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البيانات الماليــــة المرحليـــــة الموجــــــــــزة
الموحـــــدة للمجموعة (غير مدققة)
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي
 ٣0يونيو ٢0١٨

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
البيانات الماليــــة المرحليـــــة الموجــــــــــزة الموحـــــدة للمجموعة (غير مدققة)
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو ٢0١٨

المحتويات

صفحة

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

١

قائمة المركز المالي المرحلـي الموحـــــــد الموجـــــــــــز للمجموعة

٢

بيـــــان الدخــــــل المرحلـــي الموحـــــــد الموجـــــــــــز للمجموعة (غير مدقق)

٣

بيان الدخل الشامل المرحلـــي الموحـــــــد الموجـــــــــــز للمجموعة (غير مدقق)

٤

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجــز للمجموعة (غير مدقق)

٥

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلـــي الموحـــــــد الموجـــــــــز للمجموعة (غير مدقق)

٦

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة

٣0 - ٧

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
بيـــــان الدخــــــل المرحلـــي الموجـــــــــــز الموحـــــــد للمجموعة (غير مدقق)
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

إيضاحات
الدخل
دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات على حاملي الصكوك
صافي الدخل التمويلي
دخل رسوم وعموالت
دخل من أوراق مالية استثمارية
دخل تشغيلي آخر
إجمالي الدخل التشغيلي
المصروفات
مصروفات موظفين
مصروفات عمومية وإدارية
استهالك عقارات ومعدات
إجمالي المصروفات التشغيلية
صافي األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة
مخصصات انخفاض القيمة على الموجودات المالية ،صافية من
التحصيالت
مخصصات انخفاض القيمة للموجودات غير المالية

١٢
١٢

صافي الربح للفترة
ربحية السهم (درهم)

١٣

لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم
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تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ١9جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .١
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
مدقق)
بيـــــان
(غير مدقق)
للمجموعة (غير
الموحـــــــد للمجموعة
الموجـــــــــــز الموحـــــــد
المرحلـــي الموجـــــــــــز
النقدية المرحلـــي
التدفقاتالشامل
بيـــــان الدخل
2018
يونيو
30
فـــي
المنــــــتهية
أشـــــــهر
الستة
لفتـــــــرة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
لفتـــــــرة الثالثــــــة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم
٢7٦.7١9

صافي الربح للفترة

١٦5.٦7٦

لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم
٤٨5.٢9٣

٣٨٦.7٨٨

بنود الدخل الشامل األخرى
البنود التي يمكن اعادة تصنيفها الحقا ً ضمن بيان الدخل:

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 صافي التغير في القيمة العادلة -صافي المبلغ المحول الى بيان الدخل
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تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ١9جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
بيـــــان التدفقات النقدية المرحلـــي الموجـــــــــــز الموحـــــــد للمجموعة (غير مدقق)
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018

لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية
فـــي  ٣0يونيو
إيضاح

األنشطة التشغيلية
صافي الربح للفترة

تسويات لـ:

١٢
١٢
١٢
١٢

مخصصات انخفاض في قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
مخصصات انخفاض في قيمة استثمارات
مخصصات انخفاض في المستحق من البنوك ،صافي
مخصصات انخفاض في العقارات االستثمارية ،صافي
دخل توزيعات األرباح
(أرباح)/خسارة من بيع استثمارات
استهالك عقارات استثمارية
استهالك عقارات ومعدات
أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
التغيرات في المستحق من بنوك
التغيرات في ذمم األنشطة التمويلية واالسثمارية المدينة
التغيرات في الموجودات األخرى
التغيرات في حسابات المتعاملين
التغيرات في المستحق لبنوك
التغيرات في المطلوبات األخرى
الزكاة المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج عن األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات في أوراق مالية
المبالغ المحصلة من بيع استثمارات في أوراق مالية
دخل توزيعات األرباح المقبوضة
اإلضافات في العقارات االستثمارية
التغيرات في العقارات والمعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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األنشطة التمويلية
سداد التزامات الصكوك
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صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
النقد وما يعادله في نهاية الفترة
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تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ١9جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .١
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجــز الموحد للمجموعة (غير مدقق)
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
العائدة إلى مساهمي المجموعة
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تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ١9جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .١
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١

الوضع القانوني واألنشطة
تأسس مصرف اإلمارات اإلسالمي  -بنك الشرق األوسط سابقا ً "( -المصرف") بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي كبنك
تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ  ٣أكتوبر  ،١9٧٥تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو  ،١99٥ويخضع لرقابة مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يسري العمل بالقانون االتحادي رقم  ٢لسنة  ٢0١٥في شأن الشركات التجارية اعتباراً من  ١يوليو  ،٢0١٥على أن يحل
محل القانون االتحادي رقم  8لسنة .١98٤
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ  ١0مارس  ،٢00٤تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع مبادىء وأحكام الشريعة
اإلسالمية ،واكتملت عملية التحوّ ل بتاريخ  9أكتوبر ( ٢00٤تاريخ التحوّ ل) ،بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن المصرف هو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني ،شركة مساهمة عامة ،دبي ("الشركة القابضة للمجموعة") ،كما أن الشركة األم النهائية للشركة القابضة
للمجموعة هي مؤسسة دبي لإلستثمار ("الشركة األم النهائية") وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي.
إن المصرف مدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز ( )EIBوعنوان الموقع اإللكتروني للمصرف هو .http://www.emiratesislamic.ae :باإلضافة
إلى المركز الرئيسي في دبي ،يمارس المصرف نشاطه من خالل  ٦0فرعا ً في اإلمارات العربية المتحدة ،وتشتمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
للمجموعة على البيانات المالية للمصرف وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معا بـ "المجموعة").

تاريخ وبلد التأسيس

األنشطة

نسبة الملكية
 ٣١ديسمبر
 ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨

شركة اإلمارات اإلسالمي
للوساطة المالية ذ.م.م

 ٢٦أبريل ،٢00٦
اإلمارات العربية المتحدة

خدمات وساطة مالية

%١00

%١00

شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي
المحدودة

 ٦يونيو ،٢00٧
جزر كايمان

شركة ذات هدف خاص

%١00

%١00

شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل
المحدودة

 ١٥مايو ،٢0١٤
جزر كايمان

شركة ذات هدف خاص

%١00

%١00

يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل واالستثمار االسالمي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
إن العنوان المسجل للمصرف هو :ص.ب  ، ٦٥٦٤دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
٢

أسس اإلعداد

أ)

بيان االمتثال
تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣٤التقارير المالية المرحلية".
تتماشى السياسات المحاسبية التي تطبقها المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك السياسات التي طبقتها المجموعة عند إعداد
البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢0١٧باستثناء التغييرات على السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح .٣
ال تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة والتي تم إعدادها وفقا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب قراءتها مع البيانات المالية للمجموعة كما في وللسنة المنتهية بتاريخ  ٣١ديسمبر  ،٢0١٧باإلضافة لذلك ،ليس
بالضرورة أن تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  ٣0يونيو  ٢0١8إرشادية للنتائج المتوقعة للبيانات المالية الكاملة في  ٣١ديسمبر .٢0١8
عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وكانت المصادر الرئيسية
للتقدير هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢0١٧باستثناء األحكام والتقديرات الجديدة المبيّنة في اإليضاح .٣

٧

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
 ٣التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام
 ١-٣التغيرات في السياسات المحاسبية

قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر
 ،٢0١٧باستثناء السياسات المحاسبية التالية السارية اعتباراً من  ١يناير :٢0١8
(أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية
قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9األدوات المالية الصادر في يوليو  ٢0١٤والذي بدأ التطبيق األولي له بتاريخ
 ١يناير  .٢0١8تمثل متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تغييراً كبيراً عن معيار المحاسبة الدولي رقم  ،٣9األدوات المالية:
التقدير والقياس .ويدخل المعيار الجديد تغيرات جوهرية على محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة ذات الصلة بالمطلوبات المالية.
( )١تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية
عند االعتراف المبدئي  ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها مصنفة :بالتكلفة المطفأة  ،أو القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
أو القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يقدر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
ينشأ عن ال شروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وربح على المبلغ األصلي
مستحق السداد.

يتم قياس أدوات الصكوك التمويلية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى فقط في حال استوفت الشرطين التاليين ولم تقدر بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:



يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يكون هدفه قد تحقق من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية ،و
ينشأ عن ال شروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون فقط مدفوعات أصل وربح على المبلغ األصلي
مستحق السداد.

عند االعتراف األولي باالستثمار في األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة  ،يجوز للمجموعة أن تختار بال رجعة تقديم التغيرات الالحقة في القيمة
العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى .يتم إجراء هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.
يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
باإلضافة إلﯽ ذلك  ،عند االعتراف األولي  ،يمﮐن للمجموعة أن تحدد بال رجعة أصالً مالياً يلبي المتطلبات التي سيتم قياسها بالتﮐلفة المطفأة أو
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،على النحو المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة ،في حال أن القيام بذلك سيلغي
أو يخفض بشﮐل ﮐبير حالة عدم التطابق المحاسبي التي قد تنشأ خالفا ً لذلك.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
 ٣التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)
 ١-٣التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
(أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية (تتمة)
( )١تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)
تقييم نموذج العمل:
تقوم المجموعة بﺈجراء تقييم هدف نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل علﯽ مستوى المحفظة ألن هذا يعﮐس علﯽ أفضل وجه طريقة إدارة األعمال
وتقديم المعلومات إلﯽ اإلدارة .تشمل المعلومات التي يتم النظر فيها:





السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وآلية عمل تلك السياسات من الناحية العملية .وعلى وجه الخصوص  ،لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية
اإلدارة تركز على كسب الربح التعاقدي أو االحتفاظ بسجل تسعير محدد للربح أو مطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمول
تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقرير بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال هذا) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛ و
عدد صفقات وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل .ومع ذلك  ،ال يتم
النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل بل اعتبارها جزءاً من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة
الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة والتي يتم تقييم أدائها علﯽ أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ألنها غير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حصراً وغير محتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية مع بيع الموجودات المالية.
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ األصلي والربح:
ألغراض هذا التقييم  ،يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي .يتم تعريف "الربح" على أنه المقابل
المادي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي تحت السداد خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية
األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)  ،وكذلك هامش الربح.
في إطار تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات للمبلغ األصلي والربح  ،فﺈن المجموعة تأخذ بعين االعتبار الشروط التعاقدية
لألداة .وهذا يشمل تقييم معا إذا كان األصل المالي يحتوي على شروط تعاقدية قد تغير وقت ومبلغ التدفقات النقدية التعاقدية باعتبار أن ذلك لن يستوفي
هذا الشرط.
عند إجراء التقدير ،تضع المجموعة نصب أعينها االعتبارات التالية:
 الحاالت الطارئة التي قد تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية;
 مزايا االستدانة بالتمويل;
 أحكام السداد والتمديد;
 األحكام التي تح ّد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية الناتجة عن موجودات محددة (على سبيل المثال ،ترتيبات الموجودات غير القابلة
لإللغاء); و
 المزايا التي من شأنها تغيير المقابل المادي للقيمة الزمنية لألموال  -مثل عملية إعادة تحديد سعر الربح بشكل دوري.
إعادة التصنيف:
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي إال في الفترة التي تأتي بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج االعمال الخاص بها الدارة
الموجودات المالية.
إيقاف االعتراف:
ال يتم االعتراف بأي من الربح /الخسارة المتراكمة في بنود الدخل الشامل األخرى فيما يتعلق باالوراق المالية االستثمارية المحددة بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل األخرى غير المعترف بها في حساب الربح او الخسارة عند إيقاف االعتراف بتلك االوراق المالية.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
 ٣التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)
 ١-٣التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
(أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية (تتمة)
( )٢انخفاض القيمة
تعترف المجموعة بمخصصات الخسارة المكونة لتغطية خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية التي ال تقدر بالقيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة:





الموجودات المالية التى هي أدوات صكوك تمويلية;
عقود الضمانات المالية الصادرة; و
التزامات التمويالت الصادرة.
ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على استثمارات االسهم.

تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر التسهيالت ،باستثناء تلك االدوات المالية التى لم تشهد
مخاطر االئتمان المعرضة لها ارتفاعا كبيرا منذ االعتراف األولي بها .وفي هذه الحالة يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا.
إن خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت اإلخالل باألدوات المالية المحتمل حدوثها
في غضون فترة  12شهرا بعد تاريخ إعداد البيانات المالية.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
خسائر االئتمان المتوقعة هي عبارة عن تقدير خسائر االئتمان استنادا إلى مبدأ االحتمال المرجح .كما يتم قياسها على النحو التالى:





الموجودات المالية التى ال تتعرض لخسارة في قيمة االئتمان كما في تاريخ إعداد البيانات المالية :باعتبار أن القيمة الحالية لكافة
حاالت نقص السيولة (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للكيان بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة
استالمها).
الموجودات المالية منخفضة قيمة االئتمان في وقت إعداد البيانات المالية :باعتبار أن الفرق بين إجمالي القيمة المدرجة المرحل
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية;
التزامات التمويالت التي لم يتم سحبها :باعتبار أن القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة في حال
سحب القرض واستالم التدفقات النقدية التي تتوقعها المجموعة; و
عقود الضمانات المالية :الدفعات المتوقعة لتعويض حامليها ،ناقصا أية مبالغ تتوقع المجموعة تحصيلها.

الموجودات المالية المعاد هيكلتها
في حال إعادة التفاوض بشأن أو تعديل أحكام أي أصل مالي أو في حال استبدال األصل المالي القائم بآخر جديد نتيجة تعرض المقترض
لصعوبات مالية ،عندها يتم إجراء تقييم لمعرفة ما اذا كان ينبغى إيقاف االعتراف باألصل المالي وتقاس خسائر االئتمان المتوقعة على
النحو التالى:



في حال لم تسفر عملية اعادة الهيكلة عن إيقاف االعتراف باألصل القائم ،عندها يتم تضمين التدفقات النقدية المتوقعة والناشئة
عن األصل المالي المعدل في حساب نقص السيولة من األصل القائم.
في حال كانت عملية اعادة الهيكلة ستسفر عن إيقاف االعتراف باألصل القائم ،عندها ،تعامل القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد
على أنها التدفق النقدى النهائي من األصل المالي القائم في وقت إيقاف االعتراف .ويتم تضمين هذا المبلغ في حساب نقص
السيولة من األصل المالي القائم .تم خصم النقص في السيولة من تاريخ إيقاف االعتراف المتوقع وحتى تاريخ إعداد البيانات
المالية بتطبيق سعر الربح الفعلي لألصل المالي القائم.

١0

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
 ٣التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)
 ١-٣التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
(أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية (تتمة)
( )٢انخفاض القيمة (تتمة)
الموجودات المالية منخفضة قيمة االئتمان
في تاريخ إعداد كل بيانات مالية ،تقوم المجموعة بتقدير ما اذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وموجودات الصكوك التمويلية
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى منخفضة قيمة االئتمان .يكون األصل المالي منخفض قيمة االئتمان عندما حدوث
واحدة أو أكثر من الحاالت التي تحدث أثراً ضاراً على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
مدرج أدناه بيانات يمكن مالحظتها حول المؤشرات الدالة على تعرض أي أصل مالي إلى انخفاض في قيمة االئتمان:
 تعرض المقترض او المصدر إلى صعوبات مالية كبيرة;
 االخالل بأحد العقود ،مثل حالة التعثر أو التخلف عن السداد;
 اعادة هيكلة تمويل أو سلفة نقدية ما من قبل المجموعة وفق شروط لم تكن المجموعة لتوافق على غيرها؛
 عندما يصبح من المحتمل ان يتعرض المقترض لالفالس أو إعادة هيكلة; أو
 انحسار أحد األسواق النشطة نتيجة صعوبات مالية.
الشطب
يتم شطب ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة (جزئيا او كليا) عندما ال تكون هناك امكانية واقعية الستردادها .وهذا عموما ما تكون عليه
الحال عندما تستنفذ جميع الجهود التصحيحية السترداد الدين من العمالء .غير ان الموجودات المالية التي ال يزال من الممكن شطبها تخضع النشطة
اإلنفاذ بغية االمتثال الجراءات المجموعة في استرداد المبالغ المستحقة.
( )٣الضمانات المالية والتزامات التمويالت
الضمانات المالية هى العقود التى تتطلب من المجموعة أداء دفعات محددة لتعويض حاملي السندات عن الخسارة المتكبدة نتيجة تخلف أحد الممولين
المحددين عن السداد في موعد االستحقاق وفقا لشروط أداة الدين .يتم إدراج مطلوبات الضمان المالي بالتكلفة المطفأة عندما يصبح من غير المحتمل
أداء الدفعة بموجب العقد.
تكون "التزامات التمويالت" بمثابة التزامات مؤكدة وال رجعة فيها لتوفير االئتمان بموجب االحكام والشروط المحددة.
يتم قياس الضمانات المالية الصادرة او االلتزامات غير القابلة لإللغاء في البداية بالقيمة العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة األولية لها خالل فترة
الضمان او االلتزام .وبعد ذلك ،يتم قياسها استناداً إلى القيمة األعلى للمبلغ المطفأ ومبلغ مخصص الخسارة.
( )٤ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
تشمل "ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة" المشار إليها في بيان المركز المالي ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة المصنفة بالتكلفة
المطفأة; وتقاس بداية بالقيمة العادلة باالضافة الى تكاليف التحويل المباشر االضافية ،والحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة نسبة الربح الفعلية.
عندما تشترى المجموعة أصالً ماليا ً وتبرم في الوقت ذاته اتفاقية اعادة بيع األصل (او أصالً مشابها ً بشكل فعلي) بسعر ثابت بتاريخ الحق (إعادة
شراء عكسي أو اقتراض سلعي) ،تعامل هذه الترتيبات على انها ذمم أنشطة تمويلية مدينة او مستحق من البنوك ،وال يتم االعتراف باألصل
األساسي في البيانات المالية للمجموعة.

١١

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
٣

التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)

 ١-٣التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
(أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية (تتمة)
( )٥االوراق المالية االستثمارية
تشمل "األوراق المالية االستثمارية" المشار إليها في بيان المركز المالى ما يلي:





أدوات الصكوك التمويلية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة; وهذه تقاس بداية بالقيمة العادلة باالضافة الى تكاليف التحويل المباشر االضافية،
والحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي;
األدوات التمويلية لحقوق الملكية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة أو المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة;
ويتم قياس هذه بالقيمة العادلة مع االعتراف الفوري بالتغيرات في الربح او الخسارة؛
أدوات الصكوك التمويلية التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى; و
األدوات التمويلية لحقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

فيما يتعلق بأدوات الصكوك التمويلية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بنود
الدخل الشامل األخرى ،باستثناء البنود التالية التي يتم االعتراف بها في الربح او الخسارة بنفس الطريقة المستخدمة في الموجودات المالية المصنفة
بالتكلفة المطفأة.




ايرادات الربح باستخدام طريقة الربح الفعلي
خسائر االئتمان المتوقعة وعكسها ،و
أرباح وخسائر صرافة العمالت األجنبية.

عند إيقاف االعتراف بأدوات الصكوك التمويلية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،يتم إعادة تصنيف الربح والخسارة
التراكمية المعترف بها مسبقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى من حقوق الملكية إلى الربح او الخسارة.
تختار المجموعة بأن تقدم في بنود الدخل الشامل األخرى التغيرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها
للمتاجرة .ويكون هذا االختيار على أساس كل أداة على حدة عند االعتراف االولى وهو غير قابلة لإللغاء.
اليتم إعادة تصنيف االرباح والخسائر الناجمة عن أدوات حقوق الملكية على اإلطالق في الربح او الخسارة وال يتم االعتراف بانخفاض القيمة في
الربح او الخسارة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح او الخسارة في حال لم تمثل بوضوح أي تحصيالت لجزء من تكاليف االستثمار،
وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في بنود الدخل الشامل األخرى .يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية المعترف بها في بنود الدخل الشامل
األخرى الى االرباح المحتجزة عند استبعاد أي استثمار.
( )٦المشتقات والتحوط
يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9نموذجا ً جديداً لمحاسبة التحوط الذي يوسع نطاق البنود المتحوط بشأنها والمخاطر التي تستوجب
محاسبة التحوط ويجعل محاسبة التحوط أكثر مواءمة مع ادارة المخاطر .ولم يعد النموذج الجديد يحدد معايير القياس الكمي الختبار الفاعلية ،وال
يسمح بعدم تحديد التحوط .نتيجة لذلك ،تم استبدال  %١٢٥-80من النطاق المنضوي تحت معيار المحاسبة الدولي رقم  ٣9باالختبار المرتكز على
األهداف والذي يركز على العالقات االقتصادية بين بند التحوط وأداة التحوط ،واثر مخاطر االئتمان على تلك العالقة االقتصادية.
كما يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9خاصية اعادة التوازن بين عالقات التحوط ،بحيث أنه في حال لم تعد عالقة التحوط قادرة
على تلبية متطلبات فاعلية التحوط ذات الصلة بمعدل التحوط بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9ولكن يبقى هدف ادارة
المخاطر بالنسبة لعالقة التحوط المحددة هي ذاتها ،يقوم البنك بتعديل معدل عالقة التحوط ،حتى تلبي معايير التأهل المطلوبة.
يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي ليست أداة تحوط في أي تحوط مؤهل على أنها ناشئة عن
الربح او الخسارة .يتم قيد األرباح والخسائر في الدخل الناتج عن انشطة التداول باستثناء االرباح والخسائر الناجمة عن تلك المشتقات التى تدار
مع االدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة ،وتدرج هذه األرباح والخسائر في بند دخل تشغيلي آخر.
إن استراتيجيات ادارة المخاطر في المجموعة ومستندات التحوط متوافقة مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9وبالتالى
تعامل على أنها تحوطات مستمرة.

١٢

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)

٣

 ١-٣التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)
(أ) المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 9األدوات المالية (تتمة)
( )٧التحول
يتم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9باثر رجعي ،باستثناء ما هو مبين
ادناه:
 لم يتم إعادة إدراج فترات المقارنة .يتم االعتراف بالفروقات في القيمة المدرجة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناجمة عن اعتماد
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في االرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في  ١يناير  .٢0١8وبناء على ذلك ،.فان المعلومات
المقدمة لعام  ٢0١٧ال تعكس متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ،)9وبالتالى ال يمكن مقارنتها بالمعلومات المقدمة عن
الفترة الخاضعة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (.)9
 تم إجراء التقييمات التالية على اساس الوقائع والظروف التى كانت سائدة في تاريخ التطبيق األولي.
 oتصميم نموذج االعمال الذي يحتفظ باألصل المالي.
 oالتحديد أو االلغاء او التحديدات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معينة كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.
 oتحديد بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
األخرى.
يتوفر المزيد من المعلومات والتفاصيل واالثار الناجمة عن اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في اإليضاح  ٣-٣واإليضاح
.١٧

(ب)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )٧األدوات المالية :اإلفصاحات
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )٧األدوات المالية :اإلفصاحات ،التى تم تحديثها لتعكس االختالفات بين المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم ( )9ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٣9قد تم اعتمادها أيضا ً من قبل البنك مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
( ،)9اعتبارا من  ١يناير  .٢0١8وتشمل التغييرات ،نقل اإلفصاحات على النحو المبين في اإليضاح  ،٣-٣ومعلومات تفصيلية عن النوع
والكم حول حسابات خسائر االئتمان المتوقعة مثل االفتراضات والمدخالت المستخدمة والمبينة في اإليضاح  ٣-٣و .١٧
تم عرض تسويات مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة االفتتاحية والختامية في اإليضاح .١٧
يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )٧إفصاحات إضافية لمحاسبة التحوط للكيانات التي ترغب بمواصلة تطبيق متطلبات
محاسبة التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .٣9

(ج)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )١٥اإليرادات من العقود المبرمة مع المتعاملين
إن هذا المعيار المطبق على االعتراف باإليرادات يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم " ،١١عقود اإلنشاء" ومعيار المحاسبة الدولي رقم
" ١8اإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة.
إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )١٥ينطوي على تفاصيل وصفية بشكل أكبر ،فهو يوفر إرشادات مفصلة بشأن االعتراف
باإليرادات وتقليل استخدام الحكم عند تطبيق سياسات وممارسات االعتراف بااليرادات مقارنة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الذي
تم استبداله والتفسيرات ذات الصلة.
يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون لدى العميل سيطرة على سلعة او خدمة .يكتسب العميل السيطرة عندما يكون لديه القدرة على توجيه
االستخدام والحصول على مزايا من هذه السلعة او الخدمة.
يكمن المبدأ األساسي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ١٥في اعتراف الكيان باإليرادات باعتبار أنه يحول البضائع او الخدمات
التى وعد بها إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل المادي الذي يتوقع الكيان الحصول عليه نظير تلك السلع او الخدمات.
كما يشتمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٥على مجموعة شاملة من متطلبات اإلفصاح عن البيانات التي سينتج عنها قيام
الكيان بتزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة ومقدار وتوقيت وحالة عدم اليقين ذات الصلة باإليرادات والتدفقات النقدية
الناتجة عن عقود الكيان المبرمة مع العمالء.
وفقا ً لتقدير المجموعة ،فﺈن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ١٥ليس له أثر جوهري على البيانات المالية المرحلية الموحدة
للمجموعة كما في تاريخ إعداد البيانات المالية.

١٣

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
٣

التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)

 ٢-٣التغيرات في التقديرات واألحكام
تطبق المجموعة بصورة منتظمة التقديرات واالحكام على النحو المعمول به من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية
في  ٣١ديسمبر  ،٢0١٧باستثناء التقديرات واالحكام التالية التى تسرى اعتبارا من  ١يناير .٢0١8
يتطلب اعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية
للمجموعة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والنفقات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات االساسية على اساس مستمر .يتم االعتراف بمراجعة التقديرات في المستقبل.
تم ادخال تغييرات على االحكام من خالل تطبيق السياسات المحاسبية التى لها االثر األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية المرحلية
الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في  ٣0يونيو  ٢0١8والتي تتعلق بالتغييرات المقدمة نتيجة العتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
( :)9االدوات المالية التى تؤثر على:


تصنيف الموجودات المالية :تقييم نموذج االعمال الذي يحتفظ بالموجودات وتقييم ما اذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية هي فقط
سداد ألصل المبلغ والربح على المبلغ االصلى المستحق.



حساب خسائر االئتمان المتوقعة :إن التغيرات في االفتراضات وعدم اليقين من التقديرات التي لها اثر كبير على خسائر االئتمان المتوقعة
عن الفترة المنتهية في  ٣0يونيو  ٢0١8تتعلق بالتغييرات التى ادخلت نتيجة العتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( :)9االدوات
المالية .وهذا األثر ناتج عن المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة في اطار منهجية المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم (.)9

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة – منهجية عمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
()9
إن المفاهيم االساسية الكامنة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9التي لها األثر األكبر وتتطلب مستوى رفيعا من الحكم وفقا ً لوجهة
نظر المجموعة عند تحديد وتقييم االثار ،هي:
تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.
يتم إنجاز تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على اساس نسبى .ولتقييم ما اذا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد ارتفعت بشكل
كبير منذ إص دارها من قبل المجموعة ،تقوم المجموعة بﺈجراء مقارنة بين مخاطر التعثر التي تحدث خالل فترة عمر األصل المالي بتاريخ إعداد
البيانات المالية مقابل مخاطر التعثر المحددة عند اإلصدار ،وذلك باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التى تستخدم في عمليات ادارة المخاطر
القائمة في المجموعة.
يتم إنجاز تقييم المجموعة للزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان كل ثالثة اشهر بحد أدنى لكل حالة تعرض فردي استنادا الى ثالثة عوامل .في حال
تشير أي من العوامل التالية الى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ،يتم نقل األداة من المرحلة  ١الى المرحلة :٢
.١
.٢
.٣
.٤

قامت المجموعة بوضع معايير مرجعية لتحديد الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على اساس الحركة في احتمالية التعثر مقابل االعتراف
االولى.
يتم إجراء مراجعات كمية إضافية لتقييم النتائج المرحلية وإجراء التعديالت حسب الضرورة لكى تعكس بصورة افضل المواقع التى ارتفعت
بشكل ملحوظ في المخاطر.
يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9افتراضا ً قابل للرجوع بان األدوات التي مضى على تاريخ استحقاقها  ٣0يوما كانت
قد شهدت زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
تستند الحركة بين المرحلة  ٢والمرحلة  ٣الى ما اذا كانت الموجودات المالية هي ائتمان منخفض القيمة كما في تاريخ إعداد البيانات المالية.
إن تحديد انخفاض قيمة االئتمان بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9سيكون مشابها ً للتقييم الفردي للموجودات المالية
لغرض تقديم دليل موضوعي حول انخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .٣9

عوامل االقتصاد الكلى ومعلومات النظرة المستقبلية والسيناريوهات المتعددة
ينبغي عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة لكل مرحلة ،وتقييم الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان أن تأخذ بعين االعتبار المعلومات المجمعة حول
االحداث الماضية واالحوال الراهنة وكذلك التوقعات المعقولة والمحتملة بشأن الحاالت المستقبلية والظروف االقتصادية .يتطلب تقييم وتطبيق
معلومات النظرة المستقبلية حكما ً حاسما ً ودقيقا ً.

١٤

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
٣

التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام (تتمة)

 ٢-٣التغيرات في التقديرات واألحكام (تتمة)
المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة – منهجية عمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
()9
عوامل االقتصاد الكلى ومعلومات النظرة المستقبلية والسيناريوهات المتعددة (تتمة)
إن مخرجات احتماالت التعثر والخسارة نتيجة التعثر ونسبة التعرضات عند التعثر تستخدم لتقييم المرحلة  ١والمرحلة  ٢من مخصصات خسارة
االئتمان استناداً إلى متغيرات االقتصاد الكلي (او التغيرات في عوامل االقتصاد الكلى) والتي لها صلة وارتباط وثيق مع خسائر االئتمان في المحافظ
المعنية .كل سيناريو حول االقتصاد الكلى يستخدم في حسابنا للخسائر االئتمانية يستند إلى توقعات مستقلة حول متغيرات ظروف االقتصاد الكلي
ذات الصلة.
إن تقدير المجموعة لخسائر االئتمان المتوقعة في المرحلة  ١والمرحلة  ٢سيكون تقديراً قائما ً على االحتمال المرجح ،والذي يضع في االعتبار ما
ال يقل عن ثالثة سيناريوهات ذات صلة بظروف االقتصاد الكلى المستقبلية.
يستند سيناريو الحالة األساسية لدى المجموعة إلى توقعات أداء االقتصاد الكلي التى تم نشرها من خالل الوحدة االقتصادية الداخلية لدى المجموعة.
كما سيتم ضبط السيناريوهات التصاعدية والتنازلية ،بحيث تكون وثيقة الصلة بسيناريو الحالة األساسية لدينا واستناداً إلى ظروف االقتصاد الكلى
البديلة الممكنة .سيتم وضع سيناريو ،بما في ذلك التعرف على المزيد من السيناريوهات التنازلية مرة على األقل على أساس سنوى ولمرات أكثر
في حال تطلب األمر ذلك.
ستكون السيناريوهات قائمة على أساس االحتمال المرجح وفقا ً ألفضل تقديرات المجموعة للظروف الشبيهة بها وعلى اساس التواتر التاريخي
والظروف الراهنــة .وسيتم تحديث االحتماالت المرجحة على اساس ربع سنوى .سيتم تطبيق جميع السيناريوهات المعتمدة على جميع المحافظ
الخاضعة لخسائر االئتمان المتوقعة بنفس االحتماالت.
تعريف التعثر
سيكون تعريف التعثر المستخدم في قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتقييم الذي يتم إجراؤه لغرض تحديد الحركة بين المراحل متطابقا ً مع تعريف
التعثر المستخدم الغراض ادارة المخاطر االئتمانية الداخلية .وال يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9تعريفا ً للتعثر ،ولكنه
يحتوي على افتراض قابل لإللغاء مفاده أن التعثر يحدث عندما تكون التسهيالت متأخرة السداد ألكثر من  90يوما ً.
العمر المتوقع
عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة ،ينبغي على المجموعة االخذ في االعتبار فترة التعاقد القصوى التى يتعرض البنك خاللها لمخاطر االئتمان.
يجب مراعاة جميع الشروط التعاقدية عند تحديد العمر المتوقع ،بما في ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد وخيارات تجديد االئتمان .فيما
يتعلق بتسهيالت االئتمان المدورة التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد ،يقدر العمر المتوقع استنادا الى الفترة التى تتعرض خاللها المجموعة للمخاطر
االئتمانية والتي لن يتسنى التخفيف من خسائر االئتمان عن طريق اتخاذ إجراءات اإلدارة.
الحوكمة
اضافة الى اطار ادارة المخاطر الحالي ،قامت المجموعة بتأسيس لجنة داخلية لتولي االشراف على عملية انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  .9وتتالف اللجنة من ممثلين رفيعى المستوى من إدارة الشؤون المالية وادارة المخاطر ووحدة األبحاث االقتصادية،
والتي ستكون مسؤولة عن مراجعة وقبول المدخالت الرئيسية واالفتراضات المستخدمة في تقديرات خسارة االئتمان المتوقعة .كما تقوم المجموعة
بتقييم مدى مالءمة المخصص الكلي ليتم إدراجه في البيانات المالية.

١٥

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
٣

التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واالحكام (تتمة)

 ٣-٣تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
باستثناء البيانات المالية المذكورة في الجدول أدناه ،لم يطرا أي تغيير على مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في  ١يناير .٢0١8
التصنيف في اطار معيار المحاسبة الدولي رقم ٣9
( ٣١ديسمبر )٢0١7
ذمم أنشطة تمويلية محتفظ بها حتى محتفظ بها للبيع مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
تاريخ االستحقاق
مدينة
الربح والخسارة
ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد

ألف درهم

التصنيف في إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ()9
( ١يناير )٢0١٨
مصنفة بالقيمة العادلة من
مصنفة بالقيمة
مصنفة بالتكلفة المطفأة
خالل الربح والخسارة
العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل
األخرى
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

الرصيد

ألف درهم

الموجودات المالية
نقد وودائع لدى المصرف المركزى
مستحق من البنوك

١٣.٢٥8.٥8٤

-

-

-

١٣.٢5٨.5٨٤

١٣.٢٥8.٥8٤

-

-

١٣.٢5٨.5٨٤

١١.١8٢.0٤٤

-

-

-

١١.١٨٢.0٤٤

١١.١٧٧.٥٧٧

-

-

١١.١77.577

أدوات تمويلية استثمارية

مصنفة بالتكلفة المطفأة
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود -

الدخل الشامل األخرى – أدوات
صكوك تمويلية
ود
بن
خالل
من
العادلة
مصنفة بالقيمة
الدخل الشامل األخرى – أدوات
حقوق الملكية
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح -
والخسارة – صكوك
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية
٣٣.8٣٥.٣9٧
مدينة

9.١8١

٦٢١.٢٤0
٦٢8.٧٢٣

-

٦٢١.٢٤0
٦٣7.90٤

٦١٦.٥٧٣
-

٦٣١.9٣٦

-

٦١٦.57٣
٦٣١.9٣٦

-

٥٤9.٥١٥

-

5٤9.5١5

-

-

٥١9.٥0١

5١9.50١

()١09

-

-

()١09

-

-

-

-

-

-

-

٣٣.٨٣5.٣97

٣٢.9٣8.0٣9

-

-

٣٢.9٣٨.0٣9

١٦

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
 -٣التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واالحكام (تتمة)
 ٣-٣تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 9تتمة)

مدرج في الجدول التالى تحليالت األثر بعد خصم الضرائب ،على االحتياطى واألرباح المحتجزة الناشئة نتيجة التحول إلى المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  .9يتعلق األثر باحتياطي القيمة العادلة واألرباح المحتجزة .ال يوجد أثر على مكونات حقوق الملكية األخرى.
احتياطي القيمة العادلة
()٧.٤0٥

الرصيد الختامي في إطار معيار المحاسبة الدولي رقم  31( 39ديسمبر )2017
اعادة تصنيف األدوات التمويلية (صكوك) من متاحة للبيع إلى التكلفة المطفأة
اعادة تصنيف األدوات التمويلية (صكوك) من محتفظ بها حتى االستحقاق إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى.
اعادة تصنيف األدوات التمويلية (صكوك وحقوق الملكية) من متاحة للبيع إلى مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة.
االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (( )9بما في ذلك
موجودات الصكوك التمويلية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

٣.١٥١
()٥.9٦8
٥.٥99
٦8٤
()٣.9٣9

الرصيد االفتتاحى في اطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 1( )9يناير )2018
االرباح المحتجزة
الرصيد الختامي بموجب معيار المحاسبة الدولى  31( 39ديسمبر )2017
اعادة تصنيف أوراق مالية استثمارية (الصكوك وحقوق الملكية) من متاحة للبيع إلى مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الربح والخسارة
االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة في إطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (( )9بما في ذلك ذمم
اإليجار المدينة والتزامات التمويل وعقود الضمان المالية).

١.١٥٥.٦١٥
()٣٥.٥0٤
()9١0.٣٢٧
٢09.7٨٤

الرصيد االفتتاحى في اطار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 1( )9يناير )2018

يبيّن الجدول التالي تسوية الرصيد الختامي للموجودات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولى  39الى الرصيد االفتتاحي للموجودات المالية بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9في  1يناير .2018

نقد وودائع لدى المصرف المركزى
مستحق من البنوك
االوراق المالية االستثمارية:
أدوات تمويلية متاحة للبيع /مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح والخسارة
استثمارات صكوك متاحة للبيع /مقدرة بالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
استثمارات صكوك محتفظ بها حتى
االستحقاق /مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى
استثمارات صكوك محتفظ بها حتى
االستحقاق  /مقدرة بالقيمة العادلة من خالل
الربح والخسارة
استثمارات صكوك متاحة للبيع/بالتكلفة
المطفأة
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
المجموع

 31ديسمبر 2017
(معيار المحاسبة
الدولي )39

اعادة قياس /تصنيف
الموجودات المالية

إعادة قياس انخفاض
القيمة

١٣.٢٥8.٥8٤
١١.١8٢.0٤٤

-

()٤.٤٦٧

 1يناير 2018
(المعيار الدولي
إلعداد التقارير
المالية رقم )9
١٣.٢٥8.٥8٤
١١.١٧٧.٥٧٧

٥٤9.٥١٥

()٣0.0١٤

-

٥١9.٥0١

٦٢8.٧٢٣

٦8٤

()٦8٤

٦٢8.٧٢٣

9.١8١

()٥.9٦8

-

٣.٢١٣

()١09

١09

-

-

٦٢١.٢٤0

٣.١٥١

()٧.8١8

٦١٦.٥٧٣

٣٣.8٣٥.٣9٧
٦0.0٨٤.575

()٣٢.0٣٨

()89٧.٣٥8
()9١0.٣٢7

٣٢.9٣8.0٣9
59.١٤٢.٢١0

١٧

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
٤

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
حسابات جارية
متطلبات االحتياطي
مرابحة

غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم
----------------٤98.٢٣١

مدققة
 ٣١ديسمبر ٢0١7
ألف درهم
----------------٣٦٧.٦٣٢

١.٧٤٦.٦0٤
٤.٢٧٦.٧٣٤
٧.٥88.٦80
--------------١٤.١١0.٢٤9
=========

١.٧٥8.٢٧9
٤.0٥٤.٤٥٥
٧.0٧8.٢١8
--------------١٣.٢5٨.5٨٤
=========

إن متطلبات االحتياطيات التي تم االحتفاظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وبالدوالر األمريكي ليست متاحة
الستخدام المجموعة في عملياتها اليومية وال يمكن سحبها دون موافقة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يتغير مستوى االحتياطيات المطلوبة كل شهر
طبقا ً لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 5المستحق من البنوك

المستحق من البنوك المحلية
حسابات جارية
إيداعات بين البنوك لدى بنوك أخرى
مرابحة لدى شركة المجموعة القابضة
ذمم مدينة من مصرف دبي ش.م.ع.

مستحق من بنوك أجنبية
إيداعات بين البنوك
حسابات جارية
ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة

١8

غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم
----------------

مدققة
 ٣١ديسمبر ٢0١7
ألف درهم
-----------------

٧١
٢.09١.٤٤٦
١.٢0١.09٤
----------------٣.٢9٢.٦١١

٦8
٢.٤٤0.٣٣8
٣.88٤.٥٦9
١.٢8١.٦0٧
----------------7.٦0٦.5٨٢

٧٣.٤٥0
١.9٣٢.٤98
----------------٢.005.9٤٨
()١0٦
----------------5.٢9٨.٤5٣
==========

٥٥.088
٣.٥٢0.٣٧٤
----------------٣.575.٤٦٢
----------------١١.١٨٢.0٤٤
==========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
 ٦أوراق مالية استثمارية
 ٣0يونيو ٢0١٨

إقليمية
ألف درهم
--------------

محلية
ألف درهم
-------------

دولية
ألف درهم
---------------

اإلجمالي
ألف درهم
---------------

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
أسهم

90.808

١9٤.8٦0

٥.98٦

٢9١.٦٥٤

أخرى

٤98

٦9.٣0٦

١٣١.0١٤

٢00.8١8

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

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

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

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

9١.٣0٦

٢٦٤.١٦٦

١٣7.000

٤9٢.٤7٢

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

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

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

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

مصنفة بالتكلفة المطفأة
صكوك حكومية

٦8.9٣٢

١٢8.٥٣8

١8٣.٦٢٥

٣8١.09٥

صكوك شركات

-

٣٤١.٤٤٣

-

٣٤١.٤٤٣

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

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

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

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

٦٨.9٣٢

٤٦9.9٨١

١٨٣.٦٢5

7٢٢.5٣٨

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

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

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

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

أدوات صكوك تمويلية مصنفة بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
صكوك حكومية

-

-

٥8.٦98

٥8.٦98

صكوك شركات

١.١9٥.١٦٦

١٧٣.8٢9

٣١.١٦٦

١.٤00.١٦١

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

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

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

١.١95.١٦٦

١7٣.٨٢9

٨9.٨٦٤

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

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

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

ناقصا ً  :مخصصات انخفاض القيمة

--------------١.٤5٨.٨59
--------------()١٢.٤٣٦
---------------

صافي األوراق المالية االستثمارية

 ٣١ديسمبر ٢0١7

إقليمية
ألف درهم
--------------

محلية
ألف درهم
-------------

دولية
ألف درهم
---------------

٢.٦٦١.٤٣٣
========
(مدققة)
اإلجمالي
ألف درهم
---------------

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
صكوك شركات

-

9.0٧٢

-

9.0٧٢

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

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

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

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

-

9.07٢

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

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

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

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

٦٤.١٤٢
٣٧٢.٢٦١
١0٢.000
------------5٣٨.٤0٣
------------5٣٨.٤0٣

١٢8.0٦٤
٣0٣.٣٢٢
٢٧8.8٧٥
٤٦.٤١٣
------------75٦.٦7٤
------------7٦5.7٤٦

٦٢.0٣٣
٣٢0.١٤١
8.٣٣0
١١٣.89٧
------------50٤.٤0١
------------50٤.٤0١

٢٥٤.٢٣9
99٥.٧٢٤
٣89.٢0٥
١٦0.٣١0
------------١.799.٤7٨
------------١.٨0٨.550

متاحة للبيع
سندات حكومية
سندات شركات
أسهم
أخرى

صافي أدوات تمويلية استثمارية

9.07٢

========
========
========
ليس هناك أهمية تذكر للفرق بين القيمة العادلة لنهاية الفترة والتكلفة المطفأة لالستثمارات المعاد تصنيفها عند التحول.
المجموعة ال تملك أية استثمارات في مجموعة أبرج
*محلية :تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
**إقليمية :تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق األوسط.
***دولية :تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة الشرق األوسط.
١9

========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
7

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
غير مدققة
 ٣0يونيو
٢0١٨
ألف درهم

مدققة
 ٣١ديسمبر
٢0١7
ألف درهم

مرابحات
إجارة
استصناع
وكالة تمويلية
مضاربة
مدينو بطاقات إئتمان

٢٤.٧88.٦9٤
١٢.٤٧8.0٦٦
١.9٧0.890
٣٦٤.٣٢9
١٢١.٦٤٧
١.٢80.٦٤٢
١٣9.٧٥٣
----------------٤١.١٤٤.0٢١

٢٢.9٣٤.٢١٢
١٣.١٧8.٢٤٥
١.89٧.٢٦٤
٢٤٤.٤٦٧
١٣٤.٢١8
١.٢08.٢٥١
١٥٣.٥٢٣
----------------٣9.٧٥0.١80

ناقصاً :دخل مؤجل

()٢.٢٢١.9٢٧
()٣.998.١00
----------------٣٤.9٢٣.99٤
════════
٣.١٦٦.٣٢٣
════════

()٢.٣٦9.٦٢٥
()٣.٥٤٥.١٥8
----------------٣٣.٨٣5.٣97
════════
٣.٨٤٤.070
════════

أخرى

ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة (إيضاح رقم )١٧

إجمالي ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة تعرّ ضت النخفاض في قيمها
حسب القطاع :

٢١.١٣١.٧٧٤
١٣.٧9٢.٢٢0
---------------٣٤.9٢٣.99٤
════════

قطاع األفراد
قطاع الشركات

التحليل حسب النشاط االقتصادي
إدارة الشركات والمؤسسات
صناعة
الفنادق والمطاعم
إنشاءات
تجارة
مواصالت واتصاالت
خدمات

٢١٧.٤8٦
١.٤٤0.٥٧٣
٦9.8٣٤
9٤٤.١٢٢
٥.9٥٥.٢٢٢
٢8٧.٦٣٣
١.0٥٤.٥8٤
٤٥١.٥8٣
---------------٢٣.٤٢٧.98٥
٤.٥٢٢.١9٤
١.٥09.8٤0
١.٢٦٢.9٦٥
----------------٤١.١٤٤.0٢١
()٢.٢٢١.9٢٧
()٣.998.١00
----------------٣٤.9٢٣.99٤
════════

هيئات حكومية
أفراد
عقارات
مؤسسات مالية
أخرى
إجمالي
ناقصاً :دخل مؤجل
ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة
صافي القيمة الدفترية
المجموعة ليست عرضة ألية مخاطر في مجموعة أبراج

٢0

٢0.٧٦9.١٢٣
١٣.0٦٦.٢٧٤
---------------٣٣.٨٣5.٣97
════════

١8٥.٤٧٧
١.٢٥9.8٦٣
٧0.٦89
١.١0٣.٤0٦
٥.٣٦١.٦٢0
٣٢٧.٤8٧
١.١١8.٤80
١0٣.9٦8
---------------٢٢.٥٧٤.8٦٤
٤.99٤.9١٤
١.٢٦٤.٧٣9
١.٣8٤.٦٧٣
----------------٣9.٧٥0.١80
()٢.٣٦9.٦٢٥
()٣.٥٤٥.١٥8
----------------٣٣.٨٣5.٣97
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
٨

مستحق لبنوك

حسابات جارية
سحوبات على المكشوف
التزامات بين البنوك – بنوك أخرى
ودائع وكالة من الشركة القابضة للمجموعة
أرصدة أخرى لدى الشركة القابضة للمجموعة وشركاتها التابعة

يتركز المستحق لبنوك كما يلي:
مستحق لبنوك محلية
مستحق لبنوك أجنبية

9

غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم

مدققة
 ٣١ديسمبر ٢0١7
ألف درهم

١٣.٧٧٤
٢.٥١8
١.٤٦٣.١٧١
١.٣٦٣.0٧٧
٤٦٥.٣0٢
────────
٣.٣0٧.8٤٢
════════

١٧.٤٧0
٢.١٤8
٤٥٧.٥٢٧
٣.09٧.٥89
١.٧١١.٤٥١
────────
5.٢٨٦.١٨5
════════

٢.8٢9.089
٤٧8.٧٥٣
────────
٣.٣0٧.8٤٢
════════

٥.0٦٥.٧٤٥
٢٢0.٤٤0
────────
5.٢٨٦.١٨5
════════

غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم

مدققة
 ٣١ديسمبر ٢0١7
ألف درهم

١9.080.٣٦٧
١0.١90.008
٣.٥0٧.١0٢
9.٥٢٧.٧٦0
٤١9.0١9
────────
٤٢.٧٢٤.٢٥٦
════════

١٦.٧٤0.٦٢١
١0.9٧٢.١٢٦
٣.٦٣١.0٦9
9.89٧.٥8٣
٥8١.0٥١
────────
٤١.٨٢٢.٤50
════════

حسابات المتعاملين

حسابات جارية
حسابات توفير
حسابات استثمار
حسابات وكالة
تأمينات

حسب القطاع:
٣٧.0٣٧.8٧٤
٥.٦8٦.٣8٢
────────
٤٢.٧٢٤.٢٥٦
════════

قطاع األفراد
قطاع الشركات

١0

٣٤.٥8٦.٥٣٢
٧.٢٣٥.9١8
────────
٤١.٨٢٢.٤50
════════

توريق الموجودات

أ) خالل العام  ،٢0١٢قامت المجموعة بﺈصدار صكوك بمبلغ  ٣.٧مليار درهما ً .وتم بعد ذلك إجراء عملية إصدار أخرى للصكوك بمبلغ  ٣.٧مليار درهما ً خالل العام
 ٢0١٦لجمع تمويل ألجل متوسط مصنف بالدوالر األمريكي من خالل ترتيبات تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .وكما في يونيو  ،٢0١8يبلغ إجمالي
قيمة الصكوك المستحقة الدفع  ٣.٧مليار درهما ً.
مدرج فيما يلي تفاصيل كافة ترتيبات تمويل الصكوك المصدرة.

المبلغ (دوالر أمريكي)

سوق اإلدراج

سعر نسبة الربح ()%

أساس الدفع

تاريخ االستحقاق

٧٥0.000.000
٢٥0.000.000

بورصة إيرلندا وناسداك
بورصة إيرلندا وناسداك

٣.٥٤٢
٣.٥٤٢

نصف سنويا ً
نصف سنويا ً

مايو ٢0٢١
مايو ٢0٢١

قام المصرف بتحويل بعض أصول اإلجارة والمرابحة المحددة بقيمة إجمالية بلغت  ٣.٧مليار درهم ("األصول ذات الملكية المشتركة") ،إلى شركته التابعة ،شركة
مصرف اإلمارات اإلسالمي للصكوك المحدودة ("جهة اإلصدار") ،وهي شركة ذات أغراض خاصة تأسست إلصدار هذه الصكوك .وهذا التمويل متوسط األجل
مدرج بالتكلفة المطفأة.
تبقى األصول ذات الملكية المشتركة ،من حيث الموضوع ،تحت سيطرة المجموعة ،وتبعا ً لذلك ،يستمر االعتراف بهذه األصول من قبل المجموعة .في حال حدوث
أي تعثر ،قدمت المجموعة تعهداً بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبل حاملي الصكوك .واألصول هي تحت سيطرة المجموعة وسوف تواصل المجموعة صيانتها.

٢١

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١0

توريق الموجودات (تتمة)

ستقوم جهة اإلصدار بدفع مبلغ على أساس نصف سنوي من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكية المشتركة .يتوقع أن تكون تلك العائدات كافية لتغطية مبلغ
التوزيع نصف السنوي المستحق لحاملي الصكوك في مواعيد التوزيع نصف السنوي .بتاريخ استحقاق الصكوك ،تعهدت المجموعة بﺈعادة شراء األصول بسعر التنفيذ.
فيما يلي حركة الصكوك مستحقة الدفع:

الرصيد كما في  ١يناير
صكوك مستحقة
إطفاء العالوة
الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة

غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم

مدققة
 ٣١ديسمبر ٢0١7
ألف درهم

٥.٥٢٦.٦٤9
()١.8٣٦.٢٥0
()٢.٦١9
────────
٣.٦٨7.7٨0
════════

٧.٣٦8.١٣8
()١.8٣٦.٢٥0
()٥.٢٣9
────────
5.5٢٦.٦٤9
════════

ب) تم تأسيس شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة (شركة ذات هدف خاص) بتاريخ  ١٥مايو  ٢0١٥بموجب قانون الشركات الصادر بجزر كايمان كشركة
ذات هدف خاص .تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في شراء محافظ موجودات مالية من خالل إصدار سندات .تؤدي عملية التوريق الى تشكيل محفظة استثمارية
مجمعة يتم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك (خارج السوق الرسمية) ،وذلك لهدف خاص .وقد تم اعتماد البنية االساسية ألنشطة الشركة المتوافقة مع أحكام
الشريعة االسالمية من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف.
قام المصرف بنقل جزء من محفظته االستثمارية الى شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة (تأسست بموجب قوانين جزر كايمن) ،وتحتفظ المجموعة
بالسيطرة على تلك الموجودات التي تم نقلها وبالتالي يبقى اإلعتراف بهذه الموجودات ضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية للمجموعة.
١١

رأس المال
غير مدققة
 ٣0يونيو
٢0١٨
ألف درهم
رأس المال المصرح به
 ٣١( ١0.000.000.000ديسمبر  )١0.000.000.000 :٢0١٧سهم عادي بقيمة  ١درهم للسهم
( ٣١ديسمبر  ١ : :٢0١٧درهم للسهم).
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
 )٥.٤٣0.٤٢٢.000 :٢0١٧( ٥.٤٣0.٤٢٢.000سهم عادي بقيمة  ١درهم للسهم
( ٣١ديسمبر  ١ :٢0١٧درهم للسهم).

٢٢

مدققة
 ٣١ديسمبر
٢0١7
ألف درهم

١0.000.000

١0.000.000

5.٤٣0.٤٢٢

5.٤٣0.٤٢٢

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١٢

مخصصات انخفاض القيمة ،صافية من التحصيالت

صافي مخصصات انخفاض قيمة المستحقات من البنوك
صافي مخصصات انخفاض قيمة أدوات تمويلية استثمارية
صافي مخصصات انخفاض قيمة موجودات غير مالية (عقارات استثمارية)
صافي مخصصات انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
صافي مخصصات انخفاض قيمة قبوالت للعمالء
(ديون معدومة مشطوبة)  /تحصيالت  -صافية
صافي مخصصات خسارة انخفاض قيمة للفترة
١٣

غير مدققة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣0يونيو
٢0١٨
٢0١7
ألف درهم
ألف درهم
()٤.٣٦٢
٤١.٣00
٣.9٣٣
٣9.٧0١
٣0١.٧٣٣
٢١0.١9٢
()١.80٥
()٣٣.١8٣
()8٤.٥١8
------------------------------٣09.٨50
١٦٣.١٤١
-------------------------------

ربحية السهم
تقدم المجموعة البيانات الخاصة بربحية السهم األساسي والمخفف ألسهمها العادية .يتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة لمساهمي المصرف
(والذي يخضع لمزيد من التعديل من أجل تكلفة الربح على سندات الشق األول من رأس المال) العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
يتم تحديد الربح المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات
كافة األسهم العادية المحتمل تخفيضها .إن وجدت.

صافي األرباح للفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة (آالف)
ربحية السهم األساسي (درهم)
١٤

٤8٥.٢9٣
---------------٥.٤٣0.٤٢٢
----------------

٣8٦.٧88
---------------٥.٤٣0.٤٢٢
----------------

0.0٨9
=========

0.07١
=========

النقد وما يعادله

نقد في الصندوق ( ايضاح رقم ) ٤
حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ( ايضاح رقم ) ٤
مرابحة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (تستحق خالل  ٣أشهر)
مستحق من بنوك (تستحق خالل  ٣أشهر)
مستحق لبنوك (تستحق خالل  ٣أشهر)

١5

 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم
----------------

 ٣0يونيو ٢0١7
ألف درهم
----------------

غير مدققة
 ٣0يونيو
٢0١٨
ألف درهم

مدققة
 ٣١ديسمبر
٢0١7
ألف درهم

٤98.٢٣١
١.٧٤٦.٦0٤
٢00.٥٧١
٥.٢98.٥٦0
()٢.8٤٧.٢٢0
───────
٤.89٦.٧٤٦
═══════

٣٦٧.٦٣٢
١.٧٥8.٢٧9
٤.9٥0.80٤
9.٣08.0٧٣
()٤.90٣.٣٣١
───────
١١.٤٨١.٤57
═══════

المعامالت مع أطراف ذات عالقة

إن المجموعة مملوكة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني ( )%99.9المملوك جزئيا ً لمؤسسة دبي لالستثمار بنسبة ( ،)%٥٥.8وهي شركة تعتبر حكومة دبي المساهم
الرئيسي فيها.
إن حسابات المتعاملين من والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية تمثل  %١٧و %١٤ :٢0١٧( %٣.٢٧
و )%٢.٤من إجمالي حسابات المتعاملين وذمم األنشطة التمويلية المدينة لدى المجموعة على التوالي.
تتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقا ً للشروط التجارية المتعارف عليها.

٢٣

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١5

المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

أبرمت المجموعة أيضا ً معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة .وقد تم أيضا ً إجراء هذه المعامالت بصورة
فعلية بنفس الشروط .بما في ذلك معدالت األرباح والضمانات السائدة في نفس الوقت الذي تتم فيه معامالت مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما يزيد عن
حجم المخاطر االعتيادي.
المعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي:
غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم

مدققة
 ٣١ديسمبر ٢0١7
ألف درهم

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
ذمم أنشطة تمويلية مدينة  -الشركة األم الرئيسية
استثمارات في الشركة األم الرئيسية
ذمم أنشطة تمويلية مدينة – أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زميلة
ذمم أنشطة تمويلية مدينة – موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة
مستحق إلى /من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة
مستحق من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة (إيضاح )٥
مستحق للشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة (إيضاح )8

١٣8.٥٤٦
٣0.٦٦٧

٧٥.٦٢0
٣0.٤١٤
٣٧٥
٢٢.09٥

١.٢0١.09٤
١.8٢8.٣٧9

٣.88٤.٥٦9
()٤.809.0٤0

حسابات وودائع المتعاملين
ودائع من الشركة األم الرئيسية
حسابات جارية واستثمارية – أعضاء مجلس اإلدارة
حسابات جارية واستثمارية – موظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات الزميلة

()١.0٧٦.8٦٤
()٢08
()٥.٦٣9

()9٦٥.0٤٣
()٣٧٥
()٥.989

موظفو اإلدارة الرئيسية  ،بما فيهم المدراء غير التنفيذيين ،هم من تتوفر لديهم سلطة ومسؤولية التخطيط ،،التوجيه والتحكم في أنشطة المجموعة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة.
لم يتم احتساب اية مخصصات انخفاض في القيمة للمبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية وأقاربهم المباشرين في نهاية الفترة.
غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨
ألف درهم
بيان الدخل الموحد للمجموعة
الدخل من الشركة القابضة للمجموعة
مكافآت اإلدارة الرئيسية
مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  -مكافآت نهاية الخدمة
١٦

مدققة
 ٣0يونيو ٢0١7
ألف درهم

٣٥.٣٥٣

٦٢.9٧٦

١8.9١9
٣١٢

١0.9٥9
٦٦

الموجودات والمطلوبات المالية

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بصفة دورية منتظمة .تم تحديد المستويات المختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة كما يلي:
 مستوى أول :األسعار المدرجة (غير المع ّدلة) في األسواق األساسية للموجودات والمطلوبات المحددة.
 مستوى ثاني :التقييم باستخدام بيانات مختلفة غير األسعار المدرجة ضمن المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات أو المطلوبات ،إما بشكل
مباشر (كاألسعار) و إما بشكل غير مباشر (كالمشتقة من األسعار).
 مستوي ثالث :التقييم باستخدام بيانات أخرى للموجودات أو المطلوبات والتي ال تستند على بيانات السوق الممكن مالحظتها (بيانات ال يمكن مالحظتها).

٢٤

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

١٦

مستوى ١
ألف درهم

مستوى ٣
ألف درهم

مستوى ٢
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 ٣0يونيو ( ٢0١٨غير مدققة)
استثمارات في أوراق مالية
أدوات صكوك مصنفة بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
صكوك حكومية
صكوك شركات
محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
أسهم
أخرى

٥8.٦98
١.٣9٢.٧٧0
------------١.٤5١.٤٦٨
-------------

٧.٣9١
------------7.٣9١
-------------

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

٥8.٦98
١.٤00.١٦١
------------١.٤5٨.٨59
-------------

١٣.000
٤98
------------١٣.٤9٨
-------------

٢٣8
------------٢٣٨
-------------

٢٧8.٦٥٤
٢00.08٢
------------٤7٨.7٣٦
-------------

٢9١.٦٥٤
٢00.8١8
------------٤9٢.٤7٢
-------------

في ظروف معينة ،تقاس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  ٣باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن االفتراضات غير المثبتة من خالل أسعار
معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير المرتكزة على بيانات السوق الملحوظة .تستخدم المجموعة تقنيات التقييم اعتماداً على نوع األداة والبيانات
المتاحة في السوق .على سبيل المثال ،في حال غياب السوق النشطة ،يتم تقييم القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز المالي والنتائج والقدرة على تحمل
المخاطر وغيرها من العوامل .ويتم تحديد التغيرات المناسبة وغير المناسبة في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة الختالف مستويات
المعايير غير الملحوظة والتي يتم قياسها على أساس تقديري.
خالل الفترة المنتهية في  ٣0يونيو  ،٢0١8لم تتم أية تحويالت للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بين المستوى األول
والمستوى الثاني أو بين المستوى الثاني والمستوى األول.
 ٣١ديسمبر ( ٢0١7مدققة)
مستوى ١
ألف درهم
استثمارات في أوراق مالية
متاحة للبيع
صكوك شركات
أسهم
أخرى

٣٣.١٤8
١.٢٤9.9٦٤
------------١.٢٨٣.١١٢
-------------

٢٥

مستوى ٢
ألف درهم
-------------------------

مستوى ٣
ألف درهم
١٦0.٣09
٣٥٦.0٥٧
------------5١٦.٣٦٦
-------------

اإلجمالي
ألف درهم
١٦0.٣09
٣89.٢0٥
١.٢٤9.9٦٤
------------١.799.٤7٨
-------------

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١٦

الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

(غير مدققة)
مصنفة بالقيمة العادئة من خالل الربح والخسارة
ألف درهم

تسوية موجودات مالية ،مصنفة تحت المستوى ٣
الرصيد كما في  ١يناير ٢0١٨
األرباح ( /الخسارة) المعاد تقييمها في الربح أو الخسارة
تعديالت أخرى

٥١٦.٣٦٦
()٤.٣9١
()٣٣.٢٣9
------------٤7٨.7٣٦
=======

الرصيد كما في  ٣0يونيو ٢0١٨

)مدققة (
متاحة للبيع
الرصيد كما في  ١يناير ٢0١7
تسويات

٦0١.8٥١
()8٥.٤8٥
------------5١٦.٣٦٦
=======

الرصيد كما في  ٣١ديسمبر ٢0١7
١7

إدارة المخاطر

تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر .٢0١٧
المبالغ الناشئة عن خسارة االئتمان المتوقعة
مخصصات الخسارة
يبيّن الجدول التالي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي من مخصصات الخسارة بحسب فئة األداة المالية نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم ( : )9األدوات المالية.
ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة والتزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء وعقود الضمانات المالية الصادرة
غير مدققة
 ٣0يونيو ٢0١٨

الرصيد كما في  ١يناير (حسب معيار
المحاسبة الدولي )٣9
التسويات االفتتاحية بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
الرصيد كما في  ١يناير (معدل حسب
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم )9
مخصصات انخفاض القيمة التي تم
تكوينها خالل الفترة
إعادة قيد /تحصيالت خالل الفترة
تحويالت خالل الفترة

غير مدققة
 31مارس 2017

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

خسائر االئتمان
المتوقعة

محددة

مجمعة

اإلجمالي

٣.٥٤٥.١٥8

٢.٦٥٣.0٢8

8٤٥.٢٧٦

٣.٤98.٣0٤

89٧.٣٥8
------------٤.٤٤٢.5١٦

------------٢.٦٥٣.0٢8

------------8٤٥.٢٧٦

------------٣.٤98.٣0٤

٦٦٧.١٣٧

٥9٤.٥٣٣

-

٥9٤.٥٣٣

()٤٥8.٧٥0
٣.90٦

()١٥٥.٦٧٥
-

()١٣٧.١٢٥
-

()٢9٢.800
-

المبالغ المشطوبة خالل الفترة

()٦٥٦.٧09
-------------

()٣8٢.٦٣١
-------------

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

()٣8٢.٦٣١
-------------

الرصيد الختامي

٣.99٨.١00
========

٢.709.٢55
========

70٨.١5١
========

٣.٤١7.٤0٦
========

٢٦

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018

١٨

القطاعات التشغيلية
تتكون أنشطة المجموعة من القطاعات الرئيسة التالية:
قطاع الشركات
يقدم المصرف للشركات  -من خالل هذا القطاع  -خدمات ومنتجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهم.
قطاع األفراد
تقدم الخدمات المصرفية لألفراد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات إلى كل من األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فضالً عن قبول الودائع الخاصة
بهم.
قطاع الخزينة
تشمل أنشطة الخزينة إدارة محفظة المجموعة من االستثمارات وإدارة الصناديق وعمليات الخزينة بين البنوك.
أخرى
عمليات أخرى للمجموعة تشمل وحدات العمليات والدعم.

٢٧

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١٨

القطاعات التشغيلية (تتمة)
قطاع الشركات
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قطاع األفراد
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قطاع الخزينة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قطاع الدعم
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

اإلجمالي
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر
المنــــــتهية فـــي  ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

بيان الدخل المرحلي الموجز
الموحد للمجموعة

دخل القطاع من أنشطة تمويلية
واستثمارية مدينة
حصة المتعاملين من األرباح
والتوزيعات على حاملي
الصكوك

186.976

225.192

692.664

780.833

10.616

()19.132

122.575

83.423

1.012.831

()48.820

()43.151

()121.653

()96.007

()6.873

()106.718

()63.279

() 3

()240.625

()245.879

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

صافي الدخل التمويلي

138.156

182.041

571.011

684.826

3.743

()125.850

59.296

83.420

772.206

824.437

عموالت ورسوم ودخل آخر

81.522

97.523

319.303

242.290

140.495

71.846

()96.427

()50.895

444.893

360.764

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

219.678

279.564

890.314

927.116

144.238

()54.004

()37.131

32.525

1.217.099

1.185.201

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

()43.874

()45.937

()367.626

()318.777

()6.946

()4.514

()150.219

()119.335

()568.665

()488.563

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

صافي الدخل التشغيلي

175.804

233.627

522.688

608.339

137.292

()58.518

()187.350

()86.810

648.434

696.638

مخصصات انخفاض القيمة
صافية من التحصيالت

7.655

80.721

()138.100

()349.452

421

()41.119

()33.117

-

()163.141

()309.850

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

إجمالي الدخل التشغيلي
مصروفات عمومية وإدارية
ومصروفات أخرى

صافي األرباح( /الخسائر) للفترة

1.070.316

183.459

314.348

384.588

258.887

137.713

()99.637

()220.467

()86.810

485.293

386.788

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

═══════

٢8

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018

١٨

القطاعات التشغيلية (تتمة)
قطاع الشركات
مدققة
غير مدققة
 ٣١ديسمبر
 ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قطاع األفراد
مدققة
غير مدققة
 ٣١ديسمبر
 ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قطاع الخزينة
مدققة
غير مدققة
 ٣١ديسمبر
 ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قطاع الدعم
مدققة
غير مدققة
 ٣١ديسمبر
 ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

اإلجمالي
مدققة
غير مدققة
 ٣١ديسمبر
 ٣0يونيو
٢0١7
٢0١٨
ألف درهم
ألف درهم

قائمة المركز المالي المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
الموجودات
موجودات القطاع
المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات وحقوق ملكية القطاع

١٥.٦١8.808
═══════

١٤.٧٤8.٢٤٧
═══════

٢٥.٣١٢.١٦٧
═══════

٢٤.٦٧9.٥٢9
═══════

١٣.٧١٢.٥9٥
═══════

٢١.98٤.9٦٣
═══════

٤.0٥٧.٧٥٣
═══════

٤٦8.٦٢٥
═══════

٥8.٧0١.٣٢٣
═══════

٦١.88١.٣٦٤
═══════

٦.٥١١.٧٧9
═══════

٧.٤٦٤.9٦١
═══════

٣8.٥٥9.٢٣٦
═══════

٣٦.٤8٤.٤89
═══════

٣.١٦٥.8٥0
═══════

١0.٤٤9.٧٤٣
═══════

١0.٤٦٤.٤٥8
═══════

٧.٤8٢.١٧١
═══════

٥8.٧0١.٣٢٣
═══════

٦١.88١.٣٦٤
═══════

٢9

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفتـــــــرة الستة أشـــــــهر المنــــــتهية فـــي  30يونيو 2018
١9

القياس المرحلي
حسب طبيعة عمل المجموعة ،ال يتأثر الدخل المحصل أو المصروفات التي أنفقت بأية أشكال موسمية .يتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة
الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ االستحقاق والذي يتطلب تسجيل الدخل المحصل والمصروفات التي أنفقت خالل نفس الفترة وليس عند تحصيل الدخل أو
دفع المصروفات.

٣0

