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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة
 مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.

 دبي
 اإلمارات العربية املتـحدة

 
 مقدمة

 وشــــــر ات "( صررررررر امل)" املتحدة العربية اإلمارات، دبي،  صــــــرف اإلمارات اإلســــــالمي ش.م.ع.مل  املرفقة املوجز املوحد  املالي املركز بمراجعة قمنا  لقد
  بيان، املوحد املوجز  الشررررررررررررامل  الدخل بيان و ، املوجز املوحد  الدخلوكل من بيان  2021يونيو  30 كما"( املجموعة"  باسرررررررررررر  مًعا إليها يشررررررررررررا ) التابعة

  مسرررررررر ولة اإلدا ةإن . بذلك التا يخ املنتهية أشرررررررر رسررررررررتة ال لفترة  ةاملوحد ةاملوجز   النقدية  التدفقات بيان ، و ةاملوحدةامللكية املوجز   حقوق  في التغيرات
ا املرحليرة املراليرة املعلومرات هرذ  وعرض إعرداد عن املعيرا  املاراسررررررررررررر   الردولي  ق  )" املرحليرة املراليرة  التقرا ير - 34 للمعيرا  املاراسررررررررررررر   الردولي  ق  وفقرً
 .مراجعتنا على بناءً  املرحلية املالية املعلومات هذ  حول  استنتاجإبداء  هي مس وليتنا إن "(. 34

 
 املراجعة نطاق
ا مراجعتنررا أجرينررا لقررد  مرردقا اساسررررررررررررررابررات ي ديهررا الت   املرحليررة املرراليررة املعلومررات مراجعررة"، 2410  ق  املراجعررةعمليررات  حول  الرردولي للمعيررا  وفقررً

  املالية  املسررررررررررا ل عن األول  املقام  في املسرررررررررر ولين  من اسررررررررررتفسررررررررررا ات إجراء من املرحلية املالية  املعلومات مراجعة وتت لف عملية  ".للمنشرررررررررر ة  املسررررررررررتقل
  تت   الت   التدقيا عن نطاق عملية يقل بشررررررررررر ل جوهر   املراجعة وحيث أن نطاق عملية. وغيرها التحليلية املراجعة إجراءات وتطبيا، واملااسررررررررررر ية

  يت   قد الت   امل مة  املسا ل جميعب ن ون على عل  سو  ب ننا ت كيد على  اساصول  منال نتمكن  بناًء عليهاألمر الذ   ، للتدقيا الدولية للمعايير وفًقا
 . أ  تدقيا نبد  ال فإننا لذلك، وفقا. املراجعة في تحديدها

 

 ستنتاجاال 
ا اسجوهريرة النواحي جميع من، إعردادهرا يت  ل  املرفقرة املرحليرة املراليرة املعلومرات أن  نعتقرد يجعلنرا مرا انتبراهنرا يلفر  ل ، مراجعتنرا إلى اسرررررررررررررتنراًدا  وفقرً

 .34للمعيا  املااس   الدولي  ق  
 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
 
 
 
 

 أكبر أحمد
 4111 ق  القيد بسجل مدققي اساسابات 

   2120يوليو  27
 دبي

 اإلما ات العربية املترحدة
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                                                   اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
   

 
  

٣ 

 

 الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان 
  (غير مدققة)2019يونيو  30 في المنتهـية لفترة الستة أشهر 

  الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان
 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهـية أشهر  الستةلفترة 

  
  غير مدققة

لفترة الستة أشهر  
  المنتهية في  

 ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
 ألف درهم 

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

  غير مدققة
  لفترة الستة أشهر

  المنتهية في  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠

 ألف درهم 
----------- --  

  غير مدققة
  لفترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في  
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

 ألف درهم 
----------- --  

  غير مدققة
  لفترة الثالثة أشهر 

  المنتهية في  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠

 ألف درهم 
----------- --  

  
  
  
  
  

  ايضاح 

 

  من أنشطة تمويلية واستثمارية  دخل    ٤٨١٬٩٩٦  ٥٣١٬٣٠٨ ٩٦٠٬٦٣٨ ١٬١٤٠٬٣١٢
  الصكوك توزيعات على الودائع واألرباح المدفوعة لحملة     ) ٦٢٬٣٨٦(  ) ١١٢٬٨٠٣( ) ١٤٣٬١٦٦( ) ٢٥٣٬٦٤٥(

 --------------  --------------  --------------   --------------     
  واستثمارية صافي الدخل من منتجات تمويلية      ٤١٩٬٦١٠  ٤١٨٬٥٠٥ ٨١٧٬٤٧٢ ٨٨٦٬٦٦٧

          
  عموالت  دخل رسوم و    ١٨٩٬٠٠٩  ١٣٦٬٣٥٣ ٣٧٩٬٨٣٩ ٣١٤٬١٧١

  مصروفات رسوم وعموالت     ) ٨٥٬٩٨٤(  ) ٥٦٬٠٠٤( ) ١٧٧٬٣٦٧( ) ١٢٦٬٦٧٤(
          
          

 صافي دخل الرسوم والعموالت      ١٠٣٬٠٢٥  ٨٠٬٣٤٩ ٢٠٢٬٤٧٢ ١٨٧٬٤٩٧

          
  تشغيلي آخر دخل   ١٠  ٨٢٬٥٩٩  ٢٨ ١٥٩٬٧٢٤ ٦٥٬٨٨٥

 --------------  --------------  --------------   --------------      
  إجمالي الدخل التشغيلي     ٦٠٥٬٢٣٤  ٤٩٨٬٨٨٢ ١٬١٧٩٬٦٦٨ ١٬١٤٠٬٠٤٩

          
  مصروفات عمومية وإدارية     ) ٢٦٩٬٩٦٨(  ) ٢٥٧٬٧٨٢( ) ٥٢٥٬٦٥١( ) ٥٣٧٬٥٤٤(

 --------------  --------------  --------------   --------------      
 األرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة      ٣٣٥٬٢٦٦  ٢٤١٬١٠٠ ٦٥٤٬٠١٧ ٦٠٢٬٥٠٥

          
  صافي انخفاض القيمة على موجودات مالية      ٣٥٬٨٩٧  ) ٣٧٨٬٨٩٤( ) ٧١٬٢٦٤( ) ٥٨٥٬٣١٢(
           
  صافي انخفاض القيمة على موجودات  غير مالية      ) ١٤٬٠٣٩(  ) ٥٬٣٤٧( ) ١٤٬٠٣٩(  ) ٥٬٣٤٧(

 --------------   --------------  --------------   --------------      
 إجمالي صافي إنخفاض القيمة  ١١ ٢١٬٨٥٨ ) ٣٨٤٬٢٤١( ) ٨٥٬٣٠٣( ) ٥٩٠٬٦٥٩(

 --------------  --------------  --------------  --------------    
  الربح / (الخسارة) للفترة صافي    ٣٥٧٬١٢٤ ) ١٤٣٬١٤١( ٥٦٨٬٧١٤ ١١٬٨٤٦

======== ======== ======== ========    
 السهم  / (خسارة) ربحية ١٣  ٠٫٠٦٦  ) ٠٫٠٢٦( ٠٫١٠٥ ٠٫٠٠٢

  
  

  للمجموعة. الموحدة   المرحلية الموجزة  المالية جزءاً من هذه  البيانات ٢١إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
  .١  الصفحةالموحدة  للمجموعة مدرج على المرحلية الموجزة    المالية البياناتحول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



                                                   اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
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 الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان 
  (غير مدققة)2019يونيو  30 في المنتهـية لفترة الستة أشهر 

  الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان
 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهـية أشهر  الستةلفترة 

   
 
 

 
  

  
  

  الموحدة  للمجموعة. المرحلية الموجزة  المالية جزءاً من هذه  البيانات ٢١إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
  .١  الصفحةالموحدة  للمجموعة مدرج على المرحلية الموجزة    المالية البياناتحول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

   غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  مدققةغير 
  الستة أشهرفترة 

  المنتهية في 
  الستة أشهر فترة 

    المنتهية في
  أشهر الثالثةفترة 

  المنتهية في 
  أشهر  الثالثةفترة 

    المنتهية في
 

   ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 

 -----------------  -----------------  ---------------  ---------------  
 لفترة ل (خسارة) / الربحصافي   ٣٥٧٫١٢٤  ) ١٤٣٫١٤١( ٥٦٨٫٧١٤ ١١٫٨٤٦

 
  اآلخر / (خسارة) الدخل الشامل    
 عادة تصنيفها الحقاً ضمن بيان الدخل:إيمكن  البنود التي   

 العادلة (أدوات صكوك)احتياطي القيمة     

 صافي التغير في القيمة العادلة   -  ٥٫٦٦٥ ١٦٣٫٨٦٥ ) ٢٥٫٨١٠( ) ٥٢٩(

  صافي المحول الى بيان الدخل  -  - - ) ٢٤١(  ) ٣٢(

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

  شاملة أخرى  للفترة   )خسارة(دخل /   ٥٫٦٦٥  ١٦٣٫٨٦٥ ) ٢٦٫٠٥١( ) ٥٦١(
 -----------------  -----------------  -----------------   -----------------   

 للفترة الشامل   الدخل إجمالي   ٣٦٢٫٧٨٩  ٢٠٫٧٢٤ ٥٤٢٫٦٦٣  ١١٫٢٨٥
════════ ════════ ════════  ════════  

 

  الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان
 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهـية أشهر الستةلفترة 

 



                                                   اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
   

 
  

٥ 

 

 الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان 
  (غير مدققة)2019يونيو  30 في المنتهـية لفترة الستة أشهر 

  الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة بيان
 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهـية أشهر  الستةلفترة 

   
  
  
  

      غير مدققة  غير مدققة
   الستة أشهرفترة 

  المنتهية في 
  الستة أشهرفترة 

  المنتهية في 
  

  

      ٢٠٢١ يونيو ٣٠  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
    إيضاح   ألف درهم   ألف درهم 

 -----------------  -----------------     
  األنشطة التشغيلية       

 للفترة الربح  صافي   ٥٦٨٬٧١٤ ١١٬٨٤٦
 لبنود غير نقدية  تسويات  ١٧ ١٨٧٬٩٦٨ ٨١٥٬٣٧٧

-----------------  -----------------      
 التشغيلية أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات     ٧٥٦٬٦٨٢ ٨٢٧٬٢٢٣

 أشهر   ثالثةلدى المصرف المركزي مستحقة بعد   المرابحات في النقص  /(الزيادة)   ١٬٥٢٤٬٨٧٤ ٥٬٠٤٢٬٧٩٧
 أشهر   ثالثةفي المبالغ المستحقة من البنوك بعد ) / النقص الزيادة(   ) ٨٣٤٬١٠٦( ) ٧٠٧٬٦٣٤(

 أشهر ثالثةفي المبالغ المستحقة للبنوك بعد / (النقص)  الزيادة    ) ٨٥٠٬٠٠٠( ١٬٧٢٢٬٥٩٧
 في الموجودات األخرى) / النقص الزيادة(   ) ٣٢٤٬٢٤٦( ٧٤٬٩٤١

  األخرى  المطلوباتفي  الزيادة / (النقص)   ٢٥٧٬٣٤١ ) ٨٩٬١٣١(
 المتعاملين في ودائع الزيادة / (النقص)    ١٬٩٢٣٬٨١٠ ) ٢٧٦٬٢٦٢(
  للتمويل اإلسالمي في الذمم المدينة ) / النقص الزيادة(   ) ٨٢٦٬٠١٨( ) ٣٬٤٨٩٬٥٨٩(

----------------- -----------------    
 التشغيلية األنشطة  )في  ةالمستخدمالتدفقات النقدية الناتجة عن/ (صافي     ١٬٦٢٨٬٣٣٧ ٣٬١٠٤٬٩٤٢

     
  األنشطة االستثمارية     
 أوراق مالية استثمارية في  النقص(الزيادة) /     ) ١٬٧١٠٬٩٤٣( ) ٨٥٩٬١٧٦(

 دخل أرباح محصلة    ٣٬٦١٦ ١٤٬٥٩٤
  عقارات ومعدات  في النقص(الزيادة) /      ) ٣٥٬٣٣٥(  ) ٣٩٬٥٨٩(

  االستثمارية األنشطة  )في  ةالمستخدمالتدفقات النقدية الناتجة عن/ (صافي      -----------------  -----------------
)١٬٧٤٢٬٦٦٢(  ) ٨٨٤٬١٧١ (      

-----------------  -----------------     
  أنشطة تمويلية        
  صكوك ممولة سداد     ) ٣٬٦٧٢٬٥٠٠(  -

-----------------  -----------------      
 التمويلية األنشطة  )في  ةالمستخدمالتدفقات النقدية الناتجة عن/ (صافي     ) ٣٬٦٧٢٬٥٠٠( -

-----------------  -----------------     
  )١٧في النقد ومعادالت النقد (راجع اإليضاح  )النقصالزيادة/(    ) ٣٬٧٨٦٬٨٢٥(  ٢٬٢٢٠٬٧٧١

==========  ==========      
  
  

  الموحدة  للمجموعة. المرحلية الموجزة  المالية جزءاً من هذه  البيانات ٢١إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
  .١  الصفحةالموحدة  للمجموعة مدرج على المرحلية الموجزة    المالية البياناتحول مراجعة  الحساباتإن تقرير مدققي 

  
  
  
  
  

  التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة بيان
 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهـية أشهر الستةلفترة 

 



  

                                                                                                                                 اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)مصرف 
  للمجموعة  ةالموّحد  المرحلية الموجزة الملكية حقوق في التغيرات بيان

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةلفترة الستة أشهر 
  

٦ 

 

  
  إذ إن ذلك سيطبق في نهاية العام.   ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  الثالثةاألشهر   لم يتم تكوين مخصص للجوانب القانونية واالحتياطي واالحتياطيات األخرى لفترةمالحظة:  

  
  الموحدة  للمجموعة.المرحلية الموجزة  المالية جزءاً من هذه  البيانات ٢١إلى  ١تشّكل اإليضاحات المرفقة من 

  . ١ الصفحةالموحدة  للمجموعة مدرج على المرحلية الموجزة   المالية البياناتحول مراجعة    إن تقرير مدققي الحسابات
  

    العائدة إلى المساهمين في المجموعة   

  أرباح محتجزة  إجمالي 
إحتياطي القيمة  

  العادلة 
 احتياطي قانوني  احتياطي آخر 

  وإلزامي 
  المصدر  المالرأس 

    

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

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

  ٢٠٢١يناير  ١في الرصيد      ٥٬٤٣٠٬٤٢٢  ٦٠٨٬٧١٧  ٥١٤٬٤٩٥  ١٨٧٬٣٦١  ١٬١١١٬٠٠٩ ٧٬٨٥٢٬٠٠٤
  الربح  للفترة     -  -  -  -  ٥٦٨٬٧١٤  ٥٦٨٬٧١٤

  للفترة ة األخرى شامل الالخسارة     -  -  -  ) ٢٦٬٠٥١(  -  ) ٢٦٬٠٥١(
 ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------    

   ٢٠٢١يونيو  ٣٠الرصيد في     ٥٬٤٣٠٬٤٢٢  ٦٠٨٬٧١٧  ٥١٤٬٤٩٥  ١٦١٬٣١٠  ١٬٦٧٩٬٧٢٣ ٨٬٣٩٤٬٦٦٧
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════     

                
  ٢٠٢٠يناير  ١في   الرصيد    ٥٫٤٣٠٫٤٢٢  ٦٠٨٬٧١٧  ٥١٤٬٤٩٥  ٩١٫٦٣٠  ١٫٦٦٠٫٣٤١  ٨٫٣٠٥٫٦٠٥

 للفترة رباح األصافي     -  -  -  -  ١١٫٨٤٦  ١١٫٨٤٦
 ة األخرى للفترة شامل الالخسارة      -  -  -  ) ٥٦١(  -  ) ٥٦١(

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------     
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد في     ٥٫٤٣٠٫٤٢٢  ٦٠٨٬٧١٧  ٥١٤٬٤٩٥  ٩١٫٠٦٩  ١٫٦٧٢٫١٨٧  ٨٫٣١٦٫٨٩٠

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



  
                                                     عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
 

٧ 
 

  معلومات الشركة   ١
  

") بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو حاكم  المصرف("  )بنك الشرق األوسط سابقا (  ش.م.ع.   اإلمارات اإلسالمي  مصرف  تأسس 
تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو    إعادة  ،  تم ١٩٧٥أكتوبر    ٣تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ  إمارة دبي كبنك  

في شأن الشركات التجارية    ٢٠١٥لسنة    ٢يسري العمل بالقانون االتحادي رقم    لرقابة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.   خضعي و،  ١٩٩٥
  .  ١٩٨٤لسنة  ٨، على أن يحل محل القانون االتحادي رقم  ٢٠١٥ يوليو ١اعتباراً من 

  
  ومبادئ  ، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام  ٢٠٠٤مارس  ١٠في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 

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

  
 النهائية   )، كما أن الشركة األم شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي ("الشركة القابضة للمجموعة"   هوإن المصرف  

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

.  http://www.emiratesislamic.ae"). والموقع اإللكتروني للمصرف هو:  EIBإن المصرف مدرج في سوق دبي المالي (رمز المؤشر : "
المالية  تمل هذه البيانات  فرعاً في اإلمارات العربية المتحدة، وتش  ٤١باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل  

  "المجموعة"). (يشار إليها معا بـ التالية   التابعة شركاتهرف وفروعه وللمص على البيانات المالية  المرحلية الموجزة الموحدة  
  

  %  نسبة الملكية       

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١  ٢٠٢١ يونيو  ٣٠  النشاط الرئيسي   تاريخ وبلد التأسيس   

  شركة اإلمارات اإلسالمي   
  للوساطة المالية ذ.م.م 

،   ٢٠٠٦أبريل  ٢٦
  اإلمارات العربية المتحدة 

 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  خدمات وساطة مالية 
  

  صكوك مصرف  شركة
 اإلمارات 

  المحدودة اإلسالمي 

  ، ٢٠٠٧ يونيو ٦
  جزر كايمان

شركة ذات هدف  
  خاص 

١٠٠ ٪ 
  

١٠٠ ٪ 
  

  شركة اإلمارات اإلسالمي 
  للتمويل المحدودة 

  ، ٢٠١٤مايو  ١٥
  جزر كايمان

شركة ذات هدف  
  خاص 

١٠٠ ٪ 
  

١٠٠ ٪  
  

التمويل  يقدم المصرف خدمات تمويلية ومصرفية متكاملة ومنتجات متنوعة م أدوات  الشريعة  اإلسالمي    واإلستثمارن خالل  المتوافقة مع أحكام 
  اإلسالمية. 

  

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٦٥٦٤ . ص.ب   نوان المسجل للمصرف هو إن الع
  
 اإلعداد والسياسات المحاسبية المهمة  أساس ٢

 
 ً  "إعداد التقارير المالية المرحلية".   ٣٤الدولي رقم للمعيار المحاسبي  تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا

  
بما في ذلك تلك المتعلقة بالموجودات المالية والنقد وما يعادله والتمويل اإلسالمي واالستثمار في األصول واالستثمارات    تتماشى السياسات المحاسبية 

الموجزة الموحدة مع تلك السياسات التي طبقتها المجموعة عند إعداد البيانات  التي تطبقها المجموعة عند إعداد البيانات المالية المرحلية  العقارية و
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
والتي تم  سنوية الكاملة  المطلوبة للبيانات المالية الموحدة ال واإلفصاحات  ال تشمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات  

إضافة إلى ذلك ليس    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  للمجموعة  ويجب قراءتها مع البيانات المالية  إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
  .  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ت المالية الكاملة في إرشادية للنتائج المتوقعة للبيانا ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهربالضرورة أن تكون نتائج فترة 

 
انت  عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، قامت اإلدارة بوضع أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وك

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في في السنة المنتهية المصادر الرئيسية للتقدير هي نفسها المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما 
  
  
  
  
 

 



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٨ 

 

  ٣ المصرف المركزي لدى   وودائع  نقد
 

      غير مدققة  مدققة  

      ٢٠٢١ يونيو ٣٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

      ألف درهم  ألف درهم 

 -----------------   -----------------      
   نقد    ٤٣٣٫٤١٠ ٣٧٢٫٦٦٦

   لدى المصرف المركزي  ودائع أخرى ودائع إلزامية و  ٥٫٢٨٤٫٤١٨ ٦٫١٤٩٫٤٢٠

   مرابحات لدى المصرف المركزي    ٩٫٥٠٤٫٥٣٢ ١٣٫١١١٫٤٥٣

──────── ────────      

١٥٫٢٢٢٫٣٦٠ ١٩٫٦٣٣٫٥٣٩     

 =========  ==========     

 
وهي ليست  تم االحتفاظ بمتطلبات االحتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وبالدوالر األمريكي  

  يتغير مستوى االحتياطيات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.    يومية وال يمكن سحبها دون موافقة متاحة الستخدام المجموعة في عملياتها ال
يون مل  ١٫٤٥٠  المركزي بمبلغ  المصرف مرابحة مع  لضمان  تقديم    تم   . المطلوبة كل شهر طبقا لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

بمبلغ   المركزي   اإلمارات العربية المتحدة   مصرف   من بتكلفة صفرية  لغرض الحصول على تمويل    مليون درهم)   ١،٦٥٠:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(درهم  
  تحت بند "مستحق للبنوك".  مدرجة مليون درهم)  ١،٥٥٨: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١(مليون درهم  ١٫٣٤٦

 
  ٤ مستحق من بنوك 

 
  غير مدققة  

 ٢٠٢١ يونيو ٣٠
 ألف درهم 

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

  مدققة 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ألف درهم 
 ----------------- 

  ١٫٨٤٥٫٠٦٦  ٨٠٤٬٠٢٣ مستحق من بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
    

  ١٫٨٢٣٫١٦٤ ٢٬١٤٤٬٢٩١   مستحق من بنوك أجنبية
    

  )١٦٫٤٩٦( )٤٬٩٣١( ناقصاً: (مخصصات انخفاض القيمة)
 ──────── ──────── 
 ٣٫٦٥١٫٧٣٤ ٢٬٩٤٣٬٣٨٣ 
 ════════ ════════  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٩ 

 

  
  أوراق مالية استثمارية     ٥
 
  

  

 ٢٠٢١ يونيو  ٣٠غير مدققة 

  * محلية
  ألف درهم 

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

  ** إقليمية 
  ألف درهم 

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

  *** دولية
  ألف درهم 

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

  اإلجمالي 
  ألف درهم 

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

         بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة   مصنفة 

 ١٤٩٫٨٥٨  -  ١٠٨٫٧٢٣  ٤١٫١٣٥ أسهم  
 ١٫٣٤٣  ٩٢٤  - ٤١٩ أخرى

   ------------------   ------------------  ----------------   ------------------ 
  ١٥١٫٢٠١ ٩٢٤ ١٠٨٫٧٢٣ ٤١٫٥٥٤ 
   ------------------   ------------------   ----------------   ------------------ 
         

        مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 ٩٦٤٫٥٠١  -  ٨٤٩٫٤٨٥  ١١٥٫٠١٦ حكومية  صكوك
 ١٧١٫٢٩٨  ٢٧٫٥٨٩  ١٤٣٫٧٠٩  - شركات  صكوك

   ------------------  ------------------  ----------------  ------------------ 
  ١٫١٣٥٫٧٩٩  ٢٧٫٥٨٩  ٩٩٣٫١٩٤  ١١٥٫٠١٦ 
   ------------------   ------------------   ----------------   ------------------ 

  (مخصصات إنخفاض القيمة)ناقصاً : 
    

      )٣٫٥٦٨ (  
------------- ----- 

        ١٬١٣٢٬٢٣١ 
------------- ----- 

         
         صكوك أدوات   –مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٢٣٣٫١٧٥  ١٤٦٫٨٦٦  ٨٩٫٣٠٩  -  حكومية  صكوك
 ٥٫٠١٤٫٩٤١  ٨١٣٫٥٦٩  ٨٠٦٫٤٤٩  ٣٫٣٩٤٫٩٢٣  شركات  صكوك

   ------------------  ------------------  ----------------  ------------------ 
  ٥٫٢٤٨٫١١٦  ٩٦٠٫٤٣٥  ٨٩٢٫٧٥٨  ٣٫٣٩٤٫٩٢٣ 
   ------------------  ------------------  ----------------  ------------------ 

 ) ١١٫٧٩٩(        (مخصصات إنخفاض القيمة)ناقصاً : 
         ------------------ 
        ٥٫٢٣٦٫٣١٧ 
         ------------------ 
         
   ------------------  ------------------  ----------------  ------------------ 

 ٦٫٥٣٥٫١١٦  ٩٨٨٫٩٤٨  ١٫٩٩٤٫٦٧٥  ٣٬٥٥١٬٤٩٣  إجمالي األوراق المالية االستثمارية 
   ------------------   ------------------   ----------------   ------------------  

  صافي األوراق المالية االستثمارية 
   ٦٫٥١٩٫٧٤٩  

==========  
  

  
  

  *محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  باستثناء دولة اإلمارات العربية المتحدة.    **إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق األوسط

  الشرق األوسط. ***دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٠ 

 

    (تتمة) أوراق مالية استثمارية   ٥
 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مدققة في 

  * محلية
  ألف درهم 

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

  ** إقليمية 
  ألف درهم 

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

  *** دولية
  ألف درهم 

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

  اإلجمالي 
  ألف درهم 

 --------------- 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

 والخسارة   
        

          
 ١٥٧٫٠٣٢  -  ١١٢٫٣٩٧  ٤٤٫٦٣٥ أسهم  
 ٣٫١٥٨  ٢٫٦١٥  -  ٥٤٣ أخرى

   -------------  -------------  -------------  ------------- 
  ١٦٠٫١٩٠  ٢٫٦١٥  ١١٢٫٣٩٧  ٤٥٫١٧٨ 
   -------------  -------------  -------------  ------------- 

        مصنفة بالتكلفة المطفأة 
 ٩٦٤٫٤٠٢  -  ٨٤٩٫٢٠٦  ١١٥٫١٩٦ حكومية  صكوك
 ١١٥٠٦١  -  ١١٥٠٦١  - شركات  صكوك

   -------------  -------------  -------------  ------------- 
  ١٫٠٧٩٫٤٦٣  -  ٩٦٤٫٢٦٧  ١١٥٫١٩٦ 
   -------------  -------------  -------------  ------------- 

 ) ٣٫١٣٩(        (مخصصات إنخفاض القيمة)ناقصاً : 
      ------------- 
        ١٫٠٧٦٫٣٢٤  

 ------------- 
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

  صكوك أدوات   –اآلخر 
        

 ١٤٩٫٠١٥  ٦٢٫١٠٠  ٨٦٫٩١٥  -  حكومية  صكوك
 ٣٫٤٧١٠٫٣٣٢  ٢٩٩٫٠٨٨  ٥٦٥٫٩٣١  ٢٫٦٠٥٫٣١٣  شركات  صكوك

   -------------  -------------  -------------  ------------- 
  ٣٫٦١٩٣٤٧  ٣٦١٫١٨٨  ٦٥٢٫٨٤٦  ٢٫٦٠٥٫٣١٣ 
   -------------   -------------   -------------   -------------  

  ) ٢٨٫٦٥٤(        (مخصصات إنخفاض القيمة)ناقصاً : 
 -------------  

        ٣٫٥٩٠٫٦٩٣  
   -------------   -------------   -------------   -------------  

  ٢٫٧٦٥٫٦٨٧  إجمالي األوراق المالية االستثمارية 
 -------------  

١٫٧٢٩٫٥١٠  
 -------------  

٣٦٣٫٨٠٣  
 -------------  

٤٫٨٥٩٫٠٠٠  
 ------------- 

  صافي األوراق المالية االستثمارية 
      ٤٫٨٢٧٫٢٠٧  

======= 
  

  *محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  باستثناء 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. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١١ 

 

  
  ٦ ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

 
     غير مدققة   مدققة  

ديسمبر   ٣١
٢٠٢٠ 

     ٢٠٢١ يونيو ٣٠

     ألف درهم  ألف درهم 
 ---------------  --------------     

   بالتكلفة المطفأة    

    ة مرابح ٢٩٬١٢٥٬٥٦٦  ٢٨٬٨٩٢٬٨٦٦

    ذمم مدينة من بطاقات االئتمان  ١٬٥١٨٬٤٧٠  ١٬٤٨٦٬٩٤٩

    وكالة   ٢٤٩٬٢٣٨  ٢٤٩٬٥٩٦

    استصناع  ١٬٠٢٤٬٠٤٢  ١٬١٤١٬٤٨٣

    إجارة  ١٥٬٠٩٨٬٢٦٦  ١٤٬٩٣٨٬٦٣٠

    أخرى ١٨٬٠٩٣  ١٩٬٠٧٤
 -----------------   -----------------     

    مدينة  إجمالي ذمم أنشطة تمويلية ٤٧٬٠٣٣٬٦٧٥  ٤٦٬٧٢٨٬٥٩٨

   مؤجل دخل ناقصاً:  ) ١٬٤١١٬٩٠٢(  ) ١٬٥٨٧٬٧٩٧(

   خسائر االئتمان المتوقعة ناقصاً:  ) ٤٬١٦٦٬٨٤٦(  ) ٤٬٣٣١٬٨٢٥(
 -----------------   -----------------     

    صافي ذم أنشطة تمويلية مدينة  ٤١٬٤٥٤٬٩٢٧  ٤٠٬٨٠٨٬٩٧٦

==========  ==========     

٤٬٠٥٢٬١٨٣  
==========  

٣٬٩٦٠٬٨٢٧  
========== 

   تعرضت النخفاض القيمة إجمالي ذمم أنشطة تمويلية  
 

  
تم رهنها لغرض )  مليار درهم  ٠٫٢:  ٢٠٢٠(  مليار درهمصفر    وموجودات المرابحة بقيمة)  مليار درهم  ٤٫٦:  ٢٠٢٠(  مليار درهم  ١٫١   بمبلغ   للشركات   إجارةموجودات    تم توريق

  .) ٨(راجع اإليضاح  إصدار التزام بالصكوك
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٢ 

 

  
  
  (تتمة)أنشطة تمويلية مدينة  ذمم ٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 التحليل حسب النشاط االقتصادي 

  غير مدققة 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

      ألف درهم 
------------------- 

  مدققة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم 
 ----------------- 

 ١٬٨٣٠٬٢٩٤ ١٬٩٩٥٬٦٧٣ الصناعة  

 ٧٦٠٬٧٣٢ ٦٤٤٬٥٦٢ اإلنشاءات  

 ٦٬١٢٧٬٢٨١ ٥٬٥٢١٬٣٤٥ التجارة  

 ٨٦٤٬٠٤٣ ٨٦٧٬٠٧٤ المواصالت واالتصاالت  

 ٩٧٥٬٣١٣ ٩٢١٬٥٨١ الخدمات  

 ٤٨٢٬٧٧٠ ٤٠٦٬٨٦٥ حكومي  

 ٢٧٬٨٣١٬٢٥٩ ٢٨٬٧٥٧٬٩٤٣ أفراد 

 ٣٬٥٤٠٬٥٧٢ ٢٬٤٨٣٬٩٣٤ العقارات  

 ٤٣٬٢٦٠ ٣٨٬٠٦١  الفنادق والمطاعم 

 ١٬٤٦٢٬٣٦٨ ٢٬٢٣٩٬٣٠٤  إدارة الشركات والمؤسسات 

 ٧٨٣٬٢٤٩ ١٬١٩٩٬٧٨٣ مؤسسات مالية وشركات استثمارية

  ١٬٩٥٧٬٥٥٠ أخرى  

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

٢٬٠٢٧٬٤٥٧  

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

 ٤٦٬٧٢٨٬٥٩٨ ٤٧٬٠٣٣٬٦٧٥ مدينة  أنشطة تمويلية  إجمالي ذمم

 ) ١٬٥٨٧٬٧٩٧( ) ١٬٤١١٬٩٠٢( دخل مؤجل ناقصاً:  

  ) ٤٬١٦٦٬٨٤٦(   (مخصصات انخفاض القيمة)ناقصاً:  

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

)٤٬٣٣١٬٨٢٥ (  

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

 ٤١٬٤٥٤٬٩٢٧  

 ======== 

٤٠٬٨٠٨٬٩٧٦  

 ======== 



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٣ 

 

  
  
  الموجودات األخرى ٧
  

  مدققة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم 
 ----------------- 

  غير مدققة 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

      ألف درهم 
------------------- 

   

    مدينة  أرباح مستحقة ١٢٨٬٨٣٨  ١٢٨٫٧٠٣

      مدفوعات مقدماً وسلفيات أخرى  ١١٬٥٢٥  ١٩٫٩٥١

    مختلفة وذمم تمويلية مدينة أخرى   مديونيات ٤٣٬١١٧  ٣٫١٩٦
    عموالت بيع آجلة  ٢٥٬١٩٢  ٢٣٫٦٠٥

    بضائع متاحة للبيع  ٦٩٬٩٠٣  ٤٨٫٠٩١

    ) ١٤العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية (اإليضاح القيمة  ١٥٠٬٣٣٠  ١٣١٫٨٤٢
    أخرى   ٣٧٤٬٨٣١  ١٢٤٫١٠٢

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

٨٠٣٬٧٣٦  ٤٧٩٫٤٩٠    

════════ ════════    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٤ 

 

 
  

  ٨ صكوك مستحقة 
  

لجمع تمويل ألجل متوسط  ،٢٠٢٠مليار درهم في العام  ١٫٨وبمبلغ إضافي قدره  ٢٠١٦في العام  مليار درهم ٣٫٧صكوك بمبلغ  أصدرت المجموعة  )أ
مليار درهم استحقت ودفعت في   ٣٫٧تبلغ قيمة الصكوك    مقوم بالدوالر األمريكي من خالل ترتيبات تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.  

  يار درهماً.  مل ١٫٨، يبلغ إجمالي قيمة الصكوك المستحقة الدفع ٢٠٢١مارس وكما في . ٢٠٢١مايو 
  

  فيما يلي تفاصيل ترتيبات تمويل الصكوك: 

المبلغ (دوالر    تاريخ اإلصدار
  أمريكي) 

سعر نسبة الربح   سوق اإلدراج 
(%)  

  تاريخ االستحقاق  أساس الدفع 

  ٢٠٢٥سبتمبر   نصف سنوياً   ١٫٨٢٧  وناسداكبورصة إيرلندا   ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠سبتمبر 
  

 ، شركة التابعةمليار درهم ("األصول ذات الملكية المشتركة") إلى شركته    ١٫١قام المصرف بتحويل بعض أصول اإلجارة المحددة بقيمة إجمالية بلغت  
المحدودة ("جهة اإلصدار")، وهي شركة ذات    صكوك بالنسبة للصكوك   .تأسست إلصدار هذه الصكوك  هدف خاصمصرف اإلمارات اإلسالمي 

 مدرج وهذا التمويل متوسط األجل    درهم).  مليار  ٠٫٧. أبرم المصرف اتفاقية مرابحة إضافية مع حاملي الصكوك بمبلغ (٢٠٢٠الصادرة في سبتمبر  
  المطفأة. تكاليف بال
  

األصول ذات الملكية المشتركة، من حيث الموضوع، تحت سيطرة المجموعة، وتبعاً لذلك، يستمر االعتراف بهذه األصول من قبل المجموعة. تبقى  
بتعويض جميع الخسائر المتكبدة من قبلالفي حال حدوث أي تعثر، قدمت   حاملي الصكوك. واألصول هي تحت سيطرة المجموعة   مجموعة تعهداً 

 وسوف تواصل صيانتها من قبل المجموعة. 
  

كافية   ستقوم جهة اإلصدار بدفع مبلغ على أساس نصف سنوي من العائدات المتحصلة من األصول ذات الملكية المشتركة. يتوقع أن تكون تلك العائدات
المجموعة بإعادة   تنصف السنوي. بتاريخ استحقاق الصكوك، تعهد الاملي الصكوك في مواعيد التوزيع  لتغطية مبلغ التوزيع نصف السنوي المستحق لح

  شراء األصول بسعر التنفيذ.
  

  مدققة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم 
------------- ---- 

  غير مدققة 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

      ألف درهم 
 ------------------- 

  

  يناير ١الرصيد كما في  ٥٫٥١٠٫٩٣٣ ٣٫٦٧٩٫٩٢١
  إصدار جديد   -  ١٫٨٣٦٫٢٥٠

  دفعات   )٣٫٦٧٢٫٥٠٠(  -
  حركات أخرى    )٢٫١٨٣(  )٥٫٢٣٨(

──────── ────────   
  الفترة/السنة الرصيد كما في نهاية  ١٫٨٣٦٫٢٥٠ ٥٫٥١٠٫٩٣٣

════════ ════════   

  
على الدفع    تستحقودرهم)    مليون  ٥٫٥١١  :٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون درهم (  ١٫٨٣٦  الدفع  المستحقة الصكوك بلغ إجمالي،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في  

  النحو التالي: 
  مدققة 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ألف درهم 

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

  غير مدققة 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

      ألف درهم 
 ------------------- 

  

٢٠٢١ - ٣٫٦٧٤٫٦٨٣  
٢٠٢٥  ١٫٨٣٦٫٢٥٠  ١٫٨٣٦٫٢٥٠  

──────── ────────   
٥٫٥١٠٫٩٣٣  

 ========== 
١٫٨٣٦٫٢٥٠  

 ========== 
  

 
بموجب قانون الشركات الصادر بجزر   ٢٠١٥مايو    ١٥بتاريخ  (شركة ذات أغراض خاصة)  سالمي للتمويل المحدودة  تم تأسيس شركة اإلمارات اإل  ) ب 

. تؤدي عملية التوريق صكوككايمان كشركة ذات هدف خاص. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في شراء محافظ موجودات مالية من خالل إصدار  
 محفظة استثمارية ُمجمعة يتم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك (خارج السوق الرسمية)، وذلك لهدف خاص. وقد تم اعتماد البنية االساسية  تشكيلالى  

  الشرعية بالمصرف. هيئة الرقابةألنشطة الشركة المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية من قبل  
  

محفظتهالمصرف    قام من  وتحتفظ   بنقل جزء  كايمن)،  قوانين جزر  بموجب  (تأسست  المحدودة  للتمويل  اإلسالمي  اإلمارات  الى شركة  االستثمارية 
  تلك الموجودات التي تم نقلها وبالتالي يبقى اإلعتراف بهذه الموجودات ضمن الموجودات التمويلية واالستثمارية للمجموعة. بالسيطرة علىالمجموعة 

  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٥ 

 

 المطلوبات األخرى  ٩
  غير مدققة  

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
      ألف درهم 

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

  مدققة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم 
 ----------------- 

 ٨٥٬٥٤٣ ٤٣٬١٢٧ للمودعين مستحقة الدفع أرباح
 ١٧٢٬٠٥٠ ١٢٢٬٣٣٩ مطلوبات متعلقة بالموظفين

 ٤١٢٬١١٩ ٤٤٤٬٧٧١ شيكات مصرفية  
 ٣٢١٬٢٥٦ ٣٧٢٬٢٢٥ تجارية وأخرى ذمم دائنة 

 ٦١٬٤٢٠ -  زكاة مستحقة 
  ١٤٢٬٣٣٤ ١٦٩٬٣٣٠  ) ١٤القيمة العادلة السلبية للمشتقات اإلسالمية (اإليضاح 

 ٨١٦٬٩٩٣ ١٬٠٨٢٬٦٣٧ أخرى 
 -------------- -------------- 
 ٢٬٠١١٬٧١٥ ٢٬٢٣٤٬٤٢٩ 
 ==== ==== ==== ==== 

  
  ١٠ تشغيلي آخر  دخل 

    
  مدققة غير 
 الستة أشهر لفترة 
  المنتهية في  الستة

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
  ألف درهم 

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

  غير مدققة 
  الستة لفترة 
  المنتهية في أشهر

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  ألف درهم 

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

  

٣٬٦١٦ ١٤٫٥٩٤ 
 

  دخل توزيعات األرباح على استثمارات في حقوق الملكية المصنفة 
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

٢٤١ ٣٢ 
 

  من بيع أوراق استثمارية مصنفة بالقيمةأرباح 
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  من أوراق مالية استثمارية مصنفة بالقيمة أرباح/ (خسارة)  )٤٬٩٧٣( ) ١٠٢٫٧١٨(
   العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك) )١٬٧٠٩( ١٫٨٩٢

   دخل من العمالت األجنبية*  ١٣٢٬٨٠٥ ١٣٤٫٥٤٣

   دخل آخر (صافي)  ٢٩٬٧٤٤ ١٧٫٥٤٢

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

١٥٩٬٧٢٤ ٦٥٫٨٨٥   

════════  ════════   

  
 صرف العمالت األجنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء.   دخل  تشمل*
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٦ 

 

  
      ١١ للموجودات المالية وغير المالية   انخفاض القيمة صافي خسائر 

  
    المحملة على بيان الدخل كالتالي:  والموجودات غير المالية تم إظهار صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية 

  
  مدققة غير  

الستة أشهر لفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠٢١ يونيو
  ألف درهم 

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

  غير مدققة 
الستة أشهر لفترة 

  ٣٠في  المنتهية
  ٢٠٢٠ يونيو

  ألف درهم 
 ---------------- 

البنوك للمستحقات من صافي انخفاض القيمة   )١١٫٧٦٢ )١١٬٥٦٥ 
لألوراق المالية االستثماريةصافي انخفاض القيمة   )٢٣٫٦١١ )١٦٬٤٢٥ 
 ٦٣٤٫٣٠٦ ١٨٠٬٠٦٧   لذمم أنشطة تمويلية مدينةصافي انخفاض القيمة 
لتركزات غير ممولة صافي انخفاض القيمة   )٤١٥( )٣٤٬٦٢٧( 

الصافي  –(المستردة)  /الديون المعدومة المشطوبة  )٤٦٬١٨٦( 
 -------------- 

)٨٣٫٩٥٢(  
 -------------- 

للموجودات الماليةصافي انخفاض القيمة   ٥٨٥٫٣١٢ ٧١٬٢٦٤  
 

المالية  غير  للموجوداتصافي انخفاض القيمة   ٥٫٣٤٧  ١٤٬٠٣٩  
  --------------   --------------  

  ٥٩٠٫٦٥٩  ٨٥٬٣٠٣ إجمالي صافي انخفاض القيمة للفترة  
  ========   =========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٧ 

 

  
 الطارئة  والمطلوبات االلتزامات  ١٢

  
 الطارئة للمجموعة كآالتي:  والمطلوبات كانت االلتزامات 
 

  غير مدققة  
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

      ألف درهم 
 ----------------- 

  مدققة 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ألف درهم 
------------- ---- 

  ٥٣٥٫٤٤٦ ٤١٢٬٠٢٦ اعتمادخطابات 
  ٤٫٥٣٠٫٥٠٥ ٤٬٤٢٩٬١٩٦ الضمانات  
  ١٧٫٢٨١ ٤٩٬٥٩٩ على المشاركة في المخاطر  المترتبة المطلوبات 
  ١٫٢٠٣٫٨٤١ ١٬١٤٢٬١٣٣ * غير قابلة لإللغاء   ذمم أنشطة تمويلية مدينة التزامات 

  --------------  --------------  
 ٦٫٢٨٧٫٠٧٣ ٦٬٠٣٢٬٩٥٤  
  ========  ======== 

  
ً التزام ة لإللغاءقابلالغير ذمم األنشطة التمويلية التزامات تمثل *  ً تعاقدي  ا خالل فترة محددة تخضع لشروط  بإجراء سحوبات على التسهيالت للسماح  ا

إجمالي  إجراء أي معاملة سحب، وكشرط مسبق لسحب المبلغ يتعين االلتزام به، فإن  االلتزامات قد تنتهي دون  باعتبار أن هذهنهاء. اإلسابقة وشروط 
  . على وجه التحديدالمبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية 

  
  ١٣ السهم  ربحية

  
اب   ي ح ة.  العاد ها  ة ألسه ف ة وال ه األساس ة ال انات ر ب عة  ض ال اه  تع ال علقة  ال ارة  ال ح أو  ال ة  ق ه  ة ال ر

س  علىفي ال  العادي ة ع   المرجحال ف ه ال ة ال ي ر ة. ي ت ة خالل الف ة القائ د األسه العاد يللع ارة   تع ح أو ال ال
ها،  ف ل ت ة ال افة األسه العاد ات  ة تأث غ ة ل ة القائ د األسه العاد جح لع س ال اه العادي وال ال علقة  ت. ال   إن وج

  
  مدققة غير  

 الستة أشهرلفترة 
 ٣٠ المنتهية في

  ٢٠٢١ يونيو
  ألف درهم 

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

  غير مدققة 
   الستة أشهرلفترة 

   ٣٠ المنتهية في
  ٢٠٢٠ يونيو

  ألف درهم 
 ---------------- 

  ١١٫٨٤٦  ٥٦٨٫٧١٤   للفترةربح 
  ٥٫٤٣٠٫٤٢٢  ٥٫٤٣٠٫٤٢٢ المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية في اإلصدار (باأللف) 

  --------------  -------------- 
  ٠٫١٠٥ ربحية السهم* (درهم) صافي  

 ========  
٠٫٠٠٢  

 ========  
  

ه * ة ال ه  المخفضةكان ر ة لل ة  ذاتها هي الواحدواألساس ة أشهلف ة في  ال ه ن ٣٠ال   . ٢٠٢١ ي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٨ 

 

  
  المشتقات   ١٤

  
 مدققة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ غير مدققة  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
القيمة العادلة   

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 السلبية 
  

 المبلغ االسمي 
القيمة العادلة  

 الموجبة 
القيمة العادلة  

 السلبية 
 المبلغ االسمي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ 

             : اإلسالمية  المشتقة المالية األدوات 
 ٤٫٣٦٤٫٤٥٢  ) ٦٦٠(  ٤٫٣٩٣ ٧٬٢٨٠٬٠٥٧  ) ٧٬٢٠٨(  ٢٬٠٤٢ اآلجلة  األجنبية العمالت صرف عقود

 ٤١٦٫٣٠١  ) ١٫٣٩١(  ١٫٢٠٦ ٣٤٠٬٢٥١  ) ١٬٤٩٤(  ١٬٤٤٨ األجنبية  العمالت  صرف  خيارات
 ٥٫٥١٢٫٢٥٨  ) ١٤٠٫٢٨٣(  ١٢٦٫٢٤٣ ٧٬٥٨٧٬٠٩٤ ) ١٦٠٬٦٢٨(  ١٤٦٬٨٤٠ الربح   معدل حدود/   مبادالت

  ------------   ------------   ------------  ------------   ------------   ------------ 
 ١٠٫٢٩٣٫٠١١  ) ١٤٢٫٣٣٤(  ١٣١٫٨٤٢ ١٥٬٢٠٧٬٤٠٢  ) ١٦٩٬٣٣٠(  ١٥٠٬٣٣٠ المجموع 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
  

  ١٥ القطاعات التشغيلية 
 

  من القطاعات الرئيسة التالية:  المجموعةتتكون أنشطة 
  

    األعمال المصرفية للشركاتقطاع 
  

  . جات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهمخدمات ومنت  –من خالل هذا القطاع  -يقدم المصرف للشركات 
  

  وإدارة الثروات   ألفرادالخدمات المصرفية ل قطاع
  

  مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات إلى األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ويقبل ودائعهم.  قطاع األفراد يقدم
  

  قطاع الخزينة  
  

  . وخدمات الوساطة   يتضمن قطاع الخزينة إدارة محفظة االستثمار في المجموعة وإدارة الصناديق وخيارات خدمات الخزينة بين البنوك
  

    أخرى
  

  األخرى للمجموعة العمليات ووحدات الدعم. تشمل العمليات  
  
  

 

  



                                                                         مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

١٩ 

 

  ١٥  )القطاعات التشغيلية (تتمة
 
  
 
 
 

  األعمال المصرفية 
  للشركات  

 ألف درهم 
 --------------- 

  الخدمات المصرفية 
  لألفراد  

 ألف درهم 
 --------------- 

  الخزينة  
 

 ألف درهم 
 --------------- 

  أخرى 
  

 ألف درهم 
 --------------- 

  اإلجمالي
 

  ألف درهم 
 --------------- 

      ٢٠٢١ يونيو ٣٠ -مدققة  غير

 ٨١٧٬٤٧٢  ٨٬٢٨٧  ) ١٥٬٤٥٤(  ٦٥٤٬٢٥٩  ١٧٠٬٣٨٠ منتجات تمويلية واستثماريةالدخل من صافي 

 ٣٦٢٬١٩٦  ) ١٣٢٬٩٩٥(  ١٣٨٬٩١٣  ٢٧٢٬٨٤٧  ٨٣٬٤٣١ والدخل اآلخر صافي الرسوم والعموالت دخل 

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

 ١٬١٧٩٬٦٦٨  ) ١٢٤٬٧٠٨(  ١٢٣٬٤٥٩  ٩٢٧٬١٠٦  ٢٥٣٬٨١١ يالتشغيل الدخلإجمالي 

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

 ) ٥٢٥٬٦٥١(  ) ١٤٨٬٦٦٥(  ) ١٠٬٨٦٥(  ) ٣٢٧٬٧٦٥(  ) ٣٨٬٣٥٦( وأخرى مصروفات عمومية وإدارية

 ) ٨٥٬٣٠٣(  ) ١٤٬٢٧٩(  ٣٠٬٠١٤  ) ٣٣٬٤٣٣(  ) ٦٧٬٦٠٥(  صافي خسارة انخفاض القيمة

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

 ٥٦٨٬٧١٤  ) ٢٨٧٬٦٥٢(  ١٤٢٬٦٠٨  ٥٦٥٬٩٠٨  ١٤٧٬٨٥٠  الربح للفترةصافي 

   ========  ========  ========  ========  ======== 

 ٦٨٬٠٤١٬٣٩٧  ٣٩٣٬٢٣٣  ١٦٬٧٨٢٬٩٩٦  ٣٢٬٠٠٨٬٦٧٢  ١٨٬٨٥٦٬٤٩٦ موجودات القطاع 

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

 ٦٨٬٠٤١٬٣٩٧  ١٢٬٣١٧٬١٤٥  ٤٬٤٠٠٬٦٨٤  ٣٩٬٨٢٠٬٥٠٣  ١١٬٥٠٣٬٠٦٥ مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين

  ========  ========  ========  ========  ======== 

  
   

 
 



                                                                         مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٠ 

 

  ١٥  ) القطاعات التشغيلية (تتمة 
  
 
  
 
 
 

األعمال المصرفية  
  للشركات 
 ألف درهم 

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

  الخدمات المصرفية 
  لألفراد  

 ألف درهم 
 --------------- 

   
 الخزينة

 ألف درهم 
 --------------- 

  
  أخرى 

 ألف درهم 
 --------------- 

  
 اإلجمالي

  ألف درهم 
 --------------- 

      ٢٠٢٠ يونيو ٣٠غير مدققة 

 ٨٨٦٬٦٦٧  ٤٥٬٦٧٥  ٣١٬٠٥٤  ٦٥٥٬٨٦٨  ١٥٤٬٠٧٠ الدخل من منتجات تمويلية واستثماريةصافي دخل 

 ٢٥٣٬٣٨٢  ) ١٠٨٬٢٣٦(  ٣٧٬٨٦٨  ٢٥٦٬٤٢٧  ٦٧٬٣٢٣ والدخل اآلخر  صافي الرسوم والعموالت 

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

 ١٬١٤٠٬٠٤٩  ) ٦٢٬٥٦١(  ٦٨٬٩٢٢  ٩١٢٬٢٩٥  ٢٢١٬٣٩٣ يالتشغيل الدخلإجمالي 

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

 ) ٥٣٧٬٥٤٤(  ) ١٣٩٬٥٨٧(  ) ١٢٬١٦٢(  ) ٣٣٩٬٢٨٥(  ) ٤٦٬٥١٠( وأخرى مصروفات عمومية وإدارية

 ) ٥٩٠٬٦٥٩(  ) ٥٬٣٤٧(  ) ٢٦٬٥٤٦(  ) ٣٢٤٬٩٩٣(  ) ٢٣٣٬٧٧٣(  صافي خسارة انخفاض القيمة

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

 ١١٬٨٤٦  ) ٢٠٧٬٤٩٥(  ٣٠٬٢١٤  ٢٤٨٬٠١٧  ) ٥٨٬٨٩٠( صافي الربح للفترة 

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

 ٦٤٬١٩٥٬٠٤٠  ٥٠٢٬٠٦٠  ١٧٬٩٣٨٬٠٢٨  ٢٦٬٢١٨٬٢٠١  ١٩٬٥٣٦٬٧٥١ موجودات القطاع 

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

 ٦٤٬١٩٥٬٠٤٠  ١٣٬٨١٠٬٨٣٣  ٢٬٤٥٨٬٤٥٣  ٣٥٬٨٢٨٬٣٦٧  ١٢٬٠٩٧٬٣٨٧ المساهمينمطلوبات القطاع وحقوق 

  ========  ========  ========  ========  ======== 

  

  
 

 
 

 

 
 



  
                                                     عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
 

٢١ 
 

  
  ١٦ طراف ذات عالقة األ المعامالت مع 

 
وهو مملوك جزئياً لمؤسسة دبي لالستثمار بنسبة  )،  ٪٩٩٫٩بنسبة (إن المجموعة مملوكة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني  

  .في مؤسسة دبي لالستثمارحكومة دبي المساهم الرئيسي ). تعتبر ٪٥٥٫٧٥(
  

  فصاح عنها بصورة فردية تمثل إن حسابات المتعاملين والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإل
إجمالي حسابات المتعاملين وذمم األنشطة التمويلية المدينة لدى المجموعة على    من)  ٪٥٫٠و  : %٢٠٢٠(  ٪٦٫٣و  ٪١٩٫٤

  التوالي. 
  

  . للشروط التجارية المتعارف عليهاتتم إدارة هذه المؤسسات بشكل مستقل وتتم كافة معامالتها المالية مع المجموعة وفقا 
  

دخلت المجموعة أيضا في معامالت مع بعض األطراف ذات العالقة األخرى والتي ال تعتبر مؤسسات ذات صلة بالحكومة.  
لية بنفس الشروط. بما في ذلك معدالت األرباح والضمانات السائدة في نفس  وقد تم أيضا إجراء هذه المعامالت بصورة فع

  الوقت الذي تتم فيه معامالت مقابلة مع أطراف أخرى وال تنطوي على ما يزيد عن حجم المخاطر االعتيادي. 
  

والمسؤولية    بالصالحيةغير التنفيذيين، الذين يتمتعون    المدراء إن موظفي اإلدارة الرئيسيين هم هؤالء األشخاص، بمن فيهم  
 عن تخطيط أنشطة المجموعة وتوجيهها والتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. 

  
وأقاربهم المباشرين  المسؤولين اإلداريين  لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في القيمة مقابل األرصدة القائمة خالل الفترة مع كبار  

  نهاية الفترة.ب 
  

  مدرجة وفق الشروط التجارية العادية على النحو التالي:  المعامالت مع أطراف ذات عالقةاألرصدة و
 

  مدققة
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  درهمألف 
 ---------------- 

  غير مدققة 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

  ألف درهم
 ---------------     

   

    واستثمارات   ذمم أنشطة تمويلية مدينة  

    وشركات ذات عالقة  الشركة األم ٥٣٬٤٥٠ ١٬٦٩٢٬٩٤٢

    ألعضاء مجلس اإلدارة والشركات ذات العالقة  ٨٬٦١٨  ٢٬١٤١
   الرئيسيين وشركات زميلة موظفي اإلدارة  ٣٬٥٨٠ ٤٬١٣٣

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

٦٥٬٦٤٨ ١٬٦٩٩٬٢١٦    
 =========   =========     

      
    ودائع المتعاملين ومستحقات أخرى    

   الشركة األم الرئيسيةمن  ٤٢٠٬٠١٠ ١٠

    وشركات ذات عالقة  الشركة األممن  ٤٬١٣٢٬٢٦٠ ٥٬٩٧١٬٨٦٣

    ذات عالقةأعضاء مجلس اإلدارة وشركات من  ٨٣ ١٥٢

    موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلةمن  ٤٬٨١٥ ١٬٩٣٣

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

٤٬٥٥٧٬١٦٨ ٥٬٩٧٣٬٩٥٨     

 =========   =========      

    الشركة األم الرئيسيةاالستثمار في   ٢٠٧٬٢١٩  ٦٨٬١٣٤

    الشركة األم والشركات ذات العالقة   –القيمة العادلة الموجبة للمشتقات   ٥٤٬٨٤٥  ٣٦٬٩٦١

    الشركة األم والشركات ذات العالقة   –القيمة العادلة السالبة للمشتقات   ) ١٠٥٬٠٢٤(  ) ٩٦٬٥٥٧(

    الشركة األم والشركات ذات العالقة –القيمة االسمية للمشتقات    ١١٬٢٤١٬٠٢٤  ٧٬٣٢٥٬٣٠٦

  
  

 
 



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٢ 

 

  (تتمة)  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٦
 

  غير مدققة  
  الستة فترة 
 المنتهية في   أشهر

  غير مدققة 
  الثالثة فترة 

 أشهر المنتهية في  
 ٢٠٢٠ يونيو ٣٠ ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 ألف درهم ألف درهم 

   ----------------   ----------------  
      بيان الدخل الموحد للمجموعة  

  ٢٫٤٣١  ٢٫٦٨٥  القابضة الشركة الدخل من 
  ١٢٨٫٤٢٢  ١٣٣٫١٤٧ مجموعة لشركات ا من الرسوم المعاد فرضها 

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

  غير مدققة   
  الستة فترة 
  المنتهية في   أشهر

  غير مدققة 
  الستة فترة 

  أشهر المنتهية في  
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 

  ألف درهم  ألف درهم 
  ----------------   ----------------  

   تعويضات كبار المسئولين اإلداريين
 ١٦٫١١٠  ١٠٫٤٤٤  مزايا الموظفين قصيرة األجل 

 ٢٩٤  ٢٩٩  المزايا الوظيفية بعد الخدمة 
   

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٣ 

 

  
    الموحد للمجموعة المرحلي الموجز إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية ١٧

 
  غير مدققة  

  الستة فترة 
  المنتهية في   أشهر

  غير مدققة 
  الستة فترة 

  أشهر المنتهية في  
  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
  ألف درهم  ألف درهم 

   الفترة (أ)  تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل 

 ٥٦٬٠٧٨ ٢٬٦٢٩٬٥٩٣ الفترة الرصيد في بداية 

  ) ٣٬٧٨٦٬٨٢٥( / (الصادر)   صافي التدفق النقدي الداخل
 --------------- 

٢٬٢٢٠٬٧٧١  
 --------------- 

 ٢٬٢٧٦٬٨٤٩ ) ١٬١٥٧٬٢٣٢( الفترة الرصيد في نهاية 

  ========  ======== 

   ومعادالت النقد (ب)  تحليل النقد 

 ١٥٬٢٦٦٬٢٦٦ ١٥٬٢٢٢٬٣٦٠ المركزي المصرف نقد وودائع لدى 

 ١٬٨٦٤٬٨٦٧ ٢٬٩٤٨٬٣١٤ من البنوك المستحق 

  ) ٦٬٣١٠٬٤٠٨( المستحق للبنوك
 --------------- 

)٤٬٥٩٥٬٩٨٨ (  
 --------------- 

  ١١٬٨٦٠٬٢٦٦  
 --------------- 

١٢٬٥٣٥٬١٤٥  
 ---------------  

 ) ٢٬٢٠٠٬٧٧٤( ) ٢٬٦٩٨٬٥٧٧( ألغراض نظامية  المصرف المركزيناقصاً: ودائع لدى 
 ) ٨٬٣٥٢٬١٢٨( ) ٨٬٣٠٤٬٥١٦( أشهر  ٣بعد  المركزيلدى المصرف مرابحة ناقصاً: 

 ) ١٬٦٢٨٬٠٥١( ) ٢٬٠١٤٬٤٠٥( أشهر  ٣ناقصاً: المبالغ المستحقة من البنوك بعد 
  - أشهر  ٣زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بعد  

 --------------- 
١٬٩٢٢٬٦٥٧  

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

 )١٬١٥٧٬٢٣٢ (  
 ======== 

٢٬٢٧٦٬٨٤٩  
 ======== 

      تسويات لبنود غير نقدية (ج) 
     

 ١١٬٧٦٢ )١١٬٥٦٥( خسائر انخفاض القيمة على المستحق من البنوك 
 ٢٣٬٦١١ )١٦٬٤٢٥( خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية

 ٦٣٤٬٣٠٦ ١٨٠٬٠٦٧ خسائر انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية مدينة 
لتركزات غير ممولة  / (إعادة قيد)   انخفاض القيمة خسائر  )٤١٥( )٣٤٬٦٢٧( 

 )١٤٬٥٩٤( )٣٬٦١٦( دخل أرباح موزعة 
 ٦٠٬٠٩٨ ٦٧٬٥٤٢ استهالك / انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات/العقارات االستثمارية 

 ١٠٣٬٢٢٨ ٨٬٧٧٥ االستثمارات (أرباح) / خسائر من 
 )٢٬٦١٩( )٢٬١٨٣( إطفاء دفعات صكوك 

  -------------  ------------- 
 ٨١٥٬٣٧٧ ١٨٧٬٩٦٨ 
  ========  ======== 
  
  
  
  
  
 
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٤ 

 

 
  الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة   ١٨

  
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

  
العادلة وفقاً لطريقة   بالقيمة  المقدرة  للموجودات والمطلوبات  الجدول التالي تحليالً  المستويات    التقييم.يوضح  فيما يلي إيضاح حول 

 المختلفة:  
  األسعار المعلنة (غير معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المحددة.  ١المستوى : 
  والتي يمكن مالحظتها للموجودات    ١: التقييم باستخدام المدخالت بخالف األسعار المعلنة المتضمنة في المستوى ٢المستوى

 والمطلوبات سواء بطريقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة أي (تستنتج من األسعار).  
  التي ال تعتمد على بيانات السوق (مدخالت غير ملحوظة).   : التقييم باستخدام مدخالت للموجودات والمطلوبات ٣المستوى  
  
  

 ٢٠٢١ يونيو  ٣٠غير مدققة 
  ١المستوى 
 ألف درهم 

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

    ٢المستوى 
 ألف درهم 
------------- --- 

    ٣المستوى 
 ألف درهم 

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

  اإلجمالي  
 ألف درهم 
-------------- -- 

        استثمارية أوراق مالية 
          

  خالل مصنفة بالقيمة العادلة منأدوات صكوك 
 بنود الدخل الشامل األخرى   

٥٬٢٣٦٬٣١٧  -  -  ٥٬٢٣٦٬٣١٧  

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  مصنفة
  الخسارة 

١٥١٬٢٠١  ١٥٠٬٧٨٢  -  ٤١٩  

  ١٥٠٬٣٣٠  -  ١٥٠٬٣٣٠  -  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات اإلسالمية 
  ) ١٦٩٬٣٣٠(  -  ) ١٦٩٬٣٣٠(  -  السلبية للمشتقات اإلسالميةالقيمة العادلة  

   --------------   --------------   --------------   --------------  
  ٥٬٣٦٨٬٥١٨  ١٥٠٬٧٨٢  ) ١٩٬٠٠٠(  ٥٬٢٣٦٬٧٣٦  
  --------------  --------------  --------------  -------------- 

   --------------   --------------   --------------   --------------  
  ٣٫٧٤٠٫٣٩١  ١٥٩٫٦٤٧  ) ١٠٫٤٩٢(  ٣٫٥٩١٫٢٣٦   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مدققة في 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٥ 

 

  
    بالقيمة العادلة (تتمة)  المصنفة الموجودات والمطلوبات      ١٨
  

من هذا   ٣يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى 
  النظام المتدرج للقيمة العادلة. 

  
مصنفة بالقيمة            

العادلة من خالل  
  الربح أو الخسارة  

  ألف درهم  
 --------------  

  ١٥٩٫٦٤٧          ٢٠٢١يناير  ١الرصيد كما في 
          إجمالي األرباح أو الخسائر: 

           
  )٨٫٦٥٠(        في األرباح أو الخسائر -

  -       مشتريات

       تسويات وتعديالت أخرى  
)٢١٥(  

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

       ٢٠٢١ يونيو ٣٠في   كما الرصيد
١٥٠٫٧٨٢  

 ========  
          -------------- 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
      

١٥٩٫٦٤٧  
 ========  

  
غير  التقييم التي تتضمن االفتراضات    أساليبباستخدام    ٣مستوى  في ال  القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة   تقاس في ظروف معينة،  

معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها لنفس األداة وغير المرتكزة على بيانات السوق الملحوظة. تستخدم   أسعارالمثبتة من خالل 
ياب السوق النشطة، يتم  المجموعة تقنيات التقييم اعتماداً على نوع األداة والبيانات المتاحة في السوق. على سبيل المثال، في حال غ

تقييم القيمة العادلة لالستثمار على أساس تحليل المركز المالي والنتائج والقدرة على تحمل المخاطر وغيرها من العوامل ذات الصلة  
التغيرات  بمتلقي االستثمارات. و المالية على أساس التغيرات في قيمة  المناسبة وغير    المناسبة يتم تحديد  األدوات    في قيمة األدوات 

  المعايير غير الخاضعة للرقابة والتي يتم قياسها على أساس تقديري.   نتيجة الختالف مستويات 
  

  مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   تحويل موجودات مالية  لم يتم  ٢٠٢١ يونيو  ٣٠المنتهية في    الفترةخالل  
  . درهم)   صفر: ٢٠٢٠(  ١إلى المستوى  ٢من المستوى أو   ٢إلى المستوى  ١من المستوى 

  
    .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لمعلومات المقارنة يرجى الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٦ 

 

  
  إدارة المخاطر  ١٩

  
ديسمبر    ٣١تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في  

٢٠٢٠ .  
  

  المبالغ الناشئة عن خسارة االئتمان المتوقعة  
  
  مخصصات الخسارة بحسب فئة األداة المالية. ي التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي من الجدول التاليبيّن 

  
    تمويلية مدينةأنشطة  ذمم )١

  

  غير مدققة    
  الستة أشهر 
  المنتهية في 

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  ألف درهم 

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

  غير مدققة  
  الستة أشهر 
  المنتهية في 

  ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
  ألف درهم 

------- ----------- ----  
  ٣٬٧٣٠٬٩٤٢ ٤٬٣٣١٬٨٢٥  يناير   ١الرصيد كما في 

  ٦٦٤٫٢٩٨ ٢٢١٬٤٧٤  خالل الفترة  خسائر االئتمان المتوقعة المعترف بها  
  ) ٢٩٫٩٩٢( ) ٤١٬٤٠٧(  إعادة قيد/ تحصيالت خالل الفترة  

  ) ٦٣٣٫٦٣٢( ) ٣٤٥٬٠٤٦(  المبالغ المشطوبة خالل الفترة  
   ----------------  ----------------  

  ٣٫٧٣١٫٦١٦ ٤٬١٦٦٬٨٤٦  الرصيد الختامي  
  ========= =========  
  

  : ٢٠٢١ يونيو ٣٠الصلة في  ذاتوخسائر االئتمان المتوقعة  التمويل  تركزاتفيما يلي 
  

 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠

 ---------------------------------------- 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

--------------------------------------  
  ألف درهم 

 --------------- 
 خسارة االئتمان المتوقعة   التركز  خسارة االئتمان المتوقعة   التركز

 ٧٤٦٫٦٢٤  ٤٠٫٠٫١٣٫٨٤١  ٦٨٠٬٠٥٨ ٤٠٬٤٣٨٬٨٧٦ شهراً  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

 ٢٨٩٫٢٨٨  ١٫٠٧٤٫٧٧٧  ٢٥٣٬٨٢٠ ١٬٢٢٢٬٠٧٠  منخفض القيمة األصل غير 
عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر 

 ٣٫٢٩٥٫٩١٣  ٤٫٠٥٢٫١٨٣  ٣٬٢٣٢٬٩٦٨  ٣٬٩٦٠٬٨٢٧  األصل منخفض القيمة 
   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  

  
٤٥٬٦٢١٬٧٧٣  
 ---------------  

٤٬١٦٦٬٨٤٦  
 ---------------  

٤٥٫١٤٠٫٨٠١  
 ---------------  

٤٫٣٣١٫٨٢٥  
 --------------- 

  
  وخسارة االئتمان المتوقعة  ١٩-جائحة كوفيد

  

الحكومات والمصارف  مددت      واستجابة لذلك، .  ٢٠٢١) يؤثر سلباً على أنشطة األعمال واالقتصاد في العام  ١٩اليزال فيروس كورونا (كوفيد  
التأثير على  والتي طرحتها في العام السابق بهدف التقليل من  (بما فيها تأجيل سداد الدفعات)    خطة الدعم االقتصادي وإجراءات اإلغاثة   المركزية

     .األفراد والشركات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٧ 

 

 إدارة المخاطر (تتمة)   ١٩
  

  (تتمة)   وخسارة االئتمان المتوقعة ١٩-جائحة كوفيد 
  

الناتج عن جائحة كوفيد   التأثير المحتمل، وضعت المجموعة في االعتبار ٢٠٢١ الثانيخسائر االئتمان المتوقعة للربع في إطار تحديد  
إلى    ١٩ المتاحة)  (استناداً  األخذ  المعلومات  الحسبان مع  الحكومات   خطة   في  قبل  من  المتخذة  اإلغاثة  االقتصادي وإجراءات    الدعم 

بشأن    مركزي مصرف اإلمارات العربية المتحدة العن    ةالصادر  ات المركزية. كما وضعت المجموعة في الحسبان اإلشعاروالمصارف  
  جائحة  في سياق  ٩وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    معالجة خسارة االئتمان المتوقعة و خطة الدعم االقتصادي الموجهة

    . مجلس معايير المحاسبة الدولية، باإلضافة إلى اإلرشادات الصادرة عن ١٩كوفيد 
  

اإلنتقال من   لمراجعة واعتمادوالتي تم وضعها    ٩  رقم  الماليةإلعداد التقارير    الدولي خاصة وفق المعيار    المجموعة عملية حوكمة  تتبع
  والترجيحات.  االقتصاد الكلي هاتسيناريوخسارة االئتمان المتوقعة و  لتقديرات اإلحالل  إدارةوإلى أخرى  مرحلة 

  
  الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

  
إذا وفقط في حال    ٢إلى المرحلة    ١، من المطلوب ترحيل القروض من المرحلة  ٩إلعداد التقارير المالية رقم    بموجب المعيار الدولي

. تحدث الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان عندما يكون هناك زيادة كبيرة في  منذ منحها   كانت تخضع لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
  .مخاطر حدوث التعثر

  

المجموعة تقييم المقترضين لمؤشرات أخرى من عدم احتمال الدفع، مع األخذ في االعتبار السبب األساسي ألي صعوبة مالية  تواصل  
  .أو على المدى الطويل  ١٩ -وما إذا كان من المحتمل أن يكون مؤقتًا نتيجة كوفيد  

  

معدل  عن طريق تأجيل    ٢٠٢٠الذي بدأ في عام    عاتالدف  المتأثرين من خالل برنامج اإلعفاء من  متعامليهاتواصل المجموعة دعم  
النقدي    المبلغ األصلي/    الربح التدفق  بمثابة دعم سيولة قصير األجل لمعالجة مشكالت  السداد  اإلعفاءات في  تعتبر هذه  المستحق. 

برنامج اإلعفاء من الدفعات لن يؤدي    أنب تعتقد المجموعة  .  للمستفيدين من التمويل زيادة كبيرة في  حدوث    تلقائيًا إلىاالستفادة من 
انمخاطر   على اعتبار أنه من المتوقع أن يكون التأثير على أعمال العمالء قصير األمد. وفيما يتعلق بباقي العمالء، فإن المجموعة    االئ

على قطاع االقتصاد والتطلعات المستقبلية والتدفق النقدي والقدرة    ١٩ل لكوفيد  تواصل األخذ في الحسبان ضراوة ومدى التأثير المحتم
المالية والقدرة على االستجابة والتغير في معيار القدرة على تحمل المخاطر إلى جانب سجل األداء السابق من حيث تحديد الزيادة  

  الكبيرة في مخاطر االئتمان.
  

المتحدةصرف اإلمارات  اإلفصاح الصادرة عن م  وفقًا لمتطلبات  يتعلق ب ١٩-المركزي في إطار كوفيد    العربية  فيما  عمليات دولة  ، 
والمجموعة    ١إلى مجموعتين (المجموعة  سداد الدفعات    اإلمارات العربية المتحدة، قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل

واجهوا تغييرات كبيرة في الجدارة االئتمانية الخاصة بهم، بخالف مشكالت  ). تم االحتفاظ بالعمالء الذين لم يكن من المتوقع أن ي ٢
  .١وتم تصنيفهم في المجموعة  ٢٠٢٠الربع األول منذ  في نفس المرحلة ، ١٩جائحة كوفيد  السيولة الناجمة عن

  

يطرأ انخفاض   على المدى الطويل ومن المتوقع كذلك أن  ١٩يتأثروا بشكل كبير بجائحة كوفيد  العمالء الذين من المتوقع أن ترحيل تم 
يتم الترحيل إلى    في ظروف استثنائية، قد.  ٢وتم تصنيفهم في المجموعة    ٢، إلى المرحلة  الجدارة االئتمانية الخاصة بهمكبير على  

لديه وقدرته على سداد معدل   أعمال العميل وتدفقات الدخلائم في  قيمة يطرأ هناك انخفاض دكان من المتوقع أن في حال   ٣المرحلة 
  مع إحالل خسائر االئتمان المتوقعة.  ٢م تصنيف هؤالء العمالء أيًضا في المجموعة الربح. يت 

  
إلعداد    بات المعيار الدولي وتمت معالجته وفقًا لمتطل  ١٩-كوفيد  التسهيالت االئتمانية بسبب   / إعادة هيكلة  تم تقييم األثر المحاسبي لتمديد

 .أحكام وشروط الترتيباتتعديل من أجل  ٩ رقم  لتقارير الماليةا
 

 التطلعية المعلومات
 

تأثيرها على تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة    سيناريوهات االقتصاد الكلي  تقوم المجموعة بتقييم والترجيحات ذات الصلة وتحليل 
المحدثة مع األوزان ذات الصلة المتبقية والتي لم تتغير   المتغيرات االقتصادية الكلية تم استخدام  بناًء على ذلك،  . و٢٠٢١  الثانيللربع  

األفراد المستفيدين من تأجيل    عمالء خسائر االئتمان المتوقعة على التسويات  طبقت المجموعة  كما  .  ٢٠٢٠عن تلك المستخدمة في العام  
كما تواصل المجموعة تقييم االنكشافات الكبيرة على نحو فردي تحسباً  مستوى تدفقات الرواتب.  سداد الدفعات وفقاً للحالة الوظيفية و

 .  ١٩ألي تحركات عكسية ناتجة عن كوفيد 
  

عدم اليقين المتأصل، وبالتالي قد تختلف  حالة من كما هو الحال بالنسبة ألي توقعات اقتصادية، تخضع التوقعات واالحتماالت لحدوث 
  .النتائج الفعلية بشكل كبير عن تلك المتوقعة
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  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٨ 

 

  إدارة المخاطر (تتمة)   ١٩
  

  ات الدفع  سداد تأجيل من المستفيدين  العمالء تحليل 
  خطة الدعم االقتصادي الموجهة في إطار    بالتكلفة الصفرية   مليون درهم من التمويل  ١،٦٥٠سحبت المجموعة مبلغ  ،  ٢٠٢٠خالل عام  

  مبلغ   (بما في ذلك  تاريخه   مليون درهم حتى  ٣٠٤  وقامت بسداد مبلغ بقيمة الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
إلى    ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في    المستحق  الرصيد   السداد، وصل   بعد، و)٢٠٢١من عام    الثانيخالل الربع   همليون درهم تم سداد   ١٠٣

  مليون درهم).  ١،٥٥٨: ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١مليون درهم ( ١٫٣٤٦
  

لمتطلبات   المتحدة مصرف  وفقًا  العربية  الدفعالمركزي  اإلمارات  تأجيل  من  المستفيدين  عمالئها  بتقسيم  المجموعة  قامت  إلى    ات ، 
 :المبين أدناه مجموعتين على النحو

 
تغييرات كبيرة في  ١المجموعة   ُيتوقع أن يواجهوا  السيولة والذين    االئتمانيةمالءتهم  : تشمل العمالء الذين ال  وأمور تتخطى نطاق 

 . ١٩وطفيف بجائحة كوفيد  بشكل مؤقت يتأثرون 
 

من غير المتوقع أن يطرأ هناك تأثير جوهري على القيمة    وبالتالي  ،فعالةعات  بأن تكون مزايا تأجيل الدفبالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد  
ويخضع    االقتصادية  العمالء للتسهيالت.  معايير    هؤالء  حيث  من  االئتمانية  جدارتهم  تطرأ على  قد  تغييرات  ألي  المستمرة  للرقابة 

 .  ٩لصلة بهم وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية والتدرج في مراحل خسائر االئتمان المتوقعة ذات ا المناسبة لفئات تصنيفهم
 

الذين استفادوا    ٢. بعض العمالء في المرحلة  ١في المجموعة    المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات   ١يتم تصنيف جميع عمالء المرحلة  
منذ وقت االستفادة من التأجيل ، يتم  كلي  تصنيف وضعهم االئتماني أو مالءة حالة االئتمان ال  في   جوهري  من التأجيل دون أي تدهور

  بتاريخ إعداد التقرير.   ١ تصنيفهم أيًضا في المجموعة 
   

  ستتماالئتمانية، باإلضافة إلى مشكالت السيولة التي    مالءتهم: تشمل العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في  ٢المجموعة  
 .اتتأجيل الدفعمن خالل  معالجتها

 
المعيار  في إطار    اإلنتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيفكاف ليدفع ب   مخاطر االئتمانانخفاض في  بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك  

رقم   المالية  التقارير  تواصل  ٩الدولي إلعداد  المالءة  االمجموعة  .  العمالء، ال سيما مؤشرات  لرقابة على  لهؤالء  العجز  االئتمانية 
 .االستحقاقأي من التزاماتهم عند ألداء  المحتمل

 
الذين  . والعمالء  ٢الذين واجهوا تخلخالً في وضعهم االئتماني منذ فترة سداد الدفعات يتم تصنيفهم في المجموعة    ٢إن عمالء المرحلة  
يتم تصنيفهم أيًضا في  ،  ٣ولكن تم ترحيلهم فيما بعد إلى المرحلة    ٢أو المرحلة    ١داد الدفعات أما في المرحلة  س  استفادوا من تأجيل

  كما في تاريخ إعداد التقرير.   ٢ المجموعة 
  

على  قيًا  المجموعة نهًجا استباتتبع    . في ضوء ذلك،الفعلي  االقتصادباالنعكاس بشكل أوضح على المشهد    ١٩جائحة كوفيد  يستمر تأثير  
لكافة   مستمر  في  وتواصل    العمالء،أساس  النظر  تأثير  ضراوة المجموعة  االقتصادية    ١٩كوفيد    ومدى  القطاعات  على  المحتمل 

السابق    األداء المخاطر إلى جانب سجل  مدى القدرة على تحمل    التغير في وسرعة االستجابة و  المالية  درة والتوقعات والتدفق النقدي والق
ً والتكيف المستمر. و للتأكد من أنها تعكس   الدورية  للمراجعة  االنتقال من مرحلة إلى أخرى والتوحيد لذلك، تخضع جميع قرارات  تبعا

  واالنتقال من مرحلة إلى أخرى والتوحيد كما في تاريخ إعداد هذا التقرير. االئتمانية للعميل    للمالءةدقيقة لتقييم المجموعة   رؤية
  

فترة استفادة العمالء في دولة اإلمارات العربية المتحدة  يحتوي الجدول أدناه على تحليل لمبلغ التأجيل وعمليات السداد التي تمت خالل  
  سداد الدفعات:   تأجيلمن 
         

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
 

الخدمات المصرفية  
  للشركات والمؤسسات 

الخدمات المصرفية لألفراد  
  وإدارة الثروات 

     اإلجمالي 

     -------------------   -------------------   -------------------  درهم   ألف
           

           المؤجل  المبلغ 
     ٢٬٥٦٩٬٣٠٧  ٧١٤٬٩٤٤  ١٬٨٥٤٬٣٦٣  ذمم أنشطة تمويلية مدينة  

  ) ٦٥٨٬٧٧٨(  ) ٢٣٩٬٩٩٠(  ) ٦٣٧٫٦٦٨(  ناقصاً: دفعات مسددة   
   -------------------   -------------------   -------------------  
  ١٫٦٩١٫٦٤٩  ٤٧٤٬٩٥٤  ٦٩٥٬١٦١٬٢  
  ===========  ===========  ===========  
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 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٢٩ 

 

  إدارة المخاطر (تتمة)   ١٩
  

  ات الدفع  سداد تأجيل من المستفيدين  العمالء تحليل 
  

وإجمالي التمويالت وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة بالمتعاملين في    المؤجللمبلغ   لعدد العمالء وايتضمن الجدول أدناه تحليالً 
  دولة اإلمارات العربية المتحدة المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات:  

  

٢٠٢١يونيو  ٣٠    

مدينة  تمويلية  أنشطة ذمم    

عدد المستفيدين من   ألف درهم 
  التأجيل 

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

  الدفعات المؤجلة
  

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

  التركزات 
  

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

خسائر االئتمان  
  المتوقعة 

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

 
 

  ١٤٠٬٦٢١  ٤٬٣٦١٬٠٨٧  ١٬١٧٨٬٥٤٧  ٧٣  ١ المجموعة 
 ٩٥٬٨١٤ ٥٦٠٬٠٣٢ ٣٣٢٬١٥٦ ١٣  ٢ المجموعة 

  ٥٨١٬٧٢٣  ٧٣٦٬٩٧٦  ٣٤٣٬٦٦٠  ٣١  ٣ المجموعة   
   ----------------  ----------------   ----------------   ----------------  

 ٨١٨٬١٥٨ ٥٬٦٥٨٬٠٩٥  ١٬٨٥٤٬٣٦٣ ١١٧ 
   =========   =========   =========   =========  

  ١٩٨٬١٩٨  ٤٬٥٥٤٬٨٩٥  ١٬٢٩٤٬٣٥٨  ٧٩  ١ المجموعة 

  ٦١٩٬٩٦٠  ١٬١٠٣٬٢٠٠  ٥٦٠٬٠٠٥  ٣٨  ٢ المجموعة 
  ----------------   ----------------   ----------------   ----------------  

 ٨١٨٬١٥٨  ٥٬٦٥٨٬٠٩٥  ١٬٨٥٤٬٣٦٣  ١١٧  

  =========   =========   =========   =========  

  وإدارة  لألفراد المصرفية  الخدمات 
  الثروات 

 

        

         

١المجموعة   ١٣٢٬٥٦٧  ٥٬٨٣٣٬١٨٠  ٥٦٦٬٦٠٨  ٣٦٬٣٦١  

٢المجموعة   ٨٥٬١٣١  ٣٧٠٬٠٨٦  ١٠٩٬٢٧٣  ٣٬٧٢٥  

٣المجموعة   ٥٤٬٩٠٧  ١٢٦٬٤١٦  ٣٩٬٠٦٣  ٢٦  

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

 ٢٧٢٬٦٠٥  ٦٬٣٢٩٬٦٨٢  ٧١٤٬٩٤٤  ٤٠٬١١٢  

  =========   =========   =========   =========  

١المجموعة   ١٤٣٬٢٥١  ٥٬٨٦٧٬٠٧٥  ٥٧٦٬٥٠٠  ٣٦٬٤٠٠  

٢المجموعة   ١٢٩٬٣٥٤  ٤٦٢٬٦٠٧  ١٣٨٬٤٤٤  ٣٬٧١٢  

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

 ٢٧٢٬٦٠٥  ٦٬٣٢٩٬٦٨٢  ٧١٤٬٩٤٤  ٤٠٬١١٢  

  =======   =======   =======   =======  

  ١٬٠٩٠٬٧٦٣  ١١٬٩٨٧٬٧٧٧  ٢٬٥٦٩٬٣٠٧  ٤٠٬٢٢٩ اإلجمالي 
  =======   =======   =======   =======  
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 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٣٠ 

 

  إدارة المخاطر (تتمة)   ١٩
  

  (تتمة)  ات الدفع  سداد تأجيل من المستفيدين  العمالء تحليل 
 
  المتحدة   العربية  اإلمارات   دولة   في   للعمالء  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  منذ  التعثر  عند  االئتمان  قيمة   إلجمالي  تحليالً   أدناه  الجدول   يتضمن

  : الدفعات  سداد تأجيل  حزمة من المستفيدين

  ألف درهم 
 -------------  

 ١٣٬٦٨٠٬٩٤٢  ٢٠٢١ يناير ١ في  كما التعثر عند االئتمان قيمة
 ١١١٬٠٤٩  الجديدة المسحوبة المبالغ نتيجة التعثر عند االئتمان قيمة  في  الزيادة
 ١٩٣٬١٧٢  الحاليين للعمالء  التعثر عند االئتمان قيمة  في  الزيادة

 ) ١٬٨٢٢٬٤٧١( اإلغالق  نتيجة التعثر عند االئتمان قيمة  في  الزيادة

  ) ١٧٤٬٩١٥( الحاليين للعمالء  التعثر عند االئتمان قيمة   في النقص
 ------ ---- ------ 

 ٢٠٢١  يونيو ٣٠ في  التعثر  عند االئتمان  قيمة
١١٬٩٨٧٬٧٧٧  
========= 

      
 من  المستفيدين  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   في  للعمالء  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  منذ  المراحل  بين  التمويالت   ترحيل  تحليل  أدناه  مدرج
  : الدفعات  سداد  تأجيل حزمة 

  
  
 
  
  

 ألف درهم 

  
خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
   شهراً  ١٢

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

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
عمر األصل غير  

  منخفض القيمة 
 ------ ---- ------ 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى عمر األصل  
 منخفض القيمة 

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

  
  
  

 اإلجمالي 
 ------ ---- ------ 

ات  ة لل ف مات ال         ال
 ٦٬٠٦٩٬٣٧٣  ٧٠٠٬٨٣٠  ٣٧١٬٦٤٣  ٤٬٩٩٦٬٩٠٠ ٢٠٢١يناير  ١قيمة االئتمان في 

المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - ٥١٬٩٠٠ ٢٢٦٬٥٧٤ ) ٢٧٨٬٤٧٤(  شهراً  ١٢

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المحول من 
  -  -  -  -  عمر األصل غير منخفض القيمة 

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

  ) ٣٥٧٬٣٣٩( صافي   -تحركات أخرى 
----- -------- 

)٣٨٬١٨٥ (  
----- -------- 

)١٥٬٧٥٤ (  
----- -------- 

)٤١١٬٢٧٨ (  
----- --------  

  ٤٬٣٦١٬٠٨٧   ٢٠٢١ يونيو ٣٠ فياالئتمان  قيمة
======== 

٥٦٠٬٠٣٢  
======== 

٧٣٦٬٩٧٦  
======== 

٥٬٦٥٨٬٠٩٥  
======== 

        

وات  اد ودارة ال ة لألف ف مات ال         ال
 ٧٬٦١١٬٥٦٩  ١٢٣٬٦٢٠  ٣٧٠٬٤٦٥  ٧٬١١٧٬٤٨٤ ٢٠٢١يناير  ١قيمة االئتمان في 

المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 - ٥٬٨٦٧ ٢٤٢٬٦٧٣ ) ٢٤٨٬٥٤٠(  شهراً  ١٢

االئتمان المتوقعة على مدى خسائر المحول من 
 -  -  ) ٥٨٬٣٠١(  ٥٨٬٣٠١ عمر األصل غير منخفض القيمة 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المحول من 
  -  ) ٥٠٥(  ٥٠٥  -  عمر األصل منخفض القيمة 

) ١٬٢٨١٬٨٨٧(  ) ٢٬٥٦٦( ) ١٨٥٬٢٥٦( ) ١٬٠٩٤٬٠٦٥( صافي   -تحركات أخرى   
 ----- -------- ----- -------- ----- -------- ----- -------- 

 ٦٬٣٢٩٬٦٨٢  ١٢٦٬٤١٦  ٣٧٠٬٠٨٦  ٥٬٨٣٣٬١٨٠   ٢٠٢١ يونيو ٣٠ فياالئتمان  قيمة
  ========  ========  ========  ========  
  
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٣١ 

 

  إدارة المخاطر (تتمة)   ١٩
  

  (تتمة)  ات الدفع  سداد تأجيل من المستفيدين  العمالء تحليل 
 
      

  ذمم أنشطة تمويلية مدينة   
 
  
  

 درهم   ألف

  
خسائر االئتمان  

المتوقعة على مدى  
   شهراً  ١٢

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

خسائر االئتمان  
المتوقعة على مدى  
عمر األصل غير  

  منخفض القيمة 
 ------ ---- ------ 

خسائر االئتمان  
المتوقعة على  

مدى عمر األصل  
 منخفض القيمة 

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

  
  
  

 اإلجمالي 
 ------ ---- ------ 

ات  ة لل ف مات ال         ال

 ٧٨٩٬٨٢٩  ٥٦٠٬٤٣٣  ٧١٬٠٣٨  ١٥٨٬٣٥٨ ٢٠٢١يناير  ١خسارة االئتمان المتوقعة في 
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

  شهراً  ١٢
)٤٬٥٥١ ٥٬٤٠١ ) ٩٬٩٥٢ - 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المحول من 
  األصل غير منخفض القيمة عمر 

-  -  -  -  

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المحول من 
 عمر األصل منخفض القيمة 

-  -  -  - 

  ) ٧٬٧٨٥( صافي   -تحركات أخرى 
----- -------- 

١٩٬٣٧٥  
----- -------- 

١٦٬٧٣٩  
----- -------- 

٢٨٬٣٢٩ 
----- --------  

 ٨١٨٬١٥٨ ٥٨١٬٧٢٣ ٩٥٬٨١٤ ١٤٠٬٦٢١  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ فياالئتمان المتوقعة   خسارة 
  =======  =======  =======  =======  
        

 ألف  درهم 

وات  اد ودارة ال ة لألف ف مات ال  ال
       

 ٣٩٠٬٤٧٤  ٥١٬٦٨٥  ١٣٠٬٢١٠  ٢٠٨٬٥٧٩ ٢٠٢١يناير  ١خسارة االئتمان المتوقعة في 
المحول من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

  شهراً  ١٢
)١١٧ ١٧٬٧٥٣ ) ١٧٬٨٧٠ - 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المحول من 
 عمر األصل غير منخفض القيمة 

٢١٬٣٠٢(  ٢١٬٣٠٢ (  -  - 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى المحول من 
  عمر األصل منخفض القيمة 

-  ٨٦(  ٨٦ (  -  

) ٨٦٩١١٧٬(  ٣٬١٩١ ) ٤١٬٦١٦( ) ٧٩٬٤٤٤( صافي   -أخرى تحركات   
 ----- --------  ----- --------  ----- --------  ----- --------  

 ٢٧٢٬٦٠٥  ٥٤٬٩٠٧  ٨٥٬١٣١  ١٣٢٬٥٦٧  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ فياالئتمان المتوقعة   خسارة 
  =======  =======  =======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٣٢ 

 

  
  (تتمة) إدارة المخاطر    ١٩

  
  (تتمة)  اتالدفع سداد  تأجيل من المستفيدين العمالء تحليل

  
  المتحدة   العربية  اإلمارات  دولة  في  والمؤسسات  للشركات  المصرفية  الخدمات  لعمالء  قطاعال  حسب  المتوقعة  االئتمان  خسارة  مخصصات  في  التغيير

  
  المصرفية   الخدمات  أعضاء  من  للعمالء  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  منذ  القطاع  قبل  من  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لمخصص  تحليالً   أدناه  الجدول  يتضمن

  : الدفعات  سداد  تأجيل حزمة من المستفيدين المتحدة  العربية اإلمارات  دولة في  للعمالء والمؤسسات  للشركات
  

  مدينة  تمويلية  أنشطة ذمم 

 ألف  درهم 

  
  االئتمان خسائر

  مدى على  المتوقعة
   شهراً  ١٢

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

  االئتمان خسائر
  مدى على  المتوقعة

  غير األصل عمر
  القيمة  منخفض

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

  االئتمان خسائر
  مدى على  المتوقعة

  األصل عمر
 القيمة  منخفض

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

  
  
  

 اإلجمالي 
 ----------------  

 ٧٨٩٬٨٢٩  ٥٦٠٬٤٣٣  ٧١٬٠٣٨  ١٥٨٬٣٥٨  ٢٠٢١ يناير ١  في  المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 ) ٧٬١٤٠(  ) ٧٬٢٩٣(  ) ٤٨٥(  ٦٣٨  التصنيع 

 ٤٬٦٧١  ٨٬٢٧٣  ١٣٥  ) ٣٬٧٣٧(  اإلنشاء 

 ٢٬٩١٣  ١٣٬٢٥٩  ) ١٨٤(  ) ١٠٬١٦٢(    التجارة 

 ) ٦٬٩١١(  ) ١٢٠(  -  ) ٦٬٧٩١(  الخدمات 

 ١١٬٥٧٠  ) ٧٦(  ٢٬٦٧٩  ٨٬٩٦٧  الشخصية   الخدمات

 ١٤٬٧٨٧  ٧٬٧٣٦  ١٥٬٣٣٢  ) ٨٬٢٨١(  العقارات 

 ٨٬٤٣٩  ) ٤٨٩(  ٧٬٢٩٩  ١٬٦٢٩  أخرى

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

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  في  المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
١٤٠٬٦٢١  

 ----------------  
٩٥٬٨١٤  

 ----------------  
٥٨١٬٧٢٣  

 ----------------  
٨١٨٬١٥٨  

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

  الثروات  وإدارة  لألفراد  المصرفية الخدمات لعمالء   المنتجات حسب المتوقعة   االئتمان خسارة   مخصصات في التغيير
  

  المصرفية  الخدمات  أعضاء  من   للعمالء  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١  منذ  المنتجات  حسب  المتوقعة  االئتمان  خسائر  لمخصص  تحليالً   أدناه  الجدول  يتضمن
  : الدفعات سداد  تأجيل حزمة من المستفيدين  المتحدة العربية اإلمارات دولة في  الثروات وإدارة لألفراد

  

  مدينة  تمويلية  أنشطة ذمم 

  

  
  االئتمان خسائر

  على  المتوقعة
   شهراً  ١٢ مدى

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

  االئتمان خسائر
  مدى على  المتوقعة

  غير األصل عمر
  القيمة  منخفض

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

  االئتمان خسائر
  مدى على  المتوقعة

  منخفض األصل عمر
 القيمة 

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

  
  
  

 اإلجمالي 
 ---------------- 

 ٣٩٠٬٤٧٤ ٥١٬٦٨٥ ١٣٠٬٢١٠ ٢٠٨٬٥٧٩  ٢٠٢١ يناير ١  في  المتوقعة االئتمان خسائر مخصص

 ) ٩٢٬٥٢٦( - ) ٤٨٬٦٦٢( ) ٤٣٬٨٦٤(  الشخصي   التمويل

 ) ١٬٦٩٦( - ٢١٨ ) ١٬٩١٤(    السكن تمويالت

 ) ٢٨٬٥٦٦( - ) ٤٬١٥٧( ) ٢٤٬٤٠٩(  السيارات  تمويالت

 ) ٩٢٢( - ) ٦٣١( ) ٢٩١(  االئتمان  بطاقات

  أخرى
)٥٬٥٣٤ (  

 ---------------- 
٨٬١٥٣  

 ---------------- 
٣٬٢٢٢  

 ---------------- 
٥٬٨٤١  

 ---------------- 
  المتوقعة  االئتمان خسائر مخصص

  ٢٠٢١ يونيو  ٣٠ في
١٣٢٬٥٦٧  

 ---------------- 
٨٥٬١٣١  

 ---------------- 
٥٤٬٩٠٧  

 ---------------- 
٢٧٢٬٦٠٥  

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

  المقارنة  األرقام  ٢٠
  

  . ةالحالي الفترة في المعتمد  التقديمي العرض  مع لتتوافق اً ضروري  ذلك يكون حيثما  المقارنة رقام األ  تصنيف إعادة تتم
  



                                                                       مساهمة عامة)اإلمارات اإلسالمي (شركة  مصرف 
  ة للمجموعةالموّحد  المرحلية الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (غير مدققة)  ٢٠٢١يونيو  ٣٠ في المنتهــــــيةالستة أشهر لفترة 
  

٣٣ 

 

  
  ٢٠٢١يناير  ١المعايير الجديدة والتعديالت المطبقة اعتباراً من    ٢١
  

 ) بين البنوك / الفائدة  لمعدل الربح صالحات المعيارية تحويل "آيبور" (اإل
   

التعديالت على  المعيار الدولي إلعداد     - إصالحات معيار سعر معدل الربح    قامت المجموعة بتطبيق،  ٢٠٢١يناير    ١اعتباراً من  
رقم   المالية  رقم    ٩التقارير  الدولية  المحاسبة  رقم    ٣٩ومعيار  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  الدولي إلعداد    ٧والمعيار  والمعيار 
تشمل المجاالت التي تأثرت بالتعديالت  ".  ٢، "تعديالت المرحلة  ١٦رقم  والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    ٤التقارير المالية رقم  

عندما يتم تحديث المعامالت لتتماشى مع    تعديالت الموجودات المالية والمطلوبات الماليةالمعتمدة لتطبيق الوسيلة العملية للمحاسبة  
التحوط (لن  مستندات  التحوط و  تصنيفات  التغييرات في  واإلعفاء منأسعار "أيبور" الجديدة (وهذا لن يؤدي إلى أيقاف االعتراف)،  

اإلفصاحات  إلى وقف محاسبة التحوط) وتقديم    "أيبور"  التحوط التي يتطلبها إصالح  مستنداتالتحوط و  تصنيفات يؤدي التغيير في  
ية  له المجموعة وكيف  الفائدة الذي تتعرضمؤشر أسعار    المستخدمين من فهم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن إصالحالتي تمكن  

 للفترات السابقة.  بيانهادون الحاجة إلى إعادة  من التعديالت بأثر رجعي  يتم تطبيقتلك المخاطر. إدارتها ل
 

عام   المرحلة    ٢٠٢٠خالل  المجموعة  نفذت  التحوطات    ١،  لتلك  التحوط  محاسبة  متطلبات  من  إعفاًء  قدمت  التي  التعديالت  من 
العمالت المتعددة) والبنود    ومبادالت أسعار الفائدة    مبادالتإن تعرض المجموعة ألدوات التحوط (  ر". "أيبو  الموجودة قبل استبدال 

 ال تعتبر جوهرية. المغطاة 
  

ً تدير اإلدارة   بشأن األنشطة االنتقالية للمجموعة وتواصل المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة لدعم انتقال منظم ولتخفيف    مشروعا
 المخاطر الناتجة عن االنتقال. المشروع مهم من حيث الحجم والتعقيد وسيؤثر على المنتجات واألنظمة والعمليات الداخلية. 

  
  

 


	EIB AR Audit Report Q2 2021 - Signed.pdf
	EIB Q2 '21-Arabic- Final.pdf
	EI BS - Q22021 - Arabic.pdf



