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تقرير حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
السادة أعضاء مجلس اإلدارة
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
دبي
اإلمارات العربية المتـحدة

مقدمة
لقد قمنا بمراجعة المركز المالي الموحد الموجز المرفقة لمصررررف اإلمارات اإلسرررالمي ش.م.ع ،.دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
("المصرررررر ") وشرررررر ات التابعة (يشرررررار إليها معًا باسرررررم "المجموعة") كما في 30يونيو 2020وكل من بيان الدخل الموجز
الموحد ،وبيان الدخل الشرررامل الموجز الموحد ،بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجزةالموحدة ،وبيان التدفقات النقدية الموجزة
الموحدة لفترة السررررتة أشررررهر المنتهية بذلك التاريخ .إن اإلدارة مسرررر ولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية وفقًا
للمعيار المحاسرررربي الدولي رقم  - 34التقارير المالية المرحلية ("المعيار المحاسرررربي الدولي رقم  .)"34إن مسرررر وليتنا هي إبداء
استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية بنا ًء على مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد أجرينا مراجعتنا وف ًقا للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم " ،2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي ي ديها
مدقق الح سابات الم ستقل للمن شأة" .وتتألف عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية من إجراء ا ستف سارات من الم س ولين في

المقام األول عن المسائل المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات المراجعة التحليلية وغيرها .وحيث أن نطاق عملية المراجعة يقل
بشرركل جوهر عن نطاق عملية التدقيق التي تتم وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ،األمر الذ بنا ًء عليه ال نتمكن من الحصررول على
تأكيد بأننا سو نكون على علم بجميع المسائل المهمة التي قد يتم تحديدها في المراجعة .وفقا لذلك ،فإننا ال نبد رأ تدقيق.

االستنتاج
اسررررررتنادًا إلى مراجعتنا ،لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها ،من جميع النواحي
الجوهرية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم .34

ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

أكبر أحمد
رقم القيد بسجل مدققي الحسابات 1141
 19يوليو 2020
دبي
اإلمارات العربية المتـحدة

السادة أكبر أحمد ( ،)1141أنيس صادق ( ،)521سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد جالد ( ،)1164محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم موسى الدجاني (،)726
عباده محمد وليد القوتلي (  ،)1056راما بادمانابها أشاريا ( ،)701سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
للمجموعة
المرحلي الموحد
المرحلي الموجز
بيان
للمجموعة
الموجز الموحد
بيانالدالد ال ام
مدققة)
في 30
المنتهـية في
أشهر المنتهـية
الستةأشهر
لفترةالستة
لفترة
(غيرمدققة)
( 2020غير
يونيو 2019
 30يونيو
حد للمجموعة
لفترة الستة أشهر المنتهـية في  30يونيو 2019

غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
-------------

غير مدققة
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
-------------

غير مدققة
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
-------------

دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
توزيعات على الودائع واألرباح المدفوعة لحملة الصكوك

531,308
()112,803
-------------418,505

630,071
()162,467
-------------467,604

1,140,312
()253,645
-------------886,667

1,232,075
()320,606
-------------911,469

دخل رسوم وعموالت
مصروفات رسوم وعموالت

136,353
()56.004

188,824
()58,655

314,171
()126.674

368,858
()114,740

صافي دخل الرسوم والعموالت

80,349

130,169

187,497

254,118

10

28
-------------498,882

74,055
-------------671,828

65,885
-------------1,140,049

169,713
-------------1,335,300

11

()257,782
-------------241,100

()273,983
-------------397,845

()537,544
-------------602,505

()544,090
-------------791,210

صافي انخفاض القيمة على موجودات مالية

()378.894

()135,922

()585,312

()118,208

صافي انخفاض القيمة على موجودات غير مالية

()5.347
-------------()384.241
-------------()143.141
========
0.026

-------------()135,922
-------------261,923
========
0.048

()5.347
-------------()590,659
-------------11,846
========
0.002

-------------()118,208
-------------673,002
========
0.124

غير مدققة
(غير مدققة)
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
ايضاح
-------------

صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

دخل تشغيلي آخر
إجمالي الدخل التشغيلي
مصروفات عمومية وإدارية
األرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة

إجمالي صافي إنخفاض القيمة

12

صافي الربح ( /الخسارة) للفترة
ربحية السهم

14

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .1
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
للمجموعة
الموحد
المرحلي الموجز
المرحليالمرحلي
للمجموعة
الموحد
الموجز
بيان
للمجموعة
الموجز الموحد
بيانالدالد الال امام
مدققة)
(2020غير
يونيو2020
30يونيو
في30
المنتهـيةفي
أشهرالمنتهـية
مدققة)
30
في
المنتهـية
الستةأشهر
لفترةالستة
لفترة
(غيرمدققة)
(غير
2019
يونيو
حد للمجموعة
لفترة الستة أشهر المنتهـية في  30يونيو ( 2019غير

صافي الربح ( /الخسارة) للفترة

غير مدققة
مدققة)
فترة األشهر
الثالثة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
----------------()143,141

غير مدققة
فترة األشهر
الثالثة المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
----------------261.923

غير مدققة
فترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
----------------11,846

غير مدققة
فترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
----------------673.002

الدخل الشامل اآلخر ( /خسارة)
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً ضمن بيان الدخل:
احتياطي القيمة العادلة (أدوات صكوك)
-

صافي التغير في القيمة العادلة

163,865

41.687

()529

77.417

-

صافي المحول الى بيان الدخل

-

-

()32

()36

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

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

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

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

163,865
----------------20,724
════════

41.687
----------------303.610
════════

()561
----------------11,285
════════

77.381
----------------750.383
════════

دخل شامل آخر ( /خسارة) للفترة
إجمالي الدخل الشامل للفترة

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .1
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
للمجموعة
الموحدة
الموجزة
النقدية
بيان
للمجموعة
المرحليةالموحد
المرحلي الموجز
بيان
للمجموعة
الموحد
الموجز
المرحلي
التدفقات ال ام
بيانالدالد
مدققة)
(غير
2020
يونيو
30
في
المنتهـية
أشهر
الستة
لفترة
مدققة)
في 30
المنتهـية في
أشهر المنتهـية
الستةأشهر
لفترةالستة
لفترة
(غيرمدققة)
( 2020غير
يونيو 2019
 30يونيو
حد للمجموعة
لفترة الستة أشهر المنتهـية في  30يونيو ( 2019غير مدققة)

إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي أرباح الفترة
18

تسويات لبنود غير نقدية
أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(الزيادة) /النقص في المرابحات لدى المصرف المركزي مستحقة بعد ثالثة أشهر
الزيادة في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر
الزيادة ( /النقص) في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر
النقص ( /الزيادة) في الموجودات األخرى
(النقص)  /الزيادة في المطلوبات األخرى
(النقص)  /الزيادة في ودائع المتعاملين
الزيادة في الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن( /المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
النقص في أوراق مالية استثمارية
دخل أرباح محصلة
النقص في عقارات ومعدات
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
صافي التدفقات النقدية الناتج عن( /المستخدم في) األنشطة التمويلية
الزيادة(/النقص) في النقد ومعادالت النقد (راجع اإليضاح )18

غير مدققة
فترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
-----------------

غير مدققة
فترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
-----------------

11,846
815,377
----------------827,223
5,042,797
()707,634
1,722,597
74,941
()89,131
()276,262
()3,489,589
----------------3,104,942
-----------------

673,002
287,697
----------------960,699
()3,059,651
()515,301
()121,583
()81,333
270,953
2,225,215
()667,379
----------------()988,380
-----------------

()859,176
14,594
()39,589
----------------()884,171
--------------------------------2,220,771
=========

()1,277,110
13,558
()47,288
----------------()1,310,840
--------------------------------()2,299,220
=========

تشكّل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .1
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لألشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)

رأس المال المصدر

الرصيد في  1يناير 2020
صافي أرباح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
الرصيد في  30يونيو 2020
الرصيد في  1يناير 2019
صافي األرباح للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
المحول إلى أرباح محتجزة*
الرصيد في  30يونيو 2019

ألف درهم
---------------5,430,422
--------------5,430,422
═══════
5.430.422
--------------5.430.422
═══════

العائدة إلى المساهمين في المجموعة
إحتياطي القيمة
احتياطي آخر
احتياطي قانوني
العادلة
وإلزامي
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
---------------------------------------------91,630
514,495
608,717
()561
------------------------------------------91,069
514,495
608,717
═══════
═══════
═══════
502.612
--------------502.612
═══════

مالحظة :لم يتم تكوين مخصص للجوانب القانونية واالحتياطي واالحتياطيات األخرى لفترة األشهر الستة المنتهية في  30يونيو  2020إذ إن ذلك سيطبق في نهاية العام.
*التحويل إلى األرباح المحتجزة يتعلق باألرباح االكتوارية المجمعة على مزايا الموظفين المجمعة.
تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .1
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414.320
()5.930
--------------408.390
═══════

()28.332
77.381
--------------49.049
═══════

أرباح محتجزة

إجمالي

ألف درهم
---------------1,660,341
11,846
--------------1,672,187
═══════

ألف درهم
---------------8,305,605
11,846
()561
--------------8,316,890
═══════

892.140
673.002
5.930
--------------1.571.072
═══════

7.211.162
673.002
77.381
--------------7.961.545
═══════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 1معلومات الشركة
تأسس مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع( .بنك الشرق األوسط سابقا) ("المصرف") بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم
إمارة دبي كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ  3أكتوبر  ،1975تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو
 ،1995ويخضع لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يسري العمل بالقانون االتحادي رقم  2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية
اعتبارا ً من  1يوليو  ،2015على أن يحل محل القانون االتحادي رقم  8لسنة .1984
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ  10مارس  ، 2004تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام ومبادئ
التحول) ،بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف
التحول بتاريخ  9أكتوبر ( 2004تاريخ
الشريعة اإلسالمية ،واكتملت عملية
ّ
ّ
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 وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي .إن المصرف ُمدرج في سوق دبي المالي.
إن المصرف مدرج في سوق دبي المالي (رمز المؤشر  .)"EIB" :والموقع اإللكتروني للمصرف هو.http://www.emiratesislamic.ae :
باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي ،يمارس المصرف نشاطه من خالل  38فرعا ً في اإلمارات العربية المتحدة ،وتشتمل هذه البيانات المالية
المرحلية الموجزة الموحدة على البيانات المالية للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معا بـ "المجموعة").
نسبة الملكية %
تاريخ وبلد التأسيس

النشاط الرئيسي

 30يونيو 2020

 31ديسمبر 2019

 شركة اإلمارات اإلسالمي
للوساطة المالية ذ.م.م

 26أبريل ، 2006
اإلمارات العربية المتحدة

خدمات وساطة مالية

%100

%100

 شركة صكوك مصرف
اإلمارات
اإلسالمي المحدودة
 شركة اإلمارات اإلسالمي
للتمويل المحدودة

 6يونيو ،2007
جزر كايمان

شركة ذات هدف
خاص

%100

%100

 15مايو ،2014
جزر كايمان

شركة ذات هدف
خاص

%100

%100

يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة من خالل أدوات التمويل واإلستثمار اإلسالمي المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
إن العنوان المسجل للمصرف هو ص.ب ،6564 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
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أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية المهمة

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34إعداد التقارير المالية المرحلية".
تتماشى السياسات المحاسبية بما في ذلك تلك المتعلقة بالموجودات المالية والنقد وما يعادله والتمويل اإلسالمي واالستثمار في األصول واالستثمارات
العقارية والتي 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  31ديسمبر .2019
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  31ديسمبر  2019إضافة إلى ذلك ليس
بالضرورة أن تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2020إرشادية للنتائج المتوقعة للبيانات المالية الكاملة في  31ديسمبر .2020
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
.2019
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  31ديسمبر .2019
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 3نقد وودائع لدى المصرف المركزي
غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
-----------------

575,933
2,200,774
337,137
12,152,422
────────
15,266,266
════════

نقد
ودائع إلزامية وودائع أخرى لدى المصرف المركزي
حسابات جارية
مرابحات لدى المصرف المركزي

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
-----------------

237.782
4.121.858
791.893
13.374.066
────────
18.525.599
════════

تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وبالدوالر األمريكي وهي 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 .تم تقديم ضمان لمرابحة مع المصرف المركزي بمبلغ  1.750مليون
درهم لغرض الحصول على تمويل بتكلفة صفرية من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمبلغ  1.738مليون درهم مدرجة تحت بند
"مستحق للبنوك".
 4مستحق من بنوك
غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
-----------------

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
-----------------

مستحق من بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

501,680

1.990.526

مستحق من بنوك أجنبية

1,363,187

778.362

ناقصاً( :مخصصات انخفاض القيمة)

()13,400
────────
1,851,467
════════

()1.638
────────
2.767.250
════════
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 5أوراق مالية استثمارية
محلية*
ألف درهم
-------------

إقليمية**
ألف درهم
--------------

دولية***
ألف درهم
---------------

اإلجمالي
ألف درهم
---------------

غير مدققة  30يونيو 2020
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
صكوك شركات
أسهم
أخرى

مصنفة بالتكلفة المطفأة
صكوك حكومية
صكوك شركات

-

-

15,835

15,835

67,964
441
-------------68,405
--------------

139,154
58,827
-------------197,981
--------------

44,680
-------------60,515
--------------

207.118
103.948
-------------326.901
--------------

63,965
-------------63,965
--------------

877,424
114,897
-------------992,321
--------------

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

941,389
114,897
-------------1,056,286
-------------()2,859
-------------1,053,427
--------------

61,830
266,131
-------------327,961
--------------

146,140
3,084,356
-------------3,230,496
-------------()34,668
-------------3,195,828
--------------

-------------388,476
--------------

-------------4,613,683
-------------4,576,156
--------------

ناقصا ً ( :مخصصات إنخفاض القيمة)

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – أدوات صكوك
صكوك حكومية
صكوك شركات

2,398,127
-------------2,398,127
--------------

84,310
420,098
-------------504,408
--------------

ناقصا ً ( :مخصصات إنخفاض القيمة)

إجمالي األوراق المالية االستثمارية

-------------2,530,497
--------------

صافي األوراق المالية االستثمارية
*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.
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-------------1,694,710
--------------

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 5أوراق مالية استثمارية (تتمة)

مدققة في  31ديسمبر 2019
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
والخسارة
صكوك الشركات
أسهم
أخرى

مصنفة بالتكلفة المطفأة
صكوك حكومية
صكوك شركات

ناقصا ً ( :مخصصات إنخفاض القيمة)

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر – أدوات صكوك
صكوك حكومية
صكوك شركات

ناقصا ً ( :مخصصات إنخفاض القيمة)

إجمالي األوراق المالية االستثمارية

محلية*
ألف درهم
-------------

إقليمية**
ألف درهم
--------------

دولية***
ألف درهم
---------------

اإلجمالي
ألف درهم
---------------

85.516
441
------------85.957
-------------

166.032
76.764
------------242.796
-------------

17.053
81.392
------------98.445
-------------

17.053
251.548
158.597
------------427.198
-------------

64.146
------------64.146
-------------

766.472
129.424
------------895.896
-------------

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

830.618
129.424
------------690.042
------------()2.521
------------957.521
-------------

1.971.055
------------1.971.055
-------------

82.083
355.724
------------437.807
-------------

62.194
------------62.194
-------------

------------2.121.158
-------------

------------1.576.499
-------------

------------160.639
-------------

صافي األوراق المالية االستثمارية
*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.
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144.277
2.326.779
------------2.471.056
------------()11.395
------------2.459.661
------------3.858.296
------------3.844.380
-------------

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 6ذمم أنشطة تمويلية مدينة

بالتكلفة المطفأة
مرابحة
ذمم مدينة من بطاقات االئتمان
وكالة
استصناع
إجارة
أخرى
إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة
ناقصاً :دخل مؤجل
ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة
صافي ذم أنشطة تمويلية مدينة
إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
--------------

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
---------------

29,142,089
1,345,841
115,799
1,185,871
14,349,113
23,134
----------------46,161,847
()2,078,402
()3,731,616
----------------40,351,829

26,716,221
1,494,393
217,368
1,257,196
13,703,718
23,474
----------------43,412,370
()2,184,882
()3,730,942
----------------37,496,546

==========
3,616,091
==========

==========
3,113,226
==========

تم توريق موجودات إجارة للشركات بمبلغ  2.2مليار درهم ( 2.2 :2019مليار درهم) وموجودات المرابحة بقيمة  1.4مليار درهم ( 1.4 :2019مليار درهم) تم رهنها لغرض إصدار
التزام بالصكوك (راجع اإليضاح .)8
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 6ذمم أنشطة تمويلية مدينة (تتمة)
مدققة
غير مدققة
 31ديسمبر 2019
 30يونيو 2020
ألف درهم
ألف درهم
----------------- ------------------1,649,555
2,017,646

التحليل حسب النشاط االقتصادي
الصناعة
اإلنشاءات

758,126

786,584

التجارة

6,628,543

6,692,434

المواصالت واالتصاالت

889.759

208,656

الخدمات

1,089,228

907,075

حكومي

152.112

347,626

أفراد

26,384,767

24,717,350

العقارات

3,745,830

3,346,696

الفنادق والمطاعم

46,478

55,197

إدارة الشركات والمؤسسات

1,147,043

407,801

مؤسسات مالية وشركات استثمارية

1.181.464

1,962,428

أخرى

2,120,851

2,330,968

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

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

إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

46,161,847

43,412,370

ناقصاً :دخل مؤجل

()2,078,402

()2,184,882

ناقصاً( :مخصصات انخفاض القيمة)

()3,731,616

()3,730,942

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

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

40,351,829

37,496,546

========

========
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 7الموجودات األخرى
غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
------------------118,227
13,483
104,173
22,766
53,648
127,965
185,081
----------------625,343
════════

أرباح مستحقة مدينة
مدفوعات مقدما ً وسلفيات أخرى
مديونيات مختلفة وذمم تمويلية مدينة أخرى
عموالت بيع آجلة
بضائع متاحة للبيع
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية (اإليضاح )15
أخرى
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مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
----------------106,739
42,245
13,191
22,111
49,065
95,409
371.524
----------------700,284
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 8صكوك مستحقة
أ)

خالل العام  ،2016تم إجراء عملية إصدار صكوك بمبلغ  3.7مليار درهم لجمع تمويل ألجل متوسط مقوم بالدوالر األمريكي من خالل ترتيبات تمويل
صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .وكما في يونيو  ،2020يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المستحقة الدفع  3.7مليار درهماً.
فيما يلي تفاصيل ترتيبات تمويل الصكوك:
تاريخ اإلصدار

المبلغ (دوالر
أمريكي)

سوق اإلدراج

سعر نسبة
الربح ()%

أساس الدفع

تاريخ االستحقاق

مايو 2016

750.000.000

بورصة إيرلندا وناسداك

3.542

نصف سنويا ً

مايو 2021

أغسطس 2016

250.000.000

بورصة إيرلندا وناسداك

3.542

نصف سنويا ً

مايو 2021

قام المصرف بتحويل بعض أصول اإلجارة والمرابحة المحددة بقيمة إجمالية بلغت  3.7مليار درهم ("األصول ذات الملكية المشتركة") إلى شركته
التابعة ،شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي المحدودة ("جهة اإلصدار") ،وهي شركة ذات هدف خاص تأسست إلصدار هذه الصكوك .وهذا
التمويل متوسط األجل مدرج بالتكاليف 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 تعهدا ً بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبل حاملي الصكوك .واألصول هي تحت سيطرة المجموعة
وسوف تواصل صيانتها من قبل المجموعة.
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 النصف السنوي .بتاريخ استحقاق الصكوك ،تعهدت المجموعة بإعادة
شراء األصول بسعر التنفيذ.
فيما يلي حركة عمليات الصكوك مستحقة الدفع.
غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
------------------3,679,921
()2,619
────────
3,677,302
════════

الرصيد كما في  1يناير
حركات أخرى
الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
----------------3.685.160
()5.239
────────
3.679.921
════════

كما في  30يونيو  ،2020بلغ إجمالي الصكوك المستحقة الدفع  3.677مليون درهم ( 31ديسمبر  3.680 :2019مليون درهم) وتستحق الدفع في
.2021
ب) تم تأسيس شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة (شركة ذات أغراض خاصة) بتاريخ  15مايو  2015بموجب قانون الشركات الصادر بجزر
كايمان كشركة ذات هدف خاص .تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في شراء محافظ موجودات مالية من خالل إصدار صكوك .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 الرقابة الشرعية بالمصرف.
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.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 9المطلوبات األخرى
غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
-----------------99,052
139,552
283,198
351,923
138,380
784,750
-------------1,796,855
========

أرباح مستحقة الدفع للمودعين
مطلوبات متعلقة بالموظفين
شيكات مصرفية
ذمم دائنة تجارية وأخرى
زكاة مستحقة
القيمة العادلة السلبية للمشتقات اإلسالمية (اإليضاح )15
أخرى

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
----------------146,228
174,162
234,027
333,610
76,075
83,495
866,799
-------------1,914,396
========

 10دخل تشغيلي آخر
غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
----------------

دخل توزيعات األرباح على استثمارات في حقوق الملكية المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أرباح من بيع أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
خسائر من أوراق مالية استثمارية مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة
دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك)
دخل من العمالت األجنبية*
دخل آخر (صافي)

* تشمل دخل صرف العمالت األجنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء.
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غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
---------------

14,594

13.334

32

36

()102,718
1,892
134,543
17,542
---------------65,885
════════

()3.668
3.668
127.822
28.075
---------------169.713
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
11

مصروفات عمومية وإدارية

غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
---------------287,726
15,271
10,264
128,422
14,092
4,115
48,570
29,084
------------537,544
========

تكاليف الموظفين
مصروفات إشغال
معدات وتوريدات
رسوم معاد فرضها
مصروفات اتصاالت
مصروفات التسويق
استهالك
أخرى

12

غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
--------------307,474
17,711
11,124
117,048
13,479
8,685
51,584
16,985
------------544,090
========

صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية وغير المالية
تم إظهار صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية والموجودات غير المالية المحملة على بيان الدخل كالتالي:
غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
--------------11,762
23,611
634,306
()415
()83,952
--------------

صافي انخفاض القيمة للمستحقات من البنوك
صافي انخفاض القيمة لألوراق المالية االستثمارية
صافي انخفاض القيمة لذمم أنشطة تمويلية مدينة
صافي انخفاض القيمة لتركزات غير ممولة
الديون المعدومة المشطوبة( /المستردة) – الصافي
صافي انخفاض القيمة للموجودات المالية
صافي انخفاض القيمة على موجودات غير مالية
إجمالي صافي إنخفاض القيمة
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غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية
في  30يونيو 2019
ألف درهم
---------------()499
()894
235.626
8.469
()124.494
--------------

585,312

118.208

5,347
-------------590,659
========

-------------118.208
========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 13االلتزامات والمطلوبات الطارئة
كانت االلتزامات والمطلوبات الطارئة للمجموعة كآالتي:

خطابات اعتماد

غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
----------------367,940

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
----------------225.838

الضمانات

5,074,425

5.085.508

المطلوبات المترتبة على المشاركة في المخاطر

27,181

36.725

التزامات ذمم أنشطة تمويلية مدينة غير قابلة لإللغاء*

1,111,685
-------------6,581,231
========

1.486.821
-------------6.834.892
========

* تمثل التزامات ذمم األنشطة التمويلية المدينة غير القابلة لإللغاء التزاما ً تعاقديا ً للسماح بإجراء سحوبات على التسهيالت خالل فترة محددة تخضع
لشروط سابقة وشروط اإلنهاء .باعتبار أن هذه االلتزامات قد تنتهي دون إجراء أي معاملة سحب ،وكشرط مسبق لسحب المبلغ يتعين االلتزام به ،فإن
إجمالي المبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية على وجه التحديد.
 14ربحية السهم
تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .يتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين
العاديين في البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل الربح أو الخسارة
المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات كافة األسهم العادية المحتمل تخفيضها ،إن وجدت.
غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
--------------11,846

أرباح للفترة
المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية في اإلصدار (باأللف)

غير مدققة
لفترة األشهر
الستة المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
---------------673.002

5.430.422
5,430,422
-------------- ---------------0.124
0.002
========= ========

صافي ربحية السهم* (درهم)
*كانت ربحية السهم المخفضة واألساسية للسهم الواحد هي ذاتها لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو .2020
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 15المشتقات
 30يونيو  2020غير مدققة
المبلغ االسمي
القيمة العادلة
القيمة العادلة
السلبية
الموجبة
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
األدوات المالية المشتقة
اإلسالمية:
عقود صرف العمالت
األجنبية اآلجلة
خيارات صرف العمالت
األجنبية
مبادالت  /حدود معدل الربح
المجموع

17

القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم

 31ديسمبر  2019مدققة
المبلغ االسمي
القيمة العادلة
السلبية
ألف درهم
ألف درهم

944

()149

2,713,376

19.307

()7.393

1.260.899

1,525

()1,610

432,156

147

()147

507.346

125,496
-----------127,965
========

()136,621
-----------()138,380
========

5,829,026
-----------8,974,558
========

75.955
-----------95.409
========

()75.955
-----------()83.495
========

5.642.320
-----------7.401.565
========

القطاعات التشغيلية

تتكون أنشطة المجموعة من القطاعات الرئيسة التالية:
قطاع األعمال المصرفية للشركات
يقدم المصرف للشركات  -من خالل هذا القطاع – خدمات ومنتجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهم.
قطاع الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
يقدم قطاع األفراد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات إلى األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ويقبل ودائعهم.
قطاع الخزينة
يتضمن قطاع الخزينة إدارة محفظة االستثمار في المجموعة وإدارة الصناديق وخيارات خدمات الخزينة بين البنوك وخدمات الوساطة.
أخرى
تشمل العمليات األخرى للمجموعة العمليات ووحدات الدعم.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 16القطاعات التشغيلية (تتمة)
األعمال المصرفية
للشركات
ألف درهم
--------------غير مدققة  30 -يونيو 2020
صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية
دخل صافي الرسوم والعموالت والدخل اآلخر
إجمالي الدخل التشغيلي
مصروفات عمومية وإدارية وأخرى
صافي خسارة انخفاض القيمة
صافي الربح للفترة
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين

الخدمات المصرفية
لألفراد
ألف درهم
---------------

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

154,070
67,323
--------------221,393
--------------()46,510
()233,773
--------------()58,890
========
19,227,356

655,868
256,427
--------------912,295
--------------()339,285
()324,993
--------------248,017
========
26,218,213

31,054
37,868
--------------68,922
--------------()12,162
()26,546
--------------30,214
========
15,061,173

45,675
()108,236
--------------()62,561
--------------()139,587
()5,347
--------------()207,495
========
3,688,298

886,667
253,382
--------------1,140,049
--------------()537,544
()590,659
--------------11,846
========
64,195,040

========
12,097,387
========

========
35,784,201
========

========
4,423,323
========

========
11,890,129
========

========
64,195,040
========
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
16

القطاعات التشغيلية (تتمة)

األعمال المصرفية
للشركات
ألف درهم
--------------غير مدققة  30يونيو 2019
دخل صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

الخدمات المصرفية
لألفراد
ألف درهم
---------------

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

134,134
72,141

626,613
321,363

63,013
154,036

87,709
()123,709

911,469
423,831

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

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

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

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

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

إجمالي الدخل التشغيلي

206,275

947,976

217,049

()36,000

1,335,300

مصروفات عمومية وإدارية وأخرى

()44,390
51,583

()356,667
()150,174

()12,027
2,883

()131,006
()22,500

()544,090
()118,208

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

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

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

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

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

213,468

441,135

207,905

()189,506

673,002

========

========

========

========

========

17,783,160

26,894,859

11,731,903

4,736,438

61,146,360

========

========

========

========

========

6,279,145

40,380,874

2,196,000

12,290,341

61,146,360

========

========

========

========

========

صافي الرسوم والعموالت والدخل اآلخر

صافي خسارة انخفاض القيمة
صافي الربح للفترة
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
17

المعامالت مع األطراف ذات عالقة

إن المجموعة مملوكة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة ( ،)%99.9وهو مملوك جزئيا ً لمؤسسة دبي لالستثمار بنسبة
( .)%55.75تعتبر حكومة دبي المساهم الرئيسي في مؤسسة دبي لالستثمار.
إن حسابات المتعاملين والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية تمثل
 %20.2و %24.6 :2019( %4و )%2.5من 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.
دخلت المجموعة أيضا في 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.
لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة مقابل األرصدة القائمة خالل الفترة مع كبار المسؤولين اإلداريين وأقاربهم المباشرين
بنهاية الفترة.
األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة مدرجة وفق الشروط التجارية العادية على النحو التالي:
غير مدققة
 30يونيو 2020
ألف درهم
---------------

مدققة
 31ديسمبر 2019
ألف درهم
-----------------

-

1,699,392

ذمم أنشطة تمويلية مدينة واستثمارات
الشركة األم وشركات ذات عالقة
4,170

4,954

----------------4,170

----------------1,704,346

==========

==========

ودائع المتعاملين ومستحقات أخرى
من الشركة األم الرئيسية

10

10

من الشركة األم وشركات ذات عالقة

2,220,298

4,132,154

من أعضاء مجلس اإلدارة وشركات ذات عالقة

114

105

من موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة

2,121

985

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

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

2,222,543

4,133,254

==========

==========

65,433

191.046

20,993

()25.410

()107,194

()70,063

5,843,786

3,535,882

موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة

االستثمار في الشركة األم الرئيسية
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات – الشركة األم والشركات ذات العالقة
القيمة العادلة السالبة للمشتقات – الشركة األم والشركات ذات العالقة
القيمة االسمية للمشتقات – الشركة األم والشركات ذات العالقة
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)

17

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)

بيان الدخل الموحد للمجموعة
الدخل من الشركة القابضة للمجموعة
الرسوم المعاد فرضها من الشركة القابضة للمجموعة

غير مدققة
فترة الستة
أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
----------------

غير مدققة
فترة الستة
أشهر المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
----------------

2,431
128,422

15.452
117.048

بلغ إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل الفترة كما يلي:

تعويضات كبار المسئولين اإلداريين
مزايا الموظفين قصيرة األجل
المزايا الوظيفية بعد الخدمة

غير مدققة
فترة الستة
أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
----------------

غير مدققة
فترة الستة
أشهر المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
----------------

16.110
294

16.720
277

إن كبار المسئولين اإلداريين هم هؤالء األشخاص الذين لديهم السلطة والمسئولية للتخطيط وإدارة ومراقبة نشاطات المجموعة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 18إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
غير مدققة
غير مدققة
فترة الستة
فترة الستة
أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في
 30يونيو  30 2020يونيو 2019
ألف درهم
ألف درهم
------------------------(أ) تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل الفترة
الرصيد في بداية الفترة

56,078

4,390,245

صافي التدفق النقدي الداخل ( /الصادر)

2,220,771
-------------2,276,849

()2,299,220
-------------2,091,025

========

========

15,266,266

14,586,452

نقد وودائع لدى المصارف المركزية

1,864,867

4,169,345

المستحق من البنوك

()4,595,988
-------------12,535,145
========
()2,200,774
()8,352,128
()1,628,051
1,922,657
--------------2,276,849
========

()3,074,227
-------------15,681,570
========
()4,145,656
()9,079,212
()515,301
149,924
--------------2,091,025
========

الرصيد في نهاية الفترة
(ب) تحليل النقد ومعادالت النقد

المستحق للبنوك
ناقصاً :ودائع لدى المصارف المركزية ألغراض نظامية
ناقصاً :مرابحات لدى المصرف المركزي بعد  3أشهر
ناقصاً :المبالغ المستحقة من البنوك بعد  3أشهر
زائداً :المبالغ المستحقة للبنوك بعد  3أشهر

(ج) تسويات لبنود غير نقدية
خسائر انخفاض القيمة على المستحق من البنوك
خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية
خسائر انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية مدينة
خسائر انخفاض القيمة لتركزات غير ممولة
دخل أرباح موزعة
استهالك  /انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات/العقارات االستثمارية
خسائر من االستثمارات
إطفاء دفعات صكوك
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11,762
23,611
634,306
()415
()14,594
60,098
103,228
()2,619
-------------815,377
========

()499
()894
235,626
8,469
()13,558
57,726
3,446
()2,619
-------------287,697
========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 19الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
يوضح الجدول التالي تحليالً للموجودات والمطلوبات المقدرة بالقيمة العادلة وفقا ً لطريقة التقييم .فيما يلي إيضاح حول المستويات
المختلفة:
 المستوى  :1األسعار المعلنة (غير معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة.
 المستوى  :2التقييم باستخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها للموجودات
والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة أي (تستنتج من األسعار).
 المستوى  :3التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق (مدخالت غير ملحوظة).
غير مدققة  30يونيو 2020

المستوى 1
ألف درهم
----------------

المستوى 2
ألف درهم
----------------

المستوى 3
ألف درهم
---------------

اإلجمالي
ألف درهم
----------------

أوراق مالية استثمارية
أدوات صكوك مصنفة بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة

3,195,828

-

-

3,195,828

441

-

326,460

326,901

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية

-

127,965

-

127,965

القيمة العادلة السلبية للمشتقات اإلسالمية

-------------3,196,269
--------------

()138,380
-------------()10,415
--------------

-------------326,460
--------------

()138,380
-------------3,512,314
--------------

2,460,102
--------------

12,153
--------------

426,518
--------------

2,898,773
--------------

مدققة في  31ديسمبر 2019
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 19الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة (تتمة)
يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى  3من هذا
النظام المتدرج للقيمة العادلة.
مصنفة بالقيمة
العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
ألف درهم
-------------426.518
-

الرصيد كما في  1يناير 2020
إجمالي األرباح أو الخسائر:

()104,016
4.515
()557
-------------326.460
========
426.518
========

 في األرباح أو الخسائرمشتريات
تسويات وتعديالت أخرى
الرصيد كما في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
الرصيد كما في  31ديسمبر ( 2019مدققة)

في ظروف معينة ،تقاس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة في المستوى  3باستخدام 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 اعتمادا ً 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 ذات الصلة
بمتلقي االستثمارات .ويتم تحديد التغيرات المناسبة وغير المناسبة في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات
نتيجة الختالف مستويات المعايير غير الخاضعة للرقابة والتي يتم قياسها على أساس تقديري.
خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  2020لم يتم تحويل موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
من المستوى  1إلى المستوى  2أو من المستوى  2إلى المستوى  :2019( 1صفر درهم).
لمعلومات المقارنة يرجى الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 20إدارة المخاطر
تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2019
المبالغ الناشئة عن خسارة االئتمان المتوقعة
يبيّن الجدول التال ي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي من مخصصات الخسارة بحسب فئة األداة المالية نتيجة اعتماد المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( : )9األدوات المالية.
 )1ذمم أنشطة التمويل اإلسالمي المدينة ،التزامات غير مسحوبة وغير قابلة لإللغاء وعقود الضمانات المالية الصادرة

الرصيد كما في  1يناير
خسائر االئتمان المتوقعة المعترف بها خالل الفترة
إعادة قيد /تحصيالت خالل الفترة
المبالغ المشطوبة خالل الفترة
مبادالت وغيرها من التعديالت*
الرصيد الختامي

غير مدققة
األشهر الستة
المنتهية في
 30يونيو 2020
ألف درهم
---------------------3,730,942
664,298
()29,992

غير مدققة
األشهر الستة
المنتهية في
 30يونيو 2019
ألف درهم
---------------------3.982.772
428.280
()192.654

()633,632
---------------3,731,616
=========

()187.717
()66.010
---------------3.964.671
=========

*وهذا يشمل إعادة تصنيف مخصصات تم تكوينها في عام  2019مقابل تركزات غير ممولة لمطلوبات أخرى تبلغ قيمتها  45مليون درهم.
فيما يلي تركزات التمويل وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة في  30يونيو :2020

ألف درهم
--------------خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا ً
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل غير منخفض
القيمة
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل منخفض القيمة

 30يونيو 2020
---------------------------------------خسارة االئتمان المتوقعة
التركز

 31ديسمبر 2019
-------------------------------------خسارة االئتمان المتوقعة
التركز

39,078,544

722,543

36.080.242

601.167

1,388,810
3,616,091
--------------44,083,445
---------------

410,020
2,599,053
--------------3,731,616
---------------

2.034.020
3.113.226
--------------41.227.488
---------------

371.946
2.757.829
--------------3.730.942
---------------

جائحة كوفيد 19-وخسارة االئتمان المتوقعة
تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-مطلع العام  2020والذي تفشى على مستوى العالم ،مما تسبب في حدوث عدم استقرار في
األنشطة التجارية واالقتصادية .واستجابة لذلك ،طرحت الحكومات والمصارف المركزية خطة دعم اقتصادي وإجراءات إغاثية (بما فيها تأجيل
سداد الدفعات) لتقليل التأثير على األفراد والشركات.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 20إدارة المخاطر (تتمة)
جائحة كوفيد 19-وخسارة االئتمان المتوقعة (تتمة)
في إطار تحديد خسائر االئتمان المتوقعة للربع الثاني  ،2020وضعت المجموعة في االعتبار التأثير المحتمل الناتج عن جائحة كوفيد
( 19استنادا ً إلى المعلومات المتاحة) مع األخذ في الحسبان خطة الدعم االقتصادي وإجراءات اإلغاثة المتخذة من قبل الحكومات
والمصارف المركزية .كما وضعت المجموعة في الحسبان اإلشعارات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بشأن
خطة الدعم االقتصادي الموجهة ومعالجة خسارة االئتمان المتوقعة وفقا ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9في سياق جائحة
كوفيد  ،19باإلضافة إلى اإلرشادات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تتبع المجموعة عملية حوكمة خاصة وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9والتي تم وضعها لمراجعة واعتماد اإلنتقال من
مرحلة إلى أخرى وإدارة اإلحالل لتقديرات خسارة االئتمان المتوقعة وسيناريوهات االقتصاد الكلي والترجيحات.
الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9من المطلوب ترحيل القروض من المرحلة  1إلى المرحلة  2إذا وفقط في حال
كانت تخضع لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ منحها .تحدث الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان عندما يكون هناك زيادة كبيرة في
مخاطر حدوث التعثر.
تواصل المجموعة تقييم المقترضين لمؤشرات أخرى من عدم احتمال الدفع ،مع األخذ في االعتبار السبب األساسي ألي صعوبة مالية
وما إذا كان من المحتمل أن يكون مؤقتًا نتيجة كوفيد  19 -أو على المدى الطويل.
خالل العام  ،2020طرحت المجموعة برنامج التخفيف من أعباء الدفع لمتعامليها المتأثرين من خالل تأجيل سداد الربح/المبلغ األصلي
المستحق لمدة تتراوح من شهر إلى ثالثة  /ستة أشهر .تم اعتبار مبادرة التخفيف من أعباء الدفع هذه على أنها سيولة قصيرة األجل
لمعالجة مشكالت التدفق النقدي للمقترضين .تعتقد المجموعة بأن تمديد فترات تأجيل الدفعات لن يؤدي تلقائيًا إلى حدوث زيادة كبيرة
في مخاطر االئتمان على اعتبار أنه من المتوقع أن يكون التأثير على أعمال العمالء قصير األمد .وفيما يتعلق بباقي العمالء ،فإن
المجموعة تواصل األخذ في الحسبان ضراوة ومدى التأثير المحتمل لكوفيد  19على قطاع االقتصاد والتطلعات المستقبلية والتدفق
النقدي والقدرة المالية والقدرة على االستجابة والتغير في معيار القدرة على تحمل المخاطر إلى جانب سجل األداء السابق من حيث
تحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان.
وفقًا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في إطار كوفيد  ،19-فيما يتعلق بعمليات دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات إلى مجموعتين (المجموعة  1والمجموعة
 .)2تم االحتفاظ بالعمالء الذين لم يكن من المتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في الجدارة االئتمانية الخاصة بهم ،بخالف مشكالت السيولة
الناجمة عن جائحة كوفيد  ،19في نفس المرحلة منذ الربع األول  2020وتم تصنيفهم في المجموعة .1
تم ترحيل بالعمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير بجائحة كوفيد  19على المدى الطويل ومن المتوقع كذلك أن يطرأ انخفاض
كبير على الجدارة االئتمانية الخاصة بهم ،إلى المرحلة  2وتم تصنيفهم في المجموعة  .2في ظروف استثنائية ،قد يتم الترحيل إلى
المرحلة  3في حال كان من المتوقع أن يطرأ هناك انخفاض دائم في قيمة أعمال العميل وتدفقات الدخل لديه وقدرته على سداد معدل
الربح .يتم تصنيف هؤالء العمالء أيضًا في المجموعة  2مع إحالل خسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة.
تم تقييم األثر المحاسبي لتمديد التسهيالت االئتمانية لمرة واحدة بسبب كوفيد 19-وتمت معالجته وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  9من أجل تعديل أحكام وشروط الترتيبات.
المعلومات التطلعية
في ضوء حالة عدم اليقين الراهنة التي تسود البيئة االقتصادية ،تقوم المجموعة بتقييم مجموعة من سيناريوهات االقتصاد الكلي المحتملة
والترجيحات ذات الصلة وتحليل تأثيرها على تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة للربع الثاني  2020تبعا ً لذلك .كما تواصل المجموعة
تقييم االنكشافات الكبيرة على نحو فردي تحسبا ً ألي تحركات عكسية ناتجة عن كوفيد .19
كما هو الحال بالنسبة ألي توقعات اقتصادية ،تخضع التوقعات واالحتماالت لحدوث حالة من عدم اليقين المتأصل ،وبالتالي قد تختلف
النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 20إدارة المخاطر (تتمة)
تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات
يتضمن الجدول أدناه تحليالً للمبلغ المؤجل واألرصدة المستحقة للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة المستفيدين من حزمة تأجيل
سداد الدفعات:

ألف درهم
المبلغ المرحّل

التركزات

عدد العمالء  /الحسابات

الخدمات المصرفية
للشركات
------------1.507.919
-------------

الخدمات المصرفية
لألفراد وإدارة
الثروات
------------580.343
-------------

اإلجمالي
------------2.088.262
-------------

------------5.400.741
------------------------97
-------------

------------8.129.252
------------------------35,336
-------------

------------13.525.993
------------------------35,433
-------------

تبلغ قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
والتي استفادت منها المجموعة  1.738مليار درهم ،وقد تم استخدامها بالكامل إلتاحة إمكانية االستفادة من تأجيل الدفعات للعمالء
المتأثرين.
وفقًا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ،قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل الدفعات إلى مجموعتين
على النحو المبين أدناه:
المجموعة  :1تشمل العمالء الذين ال يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية وأمور تتخطى نطاق السيولة والذين يتأثرون
بشكل مؤقت وطفيف بجائحة كوفيد .19
بالنسبة لهؤالء العمالء ،يعتقد بأن تكون مزايا تأجيل الدفعات فعالة ،وبالتالي من غير المتوقع أن يطرأ هناك تأثير جوهري على القيمة
االقتصادية للتسهيالت .وسيبقى هؤالء العمالء في المرحلة الحالية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9على األقل طوال
فترة األزمة أو فترة تأثرهم ،أيهما أقصر.
المجموعة  :2تشمل العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية ،باإلضافة إلى مشكالت السيولة التي ستتم
معالجتها من خالل تأجيل الدفعات.
بالنسبة لهؤالء العمالء ،هناك انخفاض في مخاطر االئتمان كاف ليدفع باإلنتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف في إطار المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .9تواصل المجموعة الرقابة على المالءة االئتمانية لهؤالء العمالء ،ال سيما مؤشرات العجز المحتمل
ألداء أي من التزاماتهم عند االستحقاق.
يستمر تأثير جائحة كوفيد  19باالنعكاس بشكل أوضح على المشهد االقتصاد الفعلي .في ضوء ذلك ،تتبع المجموعة نه ًجا استباقيًا على
أساس مستمر لكافة العمالء ،وتواصل المجموعة النظر في ضراوة ومدى تأثير كوفيد  19المحتمل على القطاعات االقتصادية والتوقعات
والتدفق النقدي والقدرة المالية وسرعة االستجابة والتغير في مدى القدرة على تحمل المخاطر إلى جانب سجل األداء السابق والتكيف
المستمر .وتبعا ً لذلك ،تخضع جميع قرارات االنتقال من مرحلة إلى أخرى والتوحيد للمراجعة الدورية للتأكد من أنها تعكس رؤية دقيقة
لتقييم المجموعة للمالءة االئتمانية للعميل واالنتقال من مرحلة إلى أخرى والتوحيد كما في تاريخ إعداد هذا التقرير.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 20إدارة المخاطر (تتمة)
تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات (تتمة)
يبيّن الجدول أدناه تحليالً لألرصدة المستحقة وخسائر االئتمان المتوقعة للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة المستفيدين من حزمة
تأجيل سداد الدفعات:
ألف درهم
الخدمات المصرفية لل ركات
المجموعة 1
ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

4,789,933
()210,275
-------------4,579,658
========

ناقصا ً  :خسائر االئتمان المتوقعة

المجموعة 2
ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي

610,808
()350,667
-------------260,141
========

ناقصا ً  :خسائر االئتمان المتوقعة

الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
المجموعة 1
ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
ناقصا ً  :خسائر االئتمان المتوقعة

8,096,273
()203,985
-------------7,892,288
========

المجموعة 2
ذمم مدينة للتمويل اإلسالمي
ناقصا ً  :خسائر االئتمان المتوقعة

28,979
()10,130
-------------18,849
========

يتضمن الجدول أدناه تحليالً إلجمالي التغيرات في قيمة االئتمان عند التعثر منذ  31ديسمبر  2019للعمالء في دولة اإلمارات العربية
المتحدة المستفيدين من حزمة تأجيل سداد الدفعات:
ألف درهم
------------13,470,772
997,558
375,034
()31,231
()978,924

قيمة االئتمان عند التعثر كما في  1يناير 2020
الزيادة نتيجة االلتزامات الجديدة
الزيادة في قيمة االئتمان عند التعثر للعمالء ذاتهم
النقص نتيجة اإلغالق
النقص في قيمة االئتمان عند التعثر للعمالء ذاتهم

------------قيمة االئتمان عند التعثر في  30يونيو 2020

13,833,209

========
تمثل قيمة االئتمان عند التعثر األرصدة المستحدة بعد األخذ في الحسبان الحدود وعوامل تحويل االئتمان والمبالغ المسحوبة المتوقعة.

 20إدارة المخاطر (تتمة)
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات (تتمة)
مدرج أدناه تحليل ترحيل التمويالت بين المراحل منذ  31ديسمبر  2019للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة المستفيدين من
حزمة تأجيل سداد الدفعات:

ألف درهم
الخدمات المصرفية لل ركات
قيمة االئتمان عند التعثر في  1يناير 2020
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا ً
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل غير
منخفض القيمة
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل
منخفض القيمة
تحركات أخرى  -صافي
قيمة االئتمان عند التعثر في  30يونيو 2020

خسائر االئتمان
المتوقعة على
مدى عمر األصل
منخفض القيمة
----------------

خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى
خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى عمر األصل غير
 12شهرا ً
منخفض القيمة
----------------------------

اإلجمالي
----------------

4,964,668
()173,010

332,809
173,010

402,817
-

5,700,294
-

1,756

()1,756

-

-

()57,364
---------------

()22,024
---------------

()8,649
---------------

()88,037
---------------

4,736,050
========

482,039
========

394,168
========

5,612,257
========

ألف درهم

الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات
قيمة االئتمان عند التعثر في  1يناير 2020
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهرا ً
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل غير
منخفض القيمة
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل
منخفض القيمة
تحركات أخرى  -صافي
قيمة االئتمان عند التعثر في  30يونيو 2020

7,537,007
()45,504

233,307
45,504

164
-

7,770,478
-

63,927

()64,128

201

-

455,294
---------------

()4,721
---------------

()99
---------------

450,474
---------------

8,010,724
========

209,962
========

266
========

8,220,952
========

 20إدارة المخاطر (تتمة)
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات (تتمة)

يتضمن الجدول أدناه تحليالً للتغير في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من قبل القطاع منذ  31ديسمبر  2019للعمالء من أعضاء
الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للعمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة المستفيدين من حزمة تأجيل سداد الدفعات:
الف درهم
----------495,826
5,475
()1,214
54,137
1,999
()1,883
5,272
1,330

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في  1يناير 2020
التصنيع
اإلنشاء
التجارة
الخدمات
الخدمات الشخصية
العقارات
أخرى

-----------560,942

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في  30يونيو 2020

=======
يتضمن الجدول أدناه تحليالً للتغير في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بحسب المنتجات منذ  31ديسمبر  2019للعمالء في دولة
اإلمارات العربية المتحدة من أعضاء الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات المستفيدين من حزمة تأجيل سداد الدفعات:
الف درهم
----------128,407
45,464
()9,590
24,627
()1,639
26,846

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في  1يناير 2020
التمويل الشخصي
تمويالت السكن
تمويالت السيارات
بطاقات االئتمان
أخرى

-----------214,115

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في  30يونيو 2020

=======

 21األرقام المقارنة
تتم إعادة تصنيف األرقام المقارنة حيثما يكون ذلك ضروريا ً لتتوافق مع العرض التقديمي المعتمد في العام الحالي.
 22المعايير الجديدة والتعديالت المطبقة اعتبارا ً من  1يناير 2020
تحويل "آيبور" (اإلصالحات المعيارية لمعدل الربح بين البنوك)
اعتبارا ً من  1يناير  ،2020قامت المجموعة بتطبيق تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  – 9األدوات المالية،
ومعيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية :االعتراف والقياس والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  – 7إفصاحات
األدوات المالية المتعلقة باإلصالحات المعيارية لمعدل الربح .وتعالج التعديالت (المشار إليها بالمرحلة األولى من مشروع اإلصالحات
المعيارية لمعدل الربح بين البنوك) متطلبات محاسبة التحوط الناشئة قبل معدل العرض بين البنوك  ،وتقترح تخفيف التحوط باختيار
مثل هذه الحلول التحوطية البديلة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة
لفترة األشهر الستة المنتهــــــية في  30يونيو ( 2020غير مدققة)
 22المعايير الجديدة والتعديالت المطبقة اعتبارا ً من  1يناير ( 2020تتمة)
تحويل "آيبور" (اإلصالحات المعيارية لمعدل الربح بين البنوك) (تتمة)
تتعلق المرحلة  2من المشروع باستبدال النسب المعيارية بنسب بديلة خالية من المخاطر .يظل تأثير استبدال النسب على منتجات
وخدمات المجموعة محط تركيز رئيسي  .وتقوم اإلدارة بتولي إدارة مشروع يتعلق بأنشطة تحول المجموعة وتواصل تعاونها مع
مختلف أصحاب المصلحة لدعم آلية التحول المنظم وتخفيف المخاطر الناتجة عن التحول .يكتسب المشروع أهمية فائقة من حيث
الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية.
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