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البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
للمجموعة (غير مدققة)
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  31مارس 2019

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
البيانات المالية الموحدة للمجموعة

المحتويات

صفحة

تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة

1

بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحّد للمجموعة

2

بيان الدخل المرحلي الموجز الموحّد للمجموعة

3

بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحّد للمجموعة

4

بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحّدة للمجموعة

5

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة

6

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة

26-7

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهـية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
غير مدققة
فترة األشهر الثالثة
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم

غير مدققة
فترة األشهر الثالثة
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم

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

602,004
()158,139
-------------443,865

512,139
()121,149
-------------390,990

دخل رسوم وعموالت
مصروفات رسوم وعموالت

180,034
()56,085

173,705
()45,572

صافي دخل الرسوم والعموالت

123,949

128,133

11

95,658
-------------663,472

70,731
-------------589,854

12

()270,107
--------------

()279,041
--------------

صافي األرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة

393,365

310,813

صافي انخفاض القيمة على موجودات مالية

17,714
--------------

()82,538
()19,701
--------------

17,714
--------------

()102,239
--------------

411,079
-------------0.076
========

208,574
-------------0.038
========

ايضاح

صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

دخل تشغيلي آخر
إجمالي الدخل التشغيلي
مصروفات عمومية وإدارية

صافي انخفاض القيمة على موجودات غير مالية
13

إجمالي صافي انخفاض القيمة
صافي أرباح السنة

15

ربحية السهم (درهم)

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ً 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
المرحلي الموحد
المرحلي الموجز
بيانالدخل
بيان
للمجموعة
الموجز الموحد
الدخل الشامل
(غيرمدققة)
(20١9غير
مارس20١9
٣١مارس
في٣١
المنتهـيةفي
أشهر المنتهـية
الثالثةأشهر
لفترةالثالثة
لفترة
مدققة)
غير مدققة
فترة األشهر الثالثة
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم
----------------411,079

غير مدققة
فترة األشهر الثالثة
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
----------------208.574

-

صافي التغير في القيمة العادلة

35,730

()13.915

-

صافي المحول الى بيان الدخل

()36

()1.568

────────
35,694
────────
446,77٣
════════

────────
()15.483
────────
193.091
════════

صافي األرباح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي ال يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً ضمن بيان الدخل:
احتياطي القيمة العادلة (أدوات صكوك)

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

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة مدرج على الصفحة .1

4

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
الموحد
النقديةالموجز
المرحلي
بيانالدخل
بيان
للمجموعة للمجموعة
موجز الموحد
المرحلي ال
التدفقات
(غيرمدققة)
(20١9غير
مارس20١9
٣١مارس
في٣١
المنتهـيةفي
أشهر المنتهـية
الثالثةأشهر
لفترةالثالثة
لفترة
مدققة)

إيضاح
األنشطة التشغيلية
صافي أرباح الفترة
18

تسويات لبنود غير نقدية
أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(الزيادة) /النقص في شهادات الودائع لدى المصرف المركزي المستحقة بعد  3أشهر
(الزيادة) /النقص في المبالغ المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر
الزيادة(/النقص) في المبالغ المستحقة للبنوك بعد ثالثة أشهر
(الزيادة)/النقص في الموجودات األخرى
الزيادة( /النقص) في المطلوبات األخرى
الزيادة(/النقص) في ودائع المتعاملين
(الزيادة) /النقص في الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن( /المستخدمة في) األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
(الزيادة) /النقص في أوراق مالية استثمارية
دخل أرباح محصلة
(الزيادة) /النقص في عقارات استثمارية
(الزيادة) /النقص في عقارات ومعدات
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن( /المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

غير مدققة
فترة األشهر الثالثة
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم
-----------------

غير مدققة
فترة األشهر الثالثة
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
-----------------

411,079
()18,495
---------------392,584
()2,259,404
()783,290
()121,277
()89,736
73,795
1,839,836
()210,869
---------------()1,158,361
----------------

208,574
120,803
---------------329,377
()4,584,874
1,873,972
384,732
()17,189
100,881
1,550,055
()840,957
---------------()1,204,003
----------------

()1,010,753
13,334
()22,692
---------------()1,020,111
----------------

()381,254
6,941
()6,631
()6,593
---------------()387,537
----------------

------------------------------()2,178,472
==========

()1,836,250
---------------()1,836,250
---------------()3,427,790
=========

األنشطة التمويلية
9

دفعات على صكوك مستحقة
صافي النقد الناتج عن( /المستخدم في) األنشطة التمويلية
الزيادة(/النقص) في النقد ومعادالت النقد (راجع اإليضاح )18

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ً 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 الموحد للمجموعة
لألشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر ( 20١7غير مدققة)

أرباح محتجزة

إجمالي

ألف درهم

ألف درهم

5,430,422
---------------5,430,422
═════════

502,612
---------------502,612
═════════

414,320
()5,930
---------------408,390
═════════

()28,332
35,694
---------------7,362
═════════

892,140
411,079
5,930
---------------1,309,149
═════════

7,211,162
411,079
35,694
---------------7,657,935
═════════

5.430.422
---------------5.430.422
---------------5.430.422
═════════

410.186
---------------410.186
---------------410.186
═════════

320.368
---------------320.368
---------------320.368
═════════

()7.405
3.466
---------------()3.939
()15.483
---------------()19.422
═════════

1.155.615
()945.831
---------------209.784
208.574
---------------481.358
═════════

7.309.186
()942.365
---------------6.366.821
208.574
()15.483
---------------6.559.912
═════════

رأس المال المصدر
ألف درهم
كما في  1يناير 2019
صافي أرباح الفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
المحول إلى أرباح محتجزة
الرصيد كما في  31مارس 2019
الرصيد في  1يناير 2018
أثر تبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9كما في  1يناير **2018
الرصيد المعاد قيده كما في  1يناير 2018
صافي األرباح للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
كما في  31مارس 2018

العائدة إلى المساهمين في المجموعة
احتياطي آخر
احتياطي قانوني
وإلزامي
ألف درهم
ألف درهم

إحتياطي القيمة
العادلة
ألف درهم

مالحظة :لم يتم تكوين مخصص للجوانب القانونية واالحتياطي واالحتياطيات األخرى لفترة األشهر الثالثة المنتهية في  31مارس  2019إذ إن ذلك سيطبق في نهاية العام.
**يرجى الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018لمعرفة المزيد من التفاصيل حول تأثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءا ً 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)
المرحليةالموحدة
الماليةالموجزة
المرحلية
حولالنقدية
التدفقات
بيان
للمجموعة للمجموعة
الموجزة الموحدة
البيانات
إيضاحات
مدققة)
(غير
20١9
مارس
٣١
في
المنتهـية
أشهر
الثالثة
لفترة
لفترة الثالثة أشهر المنتهـية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 1الوضع القانوني واألنشطة
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
التحول) ،بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة
التحول بتاريخ  9أكتوبر ( 2004تاريخ
ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،واكتملت عملية
ّ
ّ
من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن المصرف هو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني ،شركة مساهمة عامة ،دبي ("الشركة القابضة للمجموعة") ،كما أن الشركة األم النهائية
للشركة القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي لإلستثمار 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.aeباإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي ،يمارس المصرف نشاطه من خالل  61فرعا ً 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

 شركة اإلمارات اإلسالمي
للوساطة المالية ذ.م.م

 26أبريل ، 2006
اإلمارات العربية المتحدة

خدمات وساطة مالية

31
ديسمبر
2018
%100

31
ديسمبر
2017
%100

 شركة صكوك مصرف اإلمارات
اإلسالمي المحدودة

 6يونيو ،2007
جزر كايمان

شركة ذات هدف خاص

%100

%100

 شركة اإلمارات اإلسالمي
للتمويل المحدودة

 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  2018باستثناء التغييرات على السياسات المحاسبية المبينة
في اإليضاح .3
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  2018إضافة إلى ذلك ليس
بالضرورة أن تكون نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في  31مارس  2019إرشادية للنتائج المتوقعة للبيانات المالية الكاملة 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 .2018
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
3

التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  ، 2018باستثناء السياسات المحاسبية التالية السارية اعتبارا ً من  1يناير :2019
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( – )16عقود اإليجار
تبنت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (" )16عقود إيجار" ،الصادر في يناير  ،2016بدءا ً من تاريخ التطبيق
األولي في  1يناير  .2019يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )16تغييرات مهمة في محاسبة المستأجر .وهو يلغي التمييز
بين عقد اإليجار التشغيلي والتمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17ويتطلب من المستأجر االعتراف بأصل حق االستخدام
والتزامات اإليجار عند سريان العقد ولجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول ذات القيمة
المنخفضة.
محاسبة المستأجر
تقيس المجموعة مبدئياً أصل حق االستخدام بالتﮐلفة ،ومن ثم يقاس الحقا ً بالتﮐلفة ناقصاً االستهالك المتراﮐم وخسائر انخفاض القيمة
المعدلة ألي عملية إعادة قياس اللتزامات اإليجار.
تقوم المجموعة في البداية بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مخصومة باستخدام معدل الخصم الضمني
في العقد .بعد ذلك  ،يتم تعديل التزام اإليجار لمدفوعات الفائدة واإليجار ،باإلضافة إلى تأثير تعديالت اإليجار وغيرها من بين أمور
أخرى.
اختارت المجموعة تطبيق المعيار المسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16على متطلباتها العامة لعقود
اإليجار قصيرة األجل (أي خيار ال يتضمن خيار الشراء وله فترة تأجير عند بداية العقد تصل حتى  12شهرا ً أو أقل) وعقود إيجار
أصول منخفضة القيمة .ولهذا  ،تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بتلك اإليجارات كمصاريف على أساس القسط الثابت
على مدى فترة اإليجار أو على أساس منتظم آخر إذا كان هذا األساس يمثل نمطا ً لمنافع وامتيازات المستأجر ،على غرار المحاسبة
الحالية لعقود اإليجار التشغيلية .
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16من خالل نهج األثر الرجعي المعدّل والذي بموجبه ال يتم إعادة
قيد المعلومات المقارنة .كما ارتأت المجموعة من خالل تقديراتها بأنه ليس هناك أثر جوهري للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  16على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة كما في تاريخ إعداد التقرير.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 4نقد وودائع لدى المصرف المركزي

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

غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم

مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم

630,460
3,968,369
943,264
9,007,745
────────
14,549,838
════════

329,989
3,984,130
1,908,650
8,384,228
────────
14,606,997
════════

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.
 5مستحق من بنوك

مستحق من بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة

غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم
---------2,602,523

مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
---------3.034.792

مستحق من بنوك أجنبية

1,537,917

785.937

ناقصاً :مخصصات إنخفاض القيمة (خسارة االئتمان المتوقعة)

()2,475
-------------4,137,965
========

()2.040
-------------3.818.689
========
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
6

أوراق مالية استثمارية
إقليمية**
ألف درهم
--------------

محلية*
ألف درهم
-------------

دولية***
ألف درهم
---------------

اإلجمالي
ألف درهم
---------------

غير مدققة في  31مارس 2019
مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
أسهم
أخرى

مصنفة بالتكلفة المطفأة
سندات حكومية
سندات شركات

ناقصا ً  :مخصصات انخفاض القيمة

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

ناقصا ً  :مخصصات انخفاض القيمة

إجمالي األوراق المالية االستثمارية

193,662
77,382
--------271,044
---------

90,971
376
--------91,347
---------

331,183
370,536
--------701,719
---------

64,418
--------64,418
---------

123,537
--------123,537
--------55,088
--------55,088
---------

284,633
201,295
--------485,928
--------450,689
370,536
--------821,225
--------()2,560
--------818,665
---------

1,935,887
--------1,935,887
---------

78,149
172,564
--------250,713
---------

59,482
31,208
--------90,690
---------

137,631
2,139,659
--------2,277,290
--------()6,825
--------2,270,465
---------

--------2,091,652
---------

--------1,223,476
---------

--------269,315
---------

--------3,584,443
--------3,575,058
---------

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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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
6

أوراق مالية استثمارية (تتمة)
محلية*
ألف درهم
------------مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
والخسارة
أسهم
أخرى

مصنفة بالتكلفة المطفأة
سندات حكومية
سندات شركات

ناقصا ً  :مخصصات انخفاض القيمة

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

ناقصا ً  :مخصصات انخفاض القيمة

إجمالي األوراق المالية االستثمارية

إقليمية**
ألف درهم
--------------

دولية***
ألف درهم
---------------

اإلجمالي
ألف درهم
---------------

96,471
382
------------96,853
-------------

193,165
70,350
------------263,515
-------------

121,285
------------121,285
-------------

289,636
192,017
------------481,653
-------------

64,509
------------64,509
-------------

171,694
293,803
------------465,497
-------------

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

236,203
293,803
------------530.006
------------()3,759
------------526.247
-------------

1,263,004
------------1,263,004
-------------

165,085
------------165,085
-------------

59,719
31,278
------------90,997
-------------

59,719
1,459,367
------------1.519.086
------------()5.878
------------1.513.208

------------1,424,366
-------------

------------894,097
-------------

------------212,282
-------------

------------2,530,745
------------2,521,108
-------------

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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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
7

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

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

إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم
--------------

مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
---------------

26,112,208
1,327,459
332,493
1,616,454
12,961,210
126,273
----------------42,476,097
()2,240,757
()3,827,577
----------------36,407,763
==========
3,440,513
==========

26.120.859
1,334,475
217.051
1,612.589
12,941.648
126.400
----------------42,353,022
()2,198,340
()3,982,772
----------------36,171,910
==========
3,304,803
==========

تم توريق موجودات إجارة للشركات بمبلغ  2.2مليار درهم ( 2.2 :2018مليار درهم) وموجودات المرابحة بقيمة  1.4مليار درهم ( 1.4 :2018مليار درهم) لغرض إصدار صكوك
(راجع اإليضاح رقم .)9
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 7ذمم أنشطة تمويلية مدينة (تتمة)

التحليل حسب النشاط االقتصادي

غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم
-------------------

مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
-----------------

الصناعة

1,695,067

1,482,423

اإلنشاءات

945,077

955,167

التجارة

6,374,349

6,476,340

المواصالت واالتصاالت

261,148

272,742

الخدمات

1,218,857

1,250,137

حكومي

686,605

617,952

أفراد

23,626,972

23,216,193

العقارات

4,097,971

4,237,764

الفنادق والمطاعم

25,119

77,777

إدارة الشركات والمؤسسات

110,484

95,674

مؤسسات مالية وشركات استثمارية

1,478,628

2,026,387

أخرى
إجمالي القروض والذمم المدينة

1,955,820
-------------42,476,097

1,644,466
-------------42,353,022

ناقصاً :دخل آجل

()2,240,757

()2,198,340

ناقصاً :مخصصات انخفاض القيمة

()3,827,577
-------------36,407,763
========

()3,982,772
-------------36,171,910
========
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موجودات أخرى

أرباح مستحقة
دفعات مسددة وسلف أخرى
تمويالت مختلفة وذمم تمويلية مدينة أخرى
عموالت بيع آجلة
بضائع متاحة للبيع
أخرى
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غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم
-------------------

مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
-----------------

105,414
52,109
21,985
22,932
80,464
115,848
----------------398,752
════════

39,382
38,508
7,032
23,538
76,919
69,838
----------------309,017
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
9
أ)

صكوك مستحقة
خالل العام  ،2016قامت المجموعة بإصدار صكوك بمبلغ  3.7مليار درهما ً لجمع تمويل ألجل متوسط مقوم بالدوالر األمريكي من خالل ترتيبات
تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية .وكما في مارس  ،2019يبلغ 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 شركتها
التابعة  ،شركة مصرف اإلمارات اإلسالمي للصكوك المحدودة ("جهة اإلصدار") ،وهي شركة ذات أغراض خاصة 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 نصف السنوي .بتاريخ استحقاق الصكوك ،تعهدت المجموعة بإعادة
شراء األصول بسعر التنفيذ.
فيما يلي حركة عمليات الصكوك مستحقة الدفع.
غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم
------------------3,685,160
()1,309
────────
3,683,851
════════

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

مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
----------------5.526.649
()1.836.250
()5.239
────────
3.685.160
════════

كما في  31مارس  ،2019بلغ إجمالي الصكوك المستحقة الدفع  3.684مليون درهم ( 31ديسمبر  3،685 :2018مليون درهم) وتستحق الدفع وفق
التواريخ التالية:
مدققة
غير مدققة
 31ديسمبر 2018
 31مارس 2019
مليون درهم
مليون درهم
----------------------------------2021

3.684
────────
3.684
════════

الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

3.685
────────
3.685
════════

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 سندات .تؤدي عملية التوريق الى
تشكيل محفظة استثمارية ُمجمعة يتم إدراجها للتداول في بورصة ناسداك (خارج السوق الرسمية) ،وذلك لهدف خاص .وقد تم اعتماد البنية االساسية
ألنشطة الشركة المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
قام المصرف بنقل جزء من محفظتها 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 الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 10المطلوبات األخرى
مدققة
غير مدققة
 31مارس  31 2019ديسمبر 2018
ألف درهم
ألف درهم
----------------- -----------------116,558
180,358
154,521
112,575
174,597
206,151
91,155
109,925
50,051
879,651
1,174,400
--------------------------1,466,533
1,783,409
========
========

أرباح مستحقة الدفع للمودعين
مطلوبات متعلقة بالموظفين
شيكات مصرفية
ذمم دائنة تجارية وأخرى
زكاة مستحقة
أخرى

 11دخل تشغيلي آخر

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

غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في 31
مارس 2019
ألف درهم
----------------

مدققة
لفترة األشهر
الثالثة المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
---------------

13,334

6,941

36

1,568

4,525

2,254

1,464
65,271
11,028
---------------95,658
════════

2,862
45,369
11,737
---------------70,731
════════

* تشمل دخل صرف العمالت األجنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء.
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مصروفات عمومية وإدارية
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)

تكاليف موظفين
مصروفات إشغال
معدات وتوريدات
رسوم معاد فرضها على شركات المجموعة
مصروفات اتصاالت
مصروفات التسويق
استهالك
أخرى
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غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في 31
مارس 2019
ألف درهم
----------------

غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في 31
مارس 2018
ألف درهم
---------------

153,561
8,973
3,054
58,540
7,995
4,142
25,128
8,714
---------------270,107

155,411
25,164
6,865
58,729
5,976
3,174
11,248
12,474
---------------279,041

═══════

═══════

صافي خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية وغير المالية

يتكون رسم بيان الدخل لصافي خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية مما يلي:

صافي انخفاض القيمة للمستحقات من البنوك
صافي انخفاض القيمة لألوراق المالية االستثمارية
صافي انخفاض القيمة لذمم أنشطة تمويلية مدينة
الديون المعدومة المشطوبة( /المستردة) – الصافي
صافي انخفاض القيمة للموجودات المالية
صافي انخفاض القيمة للموجودات غير المالية (عقارات استثمارية)
صافي انخفاض القيمة للسنة

14

االلتزامات واالرتباطات الطارئة
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غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في 31
مارس 2019
ألف درهم
--------------436
()252
()24,984
7,086
()17,714
--------------------------()17,714
========

غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في  31مارس
2018
ألف درهم
---------------()4,322
()2,240
101,618
()12,518
82,538
-------------19,701
-------------102,239
========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
كانت االلتزامات واالرتباطات الطارئة للمجموعة كآالتي:
مدققة
غير مدققة
 31مارس  31 2019ديسمبر 2018
ألف درهم
ألف درهم
----------------- ----------------خطابات اعتماد
الضمانات
المطلوبات على المشاركة في المخاطر
التزامات ذمم أنشطة تمويلية مدينة غير قابلة لإللغاء*

485,841
5,015,658
1,043,570
-------------6,545,069

580,593
5,111,081
9,549
962,800
-------------6,664,023
========

* 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.
 15ربحية 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 ضبط الربح أو الخسارة المتعلقة بالمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتغطية تأثيرات كافة األسهم
العادية المحتمل تخفيضها ،إن وجدت.

أرباح للفترة
المتوسط المرجح لعدد أسهم حقوق الملكية في اإلصدار (باأللف)
صافي ربحية السهم* (درهم)

غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في 31
مارس 2019
ألف درهم
--------------411.079
5.430.422
---------------0.076
=========

*كانت ربحية السهم المخفضة واألساسية للسهم الواحد هي ذاتها كما في  31مارس .2019

 16القطاعات التشغيلية
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غير مدققة
لفترة األشهر الثالثة
المنتهية في  31مارس
2018
ألف درهم
---------------208.574
5.430.422
---------------0.038
=========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
تتكون أنشطة المجموعة من القطاعات الرئيسة التالية:
قطاع الشركات
يقدم المصرف للشركات  -من خالل هذا القطاع – خدمات ومنتجات مصرفية عديدة ويقبل ودائعهم ،يقوم هذا القطاع باالستثمار في أوراق مالية
وصكوك وصناديق استثمار وعقارات.
قطاع األفراد
يمثل قطاع األفراد تمويالت وودائع األفراد والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وخدمات وساطة األسهم.
قطاع الخزينة
يتضمن قطاع الخزينة إدارة محفظة االستثمار في المجموعة وإدارة الصناديق وخيارات خدمات الخزينة بين البنوك.
أخرى
تشمل العمليات األخرى للمجموعة العمليات ووحدات الدعم.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
16

القطاعات التشغيلية (تتمة)
األعمال المصرفية
للشركات
ألف درهم
---------------

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

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

غير مدققة  31 -مارس 2019

صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية
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

63,442
38,113
-----------101,555
-----------()22,564
113,348
-----------192,339
=======
17,294,938
=======
5,176,072
=======

305,555
152,008
-----------457,563
-----------()171,539
()74,477
-----------211,547
=======
26,624,940
=======
40,276,656
=======
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30,960
90,345
-----------121,305
-----------()7,130
1,343
-----------115,518
=======
11,293,756
=======
2,579,234
=======

43,908
()60,859
-----------()16,951
-----------()68,874
()22,500
-----------()108,325
=======
5,337,411
=======
12,519,083
=======

443,865
219,607
-----------663,472
-----------()270,107
17,714
-----------411,079
=======
60,551,045
=======
60,551,045
=======

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
16

القطاعات التشغيلية (تتمة)
األعمال المصرفية
للشركات
ألف درهم
---------------

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

الخزينة

أخرى

اإلجمالي

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

ألف درهم
---------------

غير مدققة  31مارس 2018

صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية
صافي الرسوم والعموالت والدخل اآلخر.
إجمالي الدخل التشغيلي.
مصروفات عمومية وإدارية
صافي خسارة انخفاض القيمة
صافي الربح للفترة
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع وحقوق المساهمين

68,916
33,271
-------------102,187
-------------()22,169
()35,311
-------------44,707
========
14,282,428
========
7,512,600
========

280,091
154,795
-------------434,886
-------------()180,689
()60,374
-------------193,823
========
25,003,177
========
38,094,076
========
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14,818
49,217
-------------64,035
-------------()3,211
6,563
-------------67,387
========
14,351,944
========
1,949,303
========

27,165
()38,419
-------------()11,254
-------------()72,972
()13,117
-------------()97,343
========
4,139,618
========
10,221,188
========

390,990
198,864
-------------589,854
-------------()279,041
()102,239
-------------208,574
========
57,777,167
========
57,777,167
========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة الثالثة أشهر المنتهـية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 17المعامالت مع أطراف ذات عالقة
إن المجموعة مملوكة من قبل بنك اإلمارات دبي الوطني بنسبة ( ،)99.9%وهو 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 -
 %17,3و 16.2% :2018( %2.4و )%2.4من 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.
األرصدة والمعامالت مع أطراف ذات عالقة مدرجة وفق الشروط التجارية العادية على النحو التالي:
غير مدققة
 31مارس 2019
ألف درهم
--------------ذمم أنشطة تمويلية مدينة واستثمارات
الشركة األم وشركات ذات عالقة
موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة

ودائع المتعاملين ومستحقات أخرى
الشركة األم الرئيسية
الشركة األم وشركات ذات عالقة
أعضاء مجلس اإلدارة وشركات ذات عالقة
موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة

االستثمار في الشركة األم الرئيسية
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مدققة
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
-----------------

1,455,635
3,766
----------------1,459,401
==========

1.424.450
21.617
----------------1.446.067
==========

()400,010
()1,479,205
()116
()2,063
----------------()1,881,394
==========
187,067

()780.227
()1.233.864
()191
()5.560
----------------()2.019.842
==========
154.049

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)

17

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)

بيان الدخل الموحد للمجموعة
الدخل من الشركة القابضة للمجموعة
الرسوم المعاد فرضها على شركات المجموعة

غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم
----------------

غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
----------------

12.925
58.540

18.230
58.729

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 الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم
----------------

غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
----------------

13.450
143

14.991
137

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 الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
18

إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد للمجموعة
غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم
-------------

غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
-------------

(أ) تحليل التغيرات في النقد وما يعادله خالل الفترة
الرصيد في بداية الفترة

4,390,245

11,481,457

صافي التدفق النقدي الداخل ( /الصادر)

()2,178,472
--------------2,211,773

()3,427,790
--------------8,053,667

========

========

الرصيد في نهاية الفترة
(ب) تحليل النقد ومعادالت النقد
نقد وودائع لدى المصارف المركزية

14,549,838

14,610,158

المستحق من البنوك

4,140,440

5,773,346

المستحق للبنوك

()3,418,479
--------------15,271,799
--------------()3,968,369
()8,456,252
()785,329
149,924
--------------2,211,773
========

()2,330,679
--------------18,052,825
--------------()4,047,836
()6,718,908
767,586
--------------8,053,667
========

ناقصاً :ودائع لدى المصارف المركزية ألغراض نظامية
ناقصاً :مرابحة لدى المصرف المركزي بعد  3أشهر
ناقصاً :المبالغ المستحقة من البنوك بعد  3أشهر
زائداً :المبالغ المستحقة للبنوك بعد  3أشهر
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 18إيضاحات حول بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة (تتمة)
غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2019
ألف درهم
----------------

غير مدققة
فترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس 2018
ألف درهم
----------------

(ج) تسويات لبنود غير نقدية
436
()252
()24,984
()13,334
28,198
()7,250
()1,309
-------------()18,495
========

خسائر انخفاض القيمة على المستحق من البنوك
خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة للتمويل اإلسالمي
دخل أرباح موزعة
استهالك  /انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات/عقارات استثمارية
(األرباح)/الخسائر غير المحققة من االستثمارات
إطفاء دفعات صكوك

()4,322
()2,240
101,618
()6,941
33,997
()1,309
-------------120,803
========

 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  31مارس 2019

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:

كما في  31ديسمبر ( 2018مدققة)

2,270,465

-

-

2,270,465

7,186

327

478,415

485,928

-----------------2,277,651
-----------------1.519.904
------------------

-----------------327
-----------------327
------------------

-------------478,415
-------------474.630
--------------

----------------2,756,393
----------------1.994.861
-----------------
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير 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
-------------474,630

الرصيد كما في  1يناير 2019
إجمالي األرباح أو الخسائر:
 في األرباح أو الخسائرالرصيد كما في  31مارس 2019
(غير مدققة)

3,785
------------478,415
=======

الرصيد كما في  31ديسمبر 2018
(مدققة)

474,630
=======

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  31مارس  2019لم يتم تحويل موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
من المستوى  1إلى المستوى  2أو من المستوى  2إلى المستوى  :2018( 1صفر درهم).
لمعلومات المقارنة يرجى الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
لفترة األشهر الثالثة المنتهــــــية في  ٣١مارس ( 20١9غير مدققة)
 20إدارة المخاطر
تتفق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة مع تلك المعلنة في البيانات المالية الموحدة كما في وعن السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2018
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
مخصصات انخفاض القيمة التي تم تكوينها
خالل الفترة
إعادة قيد /تحصيالت خالل الفترة
المبالغ المشطوبة خالل الفترة
مبادالت وغيرها من التعديالت
الرصيد الختامي

غير مدققة
األشهر الثالثة المنتهية
في  31مارس 2019
ألف درهم
خسائر االئتمان المتوقعة
---------------------3,982,772
85,147

غير مدققة
األشهر الثالثة المنتهية
في  31مارس 2018
ألف درهم
خسائر االئتمان المتوقعة
---------------------4.442.516
321.700

()110,131
()109,701

()220.082
()631.886

()20,510
---------------3,827,577
=========

3.906
---------------3.916.154
=========

 21األرقام المقارنة
تتم إعادة ترحيل األرقام المقارنة حيثما يكون ذلك ضروريا ً لتتوافق مع العرض التقديمي المعتمد في العام الحالي.
عالوة على ذلك  ،خالل الربع المنتهي في  31مارس  ، 2019تمت إعادة ترحيل مبلغ  1.2مليار درهم من ذمم أنشطة تمويلية مدينة إلى مستحق
من البنوك.
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