح المخفف سھما).٢٠١٥:٣٫٩٣٠٫٤٢٢٫٠٠٠سبتمبر٣٠سھما (٣٫٩٣٠٫٤٢٢٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة وھو 

ت جمیع األسھم العادیة للسھم من خالل تعدیل األرباح أو الخسائر العائدة إلى حملة األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة حسب تأثیرا
المخففة المحتملة، إن وجدت.

.٢٠١٦سبتمبر ٣٠إن الربح المخفف واألساسي للسھم مماثل لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

النقد وما یعادلھ ١٥

مدققة غیر مدققة
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

٣٣٠٫٩٦٣ ٣٢٤٫٩٥٣ )٣نقد في الصندوق ( ایضاح رقم 
١٫٠٦٧٫٠٣٩ ٢٫٧٦٤٫٢٤٥ )٣حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ( ایضاح رقم 
١٫٠٥٢٫٤٦٨  - مرابحة مع مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي
٣٫٥٠٢٫٧٦٦ ٥٫٠٧١٫١٢٥ مستحق من بنوك

)٢٫٧٨٤٫٦٠٩( (٩٧٢٫٤٣٧) مستحق لبنوك
──────── ────────

٣٫١٦٨٫٦٢٧ ٧٫١٨٧٫٨٨٦
════════ ════════
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١٦

المعامالت مع أطراف ذات عالقة ١٦

)، وھي شركة تعتبر حكومة دبي المساھم الرئیسي فیھا.%٥٥٫٦للمجموعة في مؤسسة دبي لالستثمار بنسبة (األساسیةالقابضة تتمثل الشركة 

٣١(%٢٫٢٧و%٦٫٣٧والتمویالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنھا بصورة فردیة تمثلحسابات المتعاملینإن 
.لدى المجموعة على التواليذمم األنشطة التمویلیة المدینةوحسابات المتعاملینمن إجمالي ) %٢٫٠٥و%١١٫٠١: ٢٠١٥دیسمبر 

ً .للشروط التجاریة المتعارف علیھاتتم إدارة ھذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتھا المالیة مع المجموعة وفقا

ًالمجموعة أیضاًأبرمت إجراء ھذه المعامالت معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة. وقد تم أیضا
والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فیھ معامالت مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي معدالت األرباحبصورة فعلیة بنفس الشروط. بما في ذلك 
على ما یزید عن حجم المخاطر االعتیادي.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة كما یلي:

غیر مدققة
أشـــــــھر المنــــــتھیةالتسعةلفتـــــــرة 

سبتمبر٣٠فـــي 

٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

للمجموعةالموجزالموحدالمرحليبیان الدخل
١٤٤٫٣٠٦ ١٣٢٫٤٧٢ دخل من معامالت مع الشركة القابضة للمجموعة
(٢٠٫٥٢٥) (٢٠٫٧٧٦) مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین

(٣٥١) (٢٨٢) امتیازات التقاعد- مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین 
- ٩١٫٥٤٦ لشركة القابضة للمجموعةلاستثماریةعقارات بیعالربح من 

مدققة غیر مدققة األرصدة مع أطراف ذات عالقة كما یلي:
دیسمبر ٣١

٢٠١٥
سبتمبر٣٠

٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم

للمجموعةالموجزالموحدالمرحليالمركز الماليقائمة
٢٫٧٩٤٫٨٠٥ ٣٫١٥٩٫٦١١ الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعةمستحق من 

١٨٤٫٠١١ ١٨٣٫٩٢٧ الشركة األم الرئیسیة-ذمم أنشطة تمویلیة مدینة 
٤٤٫٢٠٦ ٣٧٫٦٠٥ استثمارات في الشركة األم الرئیسیة

١٫٣٢٢٫٢٦١ ١٫٠٨٢٫٢٣٤ ودائع من الشركة األم الرئیسیة
١٫٥٠٥٫٠٤٠ ١٫٥٢٧٫٣٢٣ )٤) (ایضاح رقم امةعساھمةمركةمستحق من مصرف دبي (ش

١٫٢١٢ ٣٠٠ أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زمیلة–ذمم أنشطة تمویلیة مدینة 
٢٦٫٠٤٠ ٢٨٫١٧٨ موظفي اإلدارة الرئیسیین وشركات زمیلة–ذمم أنشطة تمویلیة مدینة 

)٨٣٠( )٧٠٩( أعضاء مجلس اإلدارة–حسابات جاریة واستثماریة 
)٢٣٫٣١٤( )٣١٫٨٢٥( وشركات زمیلةموظفي اإلدارة الرئیسیین–حسابات جاریة واستثماریة 

٢٩٨٫٠٨٦ ٢٦٩٫٦٩٧ في مؤسسات حكومیةمدینة تمویلیة ذمم 

درھم ١٫٦٧٦٫٢٥٩٫٧٠٧إجارة شركات للشركة القابضة للمجموعة بالقیمة الدفتریة وقدرھا مدینة یةتمویلذمم ببیع خالل الفترة خالل الفترة، قام المصرف 
إماراتي.

٣٠٨٫٠٧٣٫٢٨٢للشركة القابضة للمجموعة بالقیمة العادلة. ویبلغ صافي القیمة الدفتریة لتلك العقارات یةخالل تلك الفترة، باع المصرف عقارات استثمار
درھم ٩١٫٥٤٦٫٠٠٩من بیع عقارات االستثمار قیمتھ درھم إماراتي. وقد أدى ذلك إلى ربح ٤٣٤٫٣٠٤٫١٧٦درھم إماراتي بینما یبلغ صافي عائدات البیع 

).٧راجع إیضاح رقم (درھم إماراتي ٣٤٫٦٨٤٫٨٨٥إماراتي وقید مخصصات انخفاض القیمة عكسیا بمبلغ 

شطة المجموعة بصورة ، التوجیھ والتحكم في أنوفر لدیھم سلطة ومسؤولیة التخطیط، بما فیھم المدراء غیر التنفیذیین، ھم من تتةالرئیسیموظفي اإلدارة 
مباشرة أو غیر مباشرة.

.في نھایة الفترةنیوأقاربھم المباشرةموظفي اإلدارة الرئیسیعلىستحقة یة مخصصات انخفاض في القیمة للمبالغ المألم یتم احتساب 
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١٧

الموجودات والمطلوبات المالیة١٧

المطلوباتللموجودات والقیمة العادلة 

. تم تحدید المستویات المختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بصفة دوریة منتظمةالمطلوبات التي الموجودات ولیل التالي تحیعرض الجدول 
العادلة كما یلي:

للموجودات والمطلوبات المحددة.ساسیةلة) في األسواق األمستوى أول: األسعار المدرجة (غیر المعّد·
إما بشكل ،و المطلوباتأللموجودات مالحظتھایمكن التي مدرجة ضمن المستوى األول واألسعار الغیربیانات مختلفةمستوى ثاني: التقییم باستخدام ·

مباشر (كاألسعار) و إما بشكل غیر مباشر (كالمشتقة من األسعار).
).ال یمكن مالحظتھابیانات (مالحظتھاالممكن بیانات السوق علىالتي ال تستند المطلوبات وللموجودات أو بیانات أخرىالتقییم باستخدام مستوي ثالث: ·

غیر مدققة بیانات ھامة ال 
یمكن مالحظتھا

بیانات أخرى 
ھامة ممكن 

مالحظتھا

أسعار مدرجة 
للموجودات 
المحددة في 

األسواق النشطة
اإلجمالي ٣مستوى  ٢مستوى  ١مستوى 

ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم
٢٠١٦سبتمبر٣٠

استثمارات في أوراق مالیة
:متاحة للبیع

٢١٥٫٧٢٢ ٢١٥٫٧٢٢  -  - استثمارات في صنادیق استثماریة
٤٦٦٫٣٣٢ ٤١٢٫٨٥٨  - ٥٣٫٤٧٤ استثمارات في األسھم

١٫١٤٠٫٦٤٧  -  - ١٫١٤٠٫٦٤٧ صكوك
─────── ─────── ─────── ───────
١٫٨٢٢٫٧٠١ ٦٢٨٫٥٨٠  - ١٫١٩٤٫١٢١ اإلجمالي

═══════ ═══════ ═══════ ═══════

مدققة
٢٠١٥دیسمبر٣١

استثمارات في أوراق مالیة
:متاحة للبیع

٢٧٤٫٨٨٤ ٢٧٤٫٨٨٤ - - استثمارات في صنادیق استثماریة
٥٤٩٫٤١١ ٤٨٨٫٥٩٨ - ٦٠٫٨١٣ استثمارات في األسھم

١٫٣٥١٫٠٢٦ - - ١٫٣٥١٫٠٢٦ صكوك
─────── ─────── ─────── ───────
٢٫١٧٥٫٣٢١ ٧٦٣٫٤٨٢  - ١٫٤١١٫٨٣٩ اإلجمالي

═══════ ═══════ ═══════ ═══════
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١٨

غیر مدققة
موجودات مالیة 

متاحة للبیع تسویة الموجودات المالیة المصنفة ضمن المستوى الثالث
ألف درھم

٧٦٣٫٤٨٢ ٢٠١٦ینایر ١الرصید في 
(١٣٤٫٩٠٢) تسویات

 - تعدیالت صرف العمالت األجنبیة
───────

٦٢٨٫٥٨٠ ٢٠١٦سبتمبر٣٠الرصید في 
═══════

ألف درھم
٨٤٤٫٠٤٥ ٢٠١٥ینایر ١الرصید في 
(٨٠٫٤٦٠) تسویات

(١٠٣) تعدیالت صرف العمالت األجنبیة
───────

٧٦٣٫٤٨٢ ٢٠١٥دیسمبر٣١الرصید في 
═══════

باستخدام أسالیب التقییم التي تتضمن االفتراضات غیر المثبتة من خالل ٣المستوى ضمنفي ظروف معینة، تقاس القیمة العادلة لألدوات المالیة المصنفة 
على الملحوظةأسعار معامالت السوق الحالیة الممكن مالحظتھا لنفس األداة وغیر المرتكزة على بیانات السوق  . تستخدم المجموعة تقنیات التقییم اعتماداً

على سبیل المثال، في حال غیاب السوق النشطة، یتم تقییم القیمة العادلة لالستثمار على أساس تحلیل المركز المالي نوع األداة والبیانات المتاحة في السوق.
الیة على أساس والنتائج والقدرة على تحمل المخاطر وغیرھا من العوامل ذات الصلة. ویتم تحدید التغیرات المناسبة وغیر المناسبة في قیمة األدوات الم

.والتي یتم قیاسھا على أساس تقدیريالملحوظةفي قیمة األدوات نتیجة الختالف مستویات المعاییر غیر التغیرات 

.٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتھیة في الفترة المستوى الثاني خالل یة تحویالت بین المستوى األول وألم تتم

القطاعات التشغیلیة١٨

من القطاعات الرئیسة التالیة:مجموعةتتكون أنشطة ال

واالستثمارقطاع الشركات 

وصكوك یقوم ھذا القطاع باالستثمار في أوراق مالیة.تجات مصرفیة عدیدة ویقبل ودائعھمخدمات ومن-من خالل ھذا القطاع -یقدم المصرف للشركات 
.عقاراتویةوصنادیق استثمار

قطاع األفراد

.ویقبل ودائعھموالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاألفرادللمتعاملینخدمات ومنتجات مصرفیة عدیدةیقدم قطاع األفراد 

قطاع الخزینة 

ومصرف الشركة القابضة للمجموعةالودائع واالیداعات على أساس المرابحة والوكالة مع البنوك بما في ذلك یشتمل ھذا القطاع بشكل أساسي على 
.اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

(تتمة)المالیةالموجودات والمطلوبات  ١٧



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

١٩

(تتمة)القطاعات التشغیلیة  ١٨

اإلجمالي قطاع الخزینة قطاع األفراد قطاع الشركات واالستثمار
غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة غیر مدققة

أشـــــــھر التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

أشـــــــھر التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

أشـــــــھر التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

أشـــــــھر التسعةلفتـــــــرة 
سبتمبر٣٠المنــــــتھیة فـــي 

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦
ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

للمجموعةالموجزالموحدالمرحليبیان الدخل
١٫٤٦٤٫٧٤٧ ١٫٧٢١٫١٣٧ ١٥٠٫٦٩٦ ١٤٢٫٢٦٦ ٨٤٩٫١٦٣ ١٫٠٩٠٫٣٧٧ ٤٦٤٫٨٨٨ ٤٨٨٫٤٩٤ دخل القطاع

- - ٤٩٫٥٨٤ ١٠٤٫٦٩٢ ٩٩٫٤٥٦ ١٠١٫٠٣٣ (١٤٩٫٠٤٠) (٢٠٥٫٧٢٦) الوكالة بین القطاعاتدخل/ )خسائر(
٥٦٣٫٠٧٢ ٥٦١٫٣٧٢ ١٫٨٤٠ (١٫٧١٦) ٢٨٠٫٦٨٣ ٣٣٩٫٨٥٨ ٢٨٠٫٥٤٩ ٫٢٣٠٢٢٣ عموالت ورسوم ودخل آخر

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٢٫٠٢٧٫٨١٩ ٢٫٢٨٢٫٥٠٩ ٢٠٢٫١٢٠ ٢٤٥٫٢٤٢ ١٫٢٢٩٫٣٠٢ ١٫٥٣١٫٢٦٨ ٥٩٦٫٣٩٧ ٥٠٥٫٩٩٨ إجمالي الدخل

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
)٦٩٦٫١٠٣( )٨٥٠٫٤١٦( )١٣٫٦٥٢( )١٦٫٣٦٨( )٥٨٠٫١٦١( )٧٣٣٫٨٧٢( )١٠٢٫٢٩٠( )١٠٠٫١٧٦( مصروفات عمومیة وإداریة

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
)٦٩٦٫١٠٣( )٨٥٠٫٤١٦( )١٣٫٦٥٢( )١٦٫٣٦٨( )٥٨٠٫١٦١( )٧٣٣٫٨٧٢( )١٠٢٫٢٩٠( )١٠٠٫١٧٦( إجمالي المصروفات

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
١٫٣٣١٫٧١٦ ١٫٤٣٢٫٠٩٣ ١٨٨٫٤٦٨ ٢٢٨٫٨٧٤ ٦٤٩٫١٤١ ٧٩٧٫٣٩٦ ٤٩٤٫١٠٧ ٤٠٥٫٨٢٢ صافي الدخل التشغیلي

)٥٧٠٫٩٥٦( )٩٥٩٫٠٨٦(  -  - )٢٣٣٫٧٥٧( )٦٨٠٫٣٤٠( )٣٣٧٫١٩٩( )٢٧٨٫٧٤٦( التحصیالتبعد خصممخصصات انخفاض القیمة،
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

٧٦٠٫٧٦٠ ٤٧٣٫٠٠٧ ١٨٨٫٤٦٨ ٢٢٨٫٨٧٤ ٤١٥٫٣٨٤ ١١٧٫٠٥٦ ١٥٦٫٩٠٨ ١٢٧٫٠٧٦
)٢٢٦٫٨٠٦( )٣٦٦٫٥٢٣( )١٢٣٫٩١٠( )١٥٩٫١٥٤( )٨٠٫١٤٢( )١٦٣٫٢٧١( )٢٢٫٧٥٤( )٤٤٫٠٩٨( حصة المتعاملین من األرباح وتوزیعات حملة الصكوك

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٥٣٣٫٩٥٤ ١٠٦٫٤٨٤ ٦٤٫٥٥٨ ٦٩٫٧٢٠ ٣٣٥٫٢٤٢ )٤٦٫٢١٥( ١٣٤٫١٥٤ ٨٢٫٩٧٨ للفترة/ (الخسائر)صافي األرباح

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



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٢٠

القطاعات التشغیلیة (تتمة) ١٨

اإلجمالي قطاع الخزینة قطاع األفراد قطاع الشركات واالستثمار
مدققة غیر مدققة مدققة مدققةغیر  مدققة غیر مدققة مدققة غیر مدققة

دیسمبر ٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

دیسمبر ٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

دیسمبر ٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

دیسمبر ٣١
٢٠١٥

سبتمبر٣٠
٢٠١٦

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم
للمجموعةالموجزالموحدالمرحليبیان المركز المالي

الموجودات
٤٩٫١١٣٫٥٢٤ ٥٤٫٥٥٣٫٠٨٩ ١١٫٢٧٦٫٤٥٦ ١٤٫١٧٥٫٨٧٩ ٢٠٫١٣٧٫٦٩٩ ٢٣٫١٦٠٫٤٦٦ ١٧٫٦٩٩٫٣٦٩ ١٧٫٢١٦٫٧٤٤ موجودات القطاع

٣٫٣٥١٫٩٣٣ ٤٫٠٠٢٫٦٣٦  -  - ٣٫١٦٨٫٧٩٩ ٣٫٥٠٧٫٠١١ ١٨٣٫١٣٤ ٤٩٥٫٦٢٥ المصرف المركزي من االحتیاطیاتمتطلبات 
─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٥٢٫٤٦٥٫٤٥٧ ٥٨٫٥٥٥٫٧٢٥ ١١٫٢٧٦٫٤٥٦ ١٤٫١٧٥٫٨٧٩ ٢٣٫٣٠٦٫٤٩٨ ٢٦٫٦٦٧٫٤٧٧ ١٧٫٨٨٢٫٥٠٣ ١٧٫٧١٢٫٣٦٩

٧٣٦٫٧٢١ ١٫٠٢٢٫٢٢٦ موجودات غیر مخصصة
─────── ───────
٥٣٫٢٠٢٫١٧٨ ٥٩٫٥٧٧٫٩٥١ إجمالي الموجودات
═══════ ═══════

المطلوبات
٤٦٫٧٦٦٫٠٤٨ ٥٣٫٢٣٩٫١٣٥ ٦٫٧٣٤٫٢١٤ ١١٫٢٥٩٫٨٥٣ ٣٤٫٠٣٨٫٦٧٨ ٣٣٫٧٤٠٫٣١٢ ٥٫٩٩٣٫١٥٦ ٨٫٢٣٨٫٩٧٠ مطلوبات القطاع

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────
٦٫٤٣٦٫١٣٠ ٦٫٣٣٨٫٨١٦ مطلوبات غیر مخصصة

─────── ───────
٥٣٫٢٠٢٫١٧٨ ٥٩٫٥٧٧٫٩٥١ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
═══════ ═══════



مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساھمة عامة)
للمجموعةالموجزةالموحدةالمرحلیةالمالیةالبیاناتحولإیضاحات

٢٠١٦سبتمبر٣٠أشـــــــھر المنــــــتھیة فـــي التسعةلفتـــــــرة 

٢١

القیاس المرحلي ١٩

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة ھذه قت بأیة أشكال موسمیة. یتم إعدادالمحصل أو المصروفات التي أنفحسب طبیعة عمل المجموعة، ال یتأثر الدخل
دفع الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق والذي یتطلب تسجیل الدخل المحصل والمصروفات التي أنفقت خالل نفس الفترة ولیس عند تحصیل الدخل أو 

المصروفات.


