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تقرير مجلس اإلدارة

السادة مساهمي مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع المحترمون،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد..
يسرني أن أقدم لكم النتائج المالية لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع عن السنة المالية  ،2016لقد أتاحت لنا إنجازاتنا

في إطالق المنتجات وابتكار الخدمات المتكاملة عبر نموذج أعمال يتمحور حول المتعاملين ،الوصول إلى نتائج إيجابية
للغاية في عام  .2016فقد قمنا ،في هذا العام ،بالتركيز على تحسين مزيج المطلوبات بهدف تحقيق زيادة كبيرة في

معدل أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدينا .وقد أسهم التزامنا بتقديم تجربة مصرفية تعطي المتعاملين األولوية
ّ

إلى تحقيق زيادة في الودائع بنسبة  ،%5وزيادة في الطلب على منتجاتنا ،مع ارتفاع في الموجودات بنسبة  %11خالل

العام  ."2016وقد حقق المصرف صافي أرباح  106ماليين درهم في سنة  ،2016متجاو اًز تحديات السوق القائمة
ومحققاً نمواً بنسبة  %3في الدخل اإلجمالي (صافي حصة المتعاملين وحاملي الصكوك من األرباح) ليصل إلى 2.5

مليار درهم ،مقارنة بـ  2.4مليار درهم في سنة .2015

واضعين نصب أعيننا تطور احتياجات متعاملينا من األفراد والشركات التجارية ،وبتركيزنا على االبتكارات التقنية

والمصرفية ،فقد قمنا بوضع معايير جديدة في مجال صناعة الخدمات المصرفية اإلسالمية .وقد واصلنا القيام بدورنا

الريادي في دعم نمو الخدمات المصرفية اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام  2016عبر المبادرات
العديدة التي أطلقناها مثل ’مؤشر الصيرفة اإلسالمية من اإلمارات اإلسالمي™‘ ،أول استطالع من نوعه لمستهلكي

قطاع الصيرفة اإلسالمية في الدولة .كما وضعنا استثماراتنا في أحدث التقنيات إلطالق نظامنا المصرفي الجديد الذي

يهدف لتقديم أفضل تجربة مصرفية للمتعاملين.
قام المصرف كذلك بإتمام عملية إصدار صكوك بقيمة  750مليون دوالر أمريكي لخمس سنوات ،واتبعها بإصدار آخر
بقيمة  250مليون دوالر ،وذلك ضمن برنامجه إلصدار شهادات صكوك بقيمة  2.5مليار دوالر أمريكي .والقى هذا

اإلصدار الذي تم إدراجه في "ناسداك دبي" و"البورصة اإليرلندية" ،ترحيباً مشجعاً من المستثمرين حول العالم ،كشهادة
على نجاح المصرف وثقة المستثمرين بإمكانيات نموه الواعدة.

وتعزي اًز لقاعدة رأس المال ،أكمل "اإلمارات اإلسالمي" بنجاح أيضاً إصدار شهادات ملكية خالل العام بقيمة وصلت إلى

 1.5مليار درهم.

وتأكيداً على الثقة التي يحظى بها لدى المستثمرين ،أعادت وكالة "فيتش" تأكيد تصنيف "اإلمارات اإلسالمي" طويل

األجل عند مستوى  A+مع نظرة مستقبلية مستقرة ،والتصنيف قصير األجل عند مستوى  ،F1مع تصنيف الجدوى عند
مستوى  bb-للعام الثاني على التوالي.
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وخالل عام  ،2016حاز "اإلمارات اإلسالمي" على العديد من الجوائز ضمن قطاع الخدمات المصرفية ،ومنها جائزة

"البنك األسرع نمواً في اإلمارات" ضمن "جوائز بانكر ميدل إيست" و"جوائز االبتكار في الخدمات المالية اإلسالمية" والتي
نظمتها مجلة "جلوبال فاينانس" عن بوابة  EI tradeاإللكترونية.

أسس إعداد البيانات المالية:
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمصرف وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية

الدولية ومتطلبات القوانين السارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،و وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
أبرز النتائج المالية لعام :2016
 -1صافي األرباح للسنة  106ماليين درهم.

 -2الدخل اإلجمالي لعام ( 2016صافي حصة المتعاملين وحاملي الصكوك من األرباح) يحقق نمواً بنسبة %3
مقارنة بالعام السابق ،ليصل إلى  2.5مليار درهم.

 -3إجمالي التكلفة يصل إلى  1.1مليار درهم بزيادة قدرها  %11مقارنة بالعام السابق .وقد استطاع المصرف
تحقيق انخفاض كبير في إجمالي التكلفة خالل األرباع الثالثة األخيرة من العام  2016بعد أن تم تطبيق عدد

من اإلجراءات للحد من النفقات خالل العام.

 -4ارتفاع قيمة الموجودات بنسبة  %11مقارنة بقيمتها في نهاية العام  2015لتصل إلى  59.2مليار درهم.

 -5زيادة األنشطة التمويلية واالستثمارية بنسبة  %6مقارنة بقيمتها في نهاية العام  2015لتصل إلى  36.3مليار
درهم.

 -6ارتفاع قيمة ودائع المتعاملين بنسبة  %5مقارنة بقيمتها في نهاية العام  2015لتصل إلى  41.1مليار درهم.
 -7وصلت نسبة انخفاض قيمة التمويل إلى  %9وارتفع معدل التغطية ليصل إلى .%96.9

 -8بلغت نسبة كفاية رأس المال  %16في ديسمبر .2016

 -9انخفض ربح السهم ليبلغ  0.027درهم في العام .2016
حقوق المساهمين:
ارتفعت حقوق المساهمين الى  6.7مليار درهم في نهاية العام  2016من  5.1مليار درهم في نهاية العام .2015
مدققو الحسابات:
تم تعيين السادة "إرنست و يونغ" كمدققي حسابات مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع للسنة المالية  2016في اجتماع
الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  15فبراير .2016
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التوصيات:
يتقدم مجلس اإلدارة إلى اجتماع الجمعية العمومية بالتوصيات التالية:
 -1اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016

 -2تحويل مبلغ  21.1مليون درهم إلى االحتياطيات.

 -3صرف الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين (ماعدا رأس المال) البالغة  35.1مليون درهم وفقاً للمادة -72
ز من عقد التأسيس.

في الختام يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر الجزيل إلى السادة المساهمين على دعمهم غير المحدود والى كافة المتعاملين

على ثقتهم الكبيرة ووالئهم المستمر ،والى اإلدارة التنفيذية للمصرف والعاملين فيه لتفانيهم والتزامهم ،آملين من اهلل العلي

القدير تحقيق النتائج المرجوة في العام الجديد.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

هشام عبداهلل القاسم
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإلمارات اإلسالمي لعام 2016م
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وعلى
آله وصحابته أجمعين.
إلى مساهمي "مصرف اإلمارات اإلسالمي"
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته؛
نقدم لكم التقرير السنوي اآلتي ،والمتعلق بمعامالت المصرف المنفذة خالل عام 2016م.
لقد راقبت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للمصرف العقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي طرحها مصرف
اإلمارات اإلسالمي شركة مساهمة عامة ("المصرف") خالل الفترة المذكورة ،وقامت بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي
الشرعي ع َّما إذا كان المصرف قد التزم بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ،وكذلك بالفتاوى ،والقرارات ،واإلرشادات
الصادرة من قِبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية خالل الفترة المذكورة.
علما ً بأن مسؤولية التأكد من أن المصرف يعمل وفقا ً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية تقع على إدارة المصرف ،أما
مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بنا ًء على مراقبتنا لعمليات المؤسسة؛ وفي إعداد تقرير لكم.
لقد قامت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإلمارات االسالمي من خالل إدارة التدقيق الشرعي؛ بالمراقبة التي اشتملت
على فحص اإلجراءات المتَّبعة من المصرف ،وذلك على أساس اختيار عيِّنات من العمليات المنفذة ،وكذلك على أساس
تقارير التدقيق والتنسيق الشرعي ،واالستفسارات التي قدمت من قِبل اإلدارة الشرعية الداخلية للمصرف على مدار السنة،
وسعت للحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية لتزويدها بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول
بأن المصرف لم يخالف مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
وبنا ًء على هذه المعطيات ،فإننا نرى:
أن العقود ،والعمليات ،والمعامالت التي اطلّعنا عليها وأبرمها المصرف خالل عام 2016م ،تمت وفقا ً
-1
لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
-2
أن توزيع األرباح ،وتحميل الخسائر على حسابات االستثمار ،يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من قِبَلنا
وفقا ً لمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.
-3
أن جميع المكاسب التي تحقَّقت من مصادر أو بطرق تحرمها مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية (والتي
اطَّلعت عليها الهيئة أو عضوها التنفيذي) تم تجنيبها لصرفها في وجوه الخير وفقا ً لما قرَّرته الهيئة.
-4
ت َّم حساب الزكاة وفق اآللية المعتمدة من الهيئة الشرعية ،إلخراجها نيابةً عن المساهمين وفقا ً للنص الوارد
في عقد تأسيس المصرف.
نسأل هللا العلي القدير أن يحقِّق لنا ولكم الرَّشاد والسَّداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
نيابة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإلمارات اإلسالمي:
أ.د يوسف عبدهللا الشبيلي

رئيس الهيئة الشرعية وعضوها التنفيذي
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الزكاة المستحقة على مساهمي مصرف اإلمارات اإلسالمي عن العام  2016م
تنص المادة ( -72ز) من النظام األساسي على أن" :يقوم المساهمون بإخراج زكاة أموالهم بأنفسهم (رأس المال المدفوع)،

وعلى الشركة أن تحسب لهم مقدار الزكاة المستحقة على السهم الواحد واشعارهم بها سنوياً .أما األموال المحتفظ بها لدى

الشركة كاالحتياطيات واألرباح المحتجزة وغيرها والتي تستحق عليها زكاة ،فتقوم الشركة بإخراج زكاتها حسبما تقرره هيئة

الفتوى والرقابة الشرعية ،وتحويلها الى صندوق الزكاة المنصوص عليه في المادة ( )75من الباب العاشر في النظام
األساسي".
تحتسب الزكاة على األسهم باتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
 الطريقة األولى:
الزكاة المفروضة على األسهم المشتراة بقصد االتجار فيها (أي بيعها عند ارتفاع سعرها) ،تحتسب على النحو التالي:
وعاء الزكاة للسهم الواحد = القيمة السوقية للسهم الواحد  +ربح السهم الواحد الموزع عن السنة
زكاة السهم الواحد = وعاء الزكاة للسهم الواحد %2.5775 x
صافي زكاة السهم الواحد = زكاة السهم الواحد –  0.006471فلس إماراتي (تمثل الزكاة على االحتياطيات واألرباح

المحتجزة عن السهم ،التي قام المصرف بإخراجها)

إجمالي الزكاة المستحة على األسهم = عدد األسهم  xصافي زكاة السهم الواحد
*مالحظة :تحتسب الزكاة بمقدار  %2.5775للسنة الميالدية ،و %2.5للسنة الهجرية ،بسبب فرق األحد عشر يوماً

بين التقويمين.

 الطريقة الثانية:
الزكاة المفروضة على األسهم المشتراة بقصد اإلقتناء (أي االستفادة من ريعها السنوي)  ،تحتسب على النحو التالي:
زكاة األسهم = إجمالي األرباح الموزعة على األسهم عن السنة %10 x

5

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقـد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لمصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع ("المصرف") وشركاته التابعة (يشار إليها
مجتمعة بـ "المجموعة") ،والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  ،2016والبيانات الموحدة للدخل
والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات
المالية الموحدة ،بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2016وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي
الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا التقرير .نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني
للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة
ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد
السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين .وباعتقادنا أن أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي ،في رأينا المهني ،كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة
للفترة الحالية .وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل إجمالي وعند تكوين رأينا
حولها ،وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور .وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه ،فإن وصفنا لكيفية
معالجة تدقيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق.
لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا،
وبناء عليه ،فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا
بما في ذلك ما يتعلق بتلك األمور.
ً
لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة .وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك
اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه ،أساساً إلبداء رأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع (تتمة)
أمور التدقيق الهامة (تتمة)

(أ) االنخفاض في قيمة ذمم األنشطة التمويلية و االستثمارية المدينة
نظ اًر للطبيعة التقديرية الكامنة في عملية احتساب مخصصات االنخفاض في قيمة ذمم األنشطة التمويلية و االستثمارية
المدينة ،يوجد خطر أن مبلغ االنخفاض في القيمة قد يكون خاطئ .وتقوم اإلدارة بتقدير االنخفاض في قيمة ذمم األنشطة
التمويلية و االستثمارية المدينة من خالل تطبيق األحكام واستخدام االفتراضات الذاتية .ونظ اًر ألهمية ذمم األنشطة
التمويلية و االستثمارية المدينة وعدم اليقين في التقدير المعني ،فإن ذلك يعتبر أحد مخاطر التدقيق الهامة .وتتألف
محفظة ذمم األنشطة التمويلية و االستثمارية المدينة للشركات عموماً من ذمم مدينة أكبر والتي تتولى اإلدارة متابعتها
بشكل فردي .وعلى ذلك ،فإن تقييم خسائر االنخفاض في قيمة ذمم األنشطة التمويلية و االستثمارية المدينة مبني على
معرفة اإلدارة بكل مقترض على حدة .بينما ،تتألف ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة لألفراد عموماً من ذمم
مدينة أقل كثي اًر في القيمة تمنح إلى عدد أكبر من العمالء .وال يتم احتساب مخصصـ ــات االنخفاض في القي ــمة بشكل
فردي ،بل يتم تحديدها من خالل التجميع حسـب المنتج في محــافظ متمـاثلة .ويتم بعـد ذلك متابعة المحافظ من خالل
إحصائي ـ ــات
التعثر في الدفع ،التي تكون العنصر األساسي في تقييم مخصص االنخفاض في قيمة ذمم األنشطة التمويلية و
االستثمارية المدينة  .عادة تكون المحافظ التي تنشأ عنها أكبر الحاالت من عدم اليقين تلك المحافظ التي تكون حاالت
االنخفاض في قيمتها مستمدة من نماذج جماعية أو غير مضمونة أو تكون عرضة لعجز محتمل في الضمانات.
وفيما يلي الطرق التي اتبعناها في التعامل مع المخاطر الموضحة أعاله:
 بالنسبة للعمالء من الشركات ،قمنا باختبار الضوابط األساسية في عملية التصنيف االئتماني لتحديد ما إذا كانت
درجات المخاطر المخصصة لألطراف المقابلة مناسبة .ثم أجرينا تقييماً ائتمانياً مفصالً لكافة ذمم األنشطة
التمويلية واالستثمارية المدينة التي تزيد عن ٍ
حد معين وذمم األنشطة التمويلية و االستثمارية المدينة التي تزيد
عن ٍ
حد أقل في فئة تحت المراقبة وفئة الذمم المدينة منخفضة القيمة ،باإلضافة إلى مجموعة من ذمم األنشطة
التمويلية و االستثمارية المدينة األخرى.
بناء على األداء التاريخي
الخسائر
تقدير
على
مة
القي
في
االنخفاض
احتساب
 بالنسبة للعمالء األفراد ،تستند عملية
ً
بناء على ظروف السوق الحالية .لقد قمنا باختبار دقة البيانات
للدفعات السابقة لكل محفظة ،ويتم تعديلها ً
الرئيسية في المحفظة والمستخدمة في النماذج وقمنا بإعادة احتساب المخصصات الرئيسية.
 قمنا بمقارنة افتراضات المجموعة المتعلقة بالمخصصات الجماعية لالنخفاض في القيمة مع البيانات الصناعية
والمالية واالقتصادية المتوفرة من مصادر خارجية .وكجزء من ذلك ،قمنا بالتقييم الدقيق لتقييمات وافتراضات
المجموعة ،خصوصاً فيما يتعلق بمدخالت نماذج االنخفاض في القيمة وتناسق األحكام المطبقة عند استخدام
العوامل االقتصادية وفترات ظهور الخسائر وفترة المالحظة لمعدالت التعثر في الدفع التاريخية .كما استعنا
بأخصائيين لتقدير مدى مناسبة منهجية احتساب االنخفاض الجماعي في القيمة.
المعلومات األخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة
لسنة  ،2016بخالف البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات الخاص بنا .وقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة
المصرف ،قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا ،ونتوقع الحصول على باقي أجزاء التقرير السنوي للمجموعة
لسنة  2016بعد تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى واننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع (تتمة)
المعلومات األخرى (تتمة)
وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله والتحقق مما
إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها أثناء
بناء على اإلجراءات التي قمنا بها
التدقيق أو التي يبدو أنها تتضمن
أخطاء جوهرية .وفي حال توصلنا إلى استنتاجً ،
ً
أخطاء جوهرية في تلك المعلومات
على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق هذا ،أن هناك
ً
األخرى ،فإنه علينا اإلشارة إلى ذلك .وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.
مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
واألحكام المعنية من النظام األساسي للمصرف والقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية
اء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ.
من أخطاء جوهرية ،سو ً
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ
االستم اررية واإلفصاح ،كما هو مناسب ،عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستم اررية
االستمررية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو ليس لديها
ا
واستخدام مبدأ
أي بديل واقعي لذلك.
يتحمل مسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ،بشكل إجمالي ،خالية من
اء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ ،واصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا حول
األخطاء الجوهرية ،سو ً
البيانات المالية الموحدة .وان التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مستوى عالي من التأكيدات ،لكنها ليست ضماناً بأن
التدقيق الذي تم إجراؤه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف يكتشف دائماً األخطاء الجوهرية عند وجودها .وقد تنشأ األخطاء
نتيجة الحتيال أو خطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع أن تؤثر ،منفردة أو مجتمعة ،بشكل معقول على الق اررات
بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها ً
في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ،نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني
خالل عملية التدقيق .كما نقوم بما يلي:
اء كان ذلك نتيجةً الحتيال أو خطأ ،وتصميم
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سو ً
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء
رأينا حول البيانات المالية الموحدة .إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر
الناتجة عن األخطاء ،نظ اًر ألن االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز
الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم نظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف،
وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع (تتمة)
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة)
 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي
قامت بها اإلدارة.
بناء على أدلة التدقيق
 االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطريقة المحاسبة وفقاً لمبدأ االستم اررية وتقييمً ،
التي تم الحصول عليها ،ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزيد
من الشكوك حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستم اررية .إذا توصلنا إلى أن هناك عدم
يقين جوهري ،فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة
في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية .وتعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق
التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا .إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية
قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستم اررية.
 تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وما إذا كانت البيانات المالية
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل يحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.
 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة
أي حول البيانات المالية الموحدة .ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية
إلبداء ر ٍ
للمجموعة واإلشراف عليها .ونتحمل وحدنا المسؤولية عن أرينا حول البيانات المالية.
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص ،من بين ٍ
أمور أخرى ،النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق
الجوهرية ،بما في ذلك أي عيوب جوهرية في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.
كما نقدم إق ار اًر لمسؤولي الحوكمة يفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية ،ونبلغهم بكافة
العالقات واألمور األخرى التي قد عيعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا ،والضوابط ذات الصلة ،في حال
وجدت.
ومن بين األمور التي يتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة ،يتم تحديد تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في
تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية ،وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة .ونقوم بوصف تلك األمور في تقرير
مدققي الحسابات الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو ،في حاالت نادرة
للغاية ،نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام
بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع (تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما نشير ،وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إلى ما يلي:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

)8

تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛
لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
تم إعداد البيانات المالية الموحدة  ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقاً لألحكام المعنية من النظام األساسي
للمصرف والقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛
تتفق المعلومات المالية الموحدة الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبية
للمجموعة؛
تم اإلفصاح عن االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016
ضمن اإليضاح 7؛
يبين إيضاح  31المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛
استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا ،لم يسترع انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن المصرف قد خالف ،خالل
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2016أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة
 2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو عقد التأسيس والنظام األساسي للمصرف على وجه قد يكون له
تأثير جوهري على أنشطته أو مركزه المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2016؛ و
يبين إيضاح  37المساهمات االجتماعية خالل السنة.

ارنست ويونغ
موقعة من:
جوزيف مورفي
شريك
رقم التسجيل 492 :
 15يناير 2017
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحد للمجموعة
قائمة المركز المالي
ّ
كما في  ٣1ديســـــمبر 2016

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

11.662.802
7.755.193
1.479.214
36.342.568
474.830
776.050
517.267
220.265
────────
59.228.189
════════

7.255.674
7.372.715
2.287.105
34.180.420
805.937
563.379
570.011
166.937
────────
53.202.178
════════

12
13
14

41.131.007
1.807.918
7.368.138
776.050
1.421.162
35.139
────────
52.539.414
────────

39.301.172
3.061.714
3.672.500
563.379
1.475.179
33.483
────────
48.107.427
────────

16
17
17

5.430.422
339.986
245.765
19.404
653.198
────────
6.688.775
────────
59.228.189
════════
9.742.403
════════

3.930.422
329.423
235.202
()4.127
603.831
────────
5.094.751
────────
53.202.178
════════
8.613.314
════════

إيضاح

الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
استثمارات
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
عقارات استثمارية
قبوالت للمتعاملين
موجودات أخرى
عقارات ومعدات

5
6
7
8
9
10
11

إجمالي الموجودات
المطلوبات
حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية
قبوالت للمتعاملين
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع

15

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي عام
إحتياطي القيمة العادلة
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
االلتزامات والمطلوبات الطارئة

19

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات من  6إلى .10

11

11

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحد للمجموعة
بيان الدخل
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣1ديســـــمبر 2016

إيضاح

الدخل
دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية
دخل من أوراق مالية استثمارية
دخل من الشركة القابضة للمجموعة
دخل عموالت ورسوم
دخل آخر

20
21
22
23
24

إجمالي الدخل
المصروفات
مصروفات موظفين
مصروفات عمومية وإدارية
استهالك عقارات ومعدات

25

إجمالي المصروفات
صافي األرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة والتوزيعات
26
26

مخصصات انخفاض القيمة على موجودات مالية ،صافية من التحصيالت
مخصصات انخفاض القيمة على موجودات غير مالية ،صافية من التحصيالت
إجمالي مخصصات انخفاض القيمة ،صافية من التحصيالت
صافي األرباح التشغيلية
حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك

27

صافي أرباح السنة
ربحية السهم (درهم)

29

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات من  6إلى .10
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12

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2.041.287
74.596
184.047
480.603
228.863
────────
3.009.396
────────

1.766.705
97.721
190.857
483.154
211.816
────────
2.750.253
────────

()691.723
()371.322
()27.841
────────
()1.090.886
────────

()624.814
()326.105
()30.730
────────
()981.649
────────

1.918.510

1.768.604

()1.333.048
34.685
────────
()1.298.363
────────

()813.923
3.818
────────
()810.105
────────

620.147
()514.515
────────
105.632
════════
0.027
════════

958.499
()317.820
────────
640.679
════════
0.163
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحد للمجموعة
بيان الدخل الشامل
ّ

للســــنة المنتهــــــية في  31ديســـــمبر 2016

صافي أرباح السنة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

105.632

640.679

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقا ضمن بيان الدخل:
بنود الدخل الشامل األخرى
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 صافي التغير في القيمة العادلة -صافي المحول الى بيان الدخل

37.858
()14.327
────────
23.531
────────
129.163
════════

إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى للسنة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات من  6إلى 10

13

13

()22.974
8.256

────────
()14.718
────────
625.961
════════

16

16

3.930.422
────────
1.500.000
────────
5.430.422
════════

3.930.422
────────
────────
3.930.422
════════

ألف درهم

رأس المال

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات من  6إلى .10

كما في  31ديسمبر 2016

إجمالي الدخل الشامل للسنة
إصدار حقوق اكتتاب
المحول إلى االحتياطيات
زكاة السنة

كما في  1يناير 2016
صافي أرباح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

كما في  31ديسمبر 2015

إجمالي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطيات
زكاة السنة

كما في  1يناير 2015
صافي أرباح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

إيضاح

الموحد للمجموعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣1ديســـــمبر 2016

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
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329.423
────────
10.563
────────
339.986
════════

265.355
────────
64.068
────────
329.423
════════

235.202
────────
10.563
────────
245.765
════════

171.134
────────
64.068
────────
235.202
════════

()4.127
23.531
────────
23.531
────────
19.404
════════

10.591
()14.718
────────
()14.718
────────
()4.127
════════

العائدة إلى المساهمين في المجموعة
إحتياطي القيمة
احتياطي عام
احتياطي قانوني
العادلة
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

603.831
105.632
────────
105.632
()21.126
()35.139
────────
653.198
═════════

124.771
640.679
─────────
640.679
()128.136
()33.483
─────────
603.831
═════════

ألف درهم

أرباح محتجزة

5.094.751
105.632
23.531
────────
129.163
1.500.000
()35.139
────────
6.688.775
═════════

4.502.273
640.679
()14.718
─────────
625.961
()33.483
─────────
5.094.751
═════════

ألف درهم

إجمالي
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣1ديســـــمبر 2016

إيضاح

األنشطة التشغيلية
صافي أرباح السنة

تسويات لـ:

مخصصات انخفاض في قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
مخصصات انخفاض في قيمة استثمارات
قيد مخصصات انخفاض في قيمة عقارات استثمارية عكسيا
دخل توزيعات األرباح
أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع
أرباح بيع عقارات استثمارية
استهالك عقارات استثمارية
استهالك عقارات ومعدات

26
26
21
21
24
9
11

أرباح تشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
التغيرات في المستحق من بنوك
التغيرات في ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة
التغيرات في الموجودات األخرى
التغيرات في حسابات المتعاملين
التغيرات في المستحق لبنوك
التغيرات في المطلوبات األخرى
الزكاة المدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء استثمارات
المبالغ المحصلة من بيع استثمارات
دخل توزيعات األرباح المقبوضة
اإلضافات في العقارات االستثمارية
المبالغ المحصلة من بيع عقارات استثمارية
التغيرات في العقارات والمعدات
صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
التغيرات في تمويل الصكوك
إصدار حقوق اكتتاب
صافي النقد الناتج عن ( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

105.632

640.679

1.369.690
124.369
()34.685
()12.147
()14.370
()91.546
23.415
27.841
────────
1.498.199

741.902
72.021
()3.818
()12.354
()29.294
()142.889
27.458
30.730
────────
1.324.435

()2.468.626
118.908
()3.531.838
52.746
1.829.835
()39.407
()54.017
()33.483
────────
()2.627.683
────────

()1.693.191
()119.778
()8.820.359
22.811
7.854.550
126.864
173.776
()16.826
────────
()1.147.718
────────

()1.757.915
2.479.338
12.147
()382
434.304
()81.170
────────
1.086.322
────────

()1.652.993
2.514.054
12.354
()32.651
537.960
()85.960
────────
1.292.764
────────

3.695.638
1.500.000
────────
5.195.638

()500
────────
()500
────────

3.654.277
3.168.627
────────

144.546
3.024.081
────────

6.822.904
════════

3.168.627
════════

────────
صافي التغير في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

30

تش ّكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءا من هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحات من  6إلى .10
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 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  .1984ويقوم المصرف حاليا بتقييم أثر القانون الجديد ويُتوقع أن يمتثل بالكامل في أو قبل نهاية فترة السماح بتاريخ  30يونيو
.2017
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ  10مارس  ، 2004تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،واكتملت عملية التحوّ ل بتاريخ  9أكتوبر ( 2004تاريخ التحوّ ل) ،بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة
من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن المصرف هو شركة تابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني ،شركة مساهمة عامة ،دبي ("الشركة القابضة للمجموعة") ،كما أن الشركة األم النهائية
للشركة القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي لإلستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي .إن المصرف مُدرج في سوق دبي المالي.
باإلضافة إلى المركز الرئيسي في دبي ،يمارس المصرف نشاطه من خالل  61فرعا في اإلمارات العربية المتحدة ،وتشتمل هذه البيانات المالية
على األنشطة الخاصة بالمركز الرئيسي للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معا بـ "المجموعة").
نسبة الملكية
تاريخ وبلد التأسيس

النشاط الرئيسي

2016

2015

 شركة اإلمارات اإلسالمي
للوساطة المالية ذ.م.م

 26أبريل ، 2006
اإلمارات العربية المتحدة

خدمات وساطة مالية

%100

%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.
 2أسس إعداد البيانات المالية
أ) بيان التوافق
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية
ومتطلبات القوانين السارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية
الموحدة للمجموعة مبينة أدناه .وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة .ما لم يذكر خالف ذلك.
تم اعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016لإلصدار من قبل مجلس االدارة بتاريخ  17يناير .2017
ب) أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية ماعدا الحاالت التالية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:
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الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،و
الموجودات المالية المتاحة للبيع.

11

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 2أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)
ب) أساس القياس (تتمة)

يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهو العملة التشغيلية للمجموعة .ما لم
يذكر خالف ذلك ،فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم اإلماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف.
إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة معينة .ويتطلب كذلك من اإلدارة أن
تضع أحكاما في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من األحكام أو التعقيد ،أو تلك النقاط التي
تكون فيها االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة للمجموعة قد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم ( 3أ).
ج) مبادىء التوحيد
 .1الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على شركة ما عندما تكون عرضة ل ،أو لديها حقوق في،
العائدات المتغيرة من خالل مشاركتها في الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل السلطة التي تمتلكها على الشركة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم جدوى سيطرتها من عدمه على مستثمر إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر
من عناصر السيطرة الثالثة .يتم توحيد الشركات التابعة اعتبارا من تاريخ االستحواذ عليها ،نظرا لكونه تاريخ خضوع تلك الشركات لسيطرة
المجموعة ،ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.
إن قائمة الشركات التابعة للمجموعة مدرجة في اإليضاح رقم .1
أساس التوحيد
تشتمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة على البيانات المالية للمصرف والشركات التابعة له كما في نهاية فترة اعداد التقرير .يتم اعداد
البيانات المالية للشركات التابعة والمستخدمة في اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة في نفس تاريخ اعداد تقرير المصرف .يتم تطبيق
السياسات المحاسبية المعتمدة على المعامالت واألحداث المماثلة في ظروف مماثلة.
يتم استبعاد كافة األرصدة والدخل والمصروفات واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت الداخلية للمجموعة بالكامل.
يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .وتقاس الموجودات المتطلبة القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة في دمج األعمال
بداية على أساس قيمتها العادلة في تاريخ االستحواذ .يتم االعتراف بالتكاليف ذات الصلة باالستحواذ كمصروفات في الفترات التي يتم فيها
تكبد التكاليف وتلقي الخدمات.
عندما تستحوذ المجموعة على أعمال تجارية ،تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة للتصنيف المناسب والتعيين وفقا للشروط
التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة في تاريخ االستحواذ.
يتم االعتراف بأي مبلغ طارىء يتم تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ.
يتم االعتراف بالتغييرات الالحقة للقيمة العادلة للمبلغ الطارىء الذي يعتبر اما أصال أو التزاما وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  39في
االرباح أوالخسائر .إذا تم تصنيف المبلغ الطارىء ضمن حقوق ملكية ،ال يتم قياسه حتى تتم تسويته نهائيا ضمن حقوق الملكية.
اذا تحقق دمج األعمال على مراحل ،يتم احتساب حصص حقوق الملكية المحتفظ بها سابقا في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة كما في
تاريخ االستحواذ ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة مقابلة في األرباح أو الخسائر.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 2أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)
ج) مبادىء التوحيد (تتمة)
 .1الشركات التابعة (تتمة)
أساس التوحيد (تتمة)

تقوم المجموعة باالختيار لكل دمج أعمال بمفرده أن يتم االعتراف بالحصص غير المسيطرة للشركة المستحوذ عليها (ان وجدت) اما بالقيمة
العادلة ،او بالحصة التناسبية للحصص غير المسيطرة من صافي الموجودات المحددة للشركة المستحوذ عليها.
يتم تسجيل أي فائض من مجموع القيمة العادلة للمبلغ المحول في دمج األعمال ،قيمة الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها
(ان وجدت) ،والقيمة العادلة لحصص حقوق الملكية المحتفظ بها سابقا للمجموعة في الشركة المستحوذ عليها (ان وجدت) ،الى صافي القيمة
العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستحوذ عليها تحت بند الشهرة.
عند فقدان السيطرة ،ال تعترف المجموعة بالموجودات والمطلوبات للشركة التابعة ،وأية حصص غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق
الملكية ذات الصلة بالشركة التابعة .يتم االعتراف باي فائض او عجز ناجم عن فقدان السيطرة في االرباح أوالخسائر .في حال احتفاظ
المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة ،فيتم قياس مثل هذه الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان تلك السيطرة .بعد ذلك يتم احتسابها
على أنها حصة في رأس المال المستثمر أو وفقا لسياسة المجموعة المحاسبية المتعلقة باألدوات المالية اعتمادا على مستوى تأثير االحتفاظ
بها.
 .2الشركات ذات األهداف الخاصة
الشركات ذات األهداف الخاصة هي الشركا ت التي يتم إنشاؤها لتحقيق أهداف محدودة ومحددة جيدا مثل توريق موجودات معينة ،أو لتنفيذ
معاملة تسهيالت أو تمويل معين .يتم توحيد الشركات ذات األهداف الخاصة ،استنادا إلى تقييم جوهر عالقتها مع المجموعة وكذلك للمخاطر
والمكافآت المرتبطة بها ،عندما تخلص المجموعة إلى السيطرة على هذه الشركات.
قد تشير الظروف التالية إلى عالقة تكون فيها المجموعة ،من الناحية الموضوعية ،مسيطرة على الشركات ذات األهداف الخاصة وبالتالي
يتم توحيد بياناتها المالية:




تتم ممارسة أنشطة الشركات ذات األهداف الخاصة نيابة عن المجموعة وفقا الحتياجاتها المحددة من األعمال بحيث تحصل المجموعة
على المنافع من عمليات هذه الشركات.
يكون للمجموعة الحق في الحصول على معظم منافع الشركات ذات األهداف الخاصة ولذلك قد تتعرض للمخاطر المتعلقة بأنشطة
تلك الشركات.
تحتفظ المجموعة بغالبية المخاطر التي بحوزتها أو المتبقية والمرتبطة بالشركات ذات األهداف الخاصة أو بموجوداتها وذلك بغرض
الحصول على المنافع الناتجة عن أنشطتها.

يتم تقييم ما إذا كان للمجموعة سيطرة على الشركات ذات األهداف الخاصة عند التأسيس ،وعادة ال تتم إعادة تقييم اخرى في تاريخ كل بيان
مركز مالي.
يتضمن االيضاح رقم  18معلومات حول أنشطة التوريق الخاصة بالمجموعة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 2أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)
ج) مبادىء التوحيد (تتمة)
 .3معامالت الحصص غير المسيطرة

تمثل الحصص غير المسيطرة حقوق المساهمين في شركات تابعة غيرعائدة ،بشكل مباشر أوغير مباشر ،إلى مالكي المصرف ويتم إدراجها
على نحو منفصل في بيان الدخل الموحد والدخل الشامل الموحد للمجموعة وضمن حقوق الملكية في بيان المركز المالي للمجموعة ،وبشكل
مستقل عن حقوق المساهمين العائدة لمالكي المصرف.
يتم تصنيف التغيرات في حصة حقوق المساهمين في المجموعة ضمن شركة تابعة ما ،بحيث ال يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة عليها ،على
أنها معامالت خاصة بحقوق المساهمين .في مثل هذه الظروف ،يتم تعديل القيمة الدفترية للحصص المسيطرة وغير المسيطرة لتعكس
التغيرات في الحصص ذات الصلة بالشركة التابعة .في حال وجود أي فرق بين المبلغ الذي تم بموجبه تعديل الحصة غير المسيطرة ،يتم
االعتراف بالقيمة العادلة للمبلغ المقابل المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق المساهمين وتنسب إلى المالكين في المجموعة.
 3السياسات المحاسبية الهامة
أ) استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية من اإلدارة أن تضع تقديرات وافتراضات معينة تؤثر
على المبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات المالية ومخصصات انخفاض القيمة الناتجة والقيم العادلة .وبشكل محدد ،يتطلب من اإلدارة وضع
أحكام هامة حول تقدير مبالغ ومواعيد التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة لذمم األنشطة التمويلية المدينة المعرضة
النخفاض القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية غير المدرجة .يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام
والتي تعتمد على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى ،بما في ذلك التوقعات الخاصة باألحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف
الراهنة.
وفيما يلي أهم النقاط التي يتطلب فيها استخدام التقديرات واألحكام:
 .1مخصصات انخفاض قيمة ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
تقوم المجموعة بمراجعة ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة لتقييم انخفاض القيمة بصورة منتظمة .وعند تقييم انخفاض القيمة ،تقوم
المجموعة بتقدير ما اذا كان يجب تسجيل الخسارة في انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد للمجموعة .تقوم المجموعة بوضع األحكام
لمعرفة ما إذا كان هناك أية بي انات ملحوظة تدل على وجود نقصا ملموسا في التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية من ذمم أنشطة التمويل
االسالمي المدينة .إن المنهج واالفتراضات المستخدمة في تقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية يتم مراجعتها بصورة منتظمة لتقليل
أي فروق بين الخسارة المقدرة والخسارة الفعلية.
باإلضافة إلى تكوين مخصص انخفاض قيمة محدد لذمم األنشطة التمويلية المدينة كل على حدى ،تقوم المجموعة أيضا بتكوين مخصص
انخفاض قيمة متراكم لالعتراف بأنه في أي تاريخ للتقرير سوف يكون هناك مبلغ ألدوات التمويل التي تم تخفيض قيمتها حتى من خالل نقطة
إطالق محددة لالعتراف بالخسارة التي لم تثبت بعد (والتي تعرف بـ"مدة الظهور").
 .2القيمة العادلة لألدوات المالية
عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة من أسعار
مدرجة ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة من أساليب التقييم المختلفة التي تشمل استخدام نماذج حسابية .تكون معطيات هذه النماذج مأخوذة من
بيانات السوق الملحوظة حيث يكون ذلك ممكنا ،وإذا تعذر ذلك ،يكون قدرا من التقديرات متطلبا لتحديد القيم العادلة.
تخضع القيم العادلة إلطار من المراقبة مصمم لضمان أن يتم تحديدها أو تقييمها من خالل وحدة مستقلة عن تلك التي تتحمل المخاطر.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أ) استخدام التقديرات واألحكام (تتمة)

انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع
تقرر المجموعة أن األوراق ا لمالية االستثمارية المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما يحدث انخفاض حاد أو طويل األمد في
القيمة العادلة إلى ما دون سعر التكلفة .ويتطلب تحديد إذا ما كان ذلك االنخفاض حادا أو طويل األمد وضع األحكام حول ذلك .ولوضع تلك
األحكام ،تقوم المجموعة بتقييم عدة عوامل سوقية وغير سوقية.
 .3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية بما في ذلك العقارات االستثمارية في تاريخ اعداد كل تقرير لتحديد ما اذا كان
هناك مؤشرا النخفاض في قيمتها .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة الممكن استردادها من الموجودات.
يتم االعتراف بانخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو للوحدة المولدة للنقد له المبلغ الممكن استرداده .تعتبر الوحدة المولدة
للنقد أقل أصل للمجموعة يمكن تحديده والذي يولد تدفقات نقدية والتي تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات والمجموعات األخرى .يتم
االعتراف بانخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد للمجموعة .يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة الخاصة بالوحدات المولدة للنقد أوال لتقليل
المبلغ المرحل ألي شهرة تخصص للوحدات ومن ثم لتقليل القيمة الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (المجموعة أو الوحدات) على
أساس النسبة والتناسب.
إن المبلغ المسترد ألصل أو وحدة مولدة للنقد هو القيمة األكبر لقيمته المستخدمة أو قيمته العادلة ناقصا تكاليف بيعه .عند تقييم القيمة المستخدمة
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال
والمخاطر المحددة لألصل.
 .4األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تتبع المجموعة معيار المحاسبة الدولي رقم  39في تصنيف بعض الموجودات المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ
استحقاق محدد كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .في ظل هذا الحكم ،تقوم المجموعة بتقدير نيتها وقدرتها على االحتفاظ بمثل هذه األوراق
المالية االستثمارية حتى تاريخ االستحقاق.
ب) قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو الذي تم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة في سوق رئيسي في تاريخ القياس.
يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تحدث إما:




في سوق رئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو
في حالة عدم وجود سوق رئيسي ،في السوق الذي به أكبر قدر من المميزات لألصل أو االلتزامات.

إذا كان ألصل أو التزام تم قياسه بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب ،تقيس المجموعة الموجودات والمراكز الطويلة بسعر العرض
والمطلوبات والمراكز القصيرة بسعر الطلب.
تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة كتابة التقارير التي حدث خاللها التغيير.
تنطبق القيمة العادلة على كل من األدوات المالية وغير المالية.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ج)

دخل ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة
يتم االعتراف بالدخل الناتج عن ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية كما يلي:
المرابحة
يمكن احتساب الربح وتحديده تعاقديا عند بداية العقد ،ويتم االعتراف بالربح عند تحققه خالل مدة العقد بطريقة معدل الربح الفعال على الرصيد
المستحق.
اإلستصناع
يتم احتساب إيراد اإل ستصناع وهامش الربح المرتبط به (الفرق بين السعر النقدي للمتعامل وتكلفة إستصناع المصرف اإلجمالية) على أساس
التناسب الزمني.
اإلجارة
يتم االعتراف بدخل اإلجارة على أساس االستحقاق على مدى فترة العقد.
المضاربة
يتم االعتراف بدخل تمويل المضاربة عند توزيعها من قبل المضارب ،بينما يتم تحميل الخسائر على الدخل عند إعالنها من قبل المضارب.
الوكالة
يتم االعتراف بالدخل المتوقع من الوكالة على أساس االستحقاق خالل الفترة ،و يتم تعديلها بالدخل الفعلي عند استالمه .و يتم احتساب الخسائر
في تاريخ إعالنها من قبل الوكيل.

د)

الرسوم والعموالت
يتم احتساب الرسوم والعموالت ،والتي تعتبر جزء ال يتجزأ من تسهيالت التمويل ،ضمن قياس العائد الفعلي.
تشتمل إيرادات الرسوم والعموالت األخرى على الرسوم اإلدارية ورسوم إدارة المحافظ االستثمارية ورسوم االكتتاب والرسوم اإلدارية للصكوك
ويتم االعتراف بها كخدمات منفذة.
إن مصروفات الرسوم والعموالت األخرى تتعلق أساسا برسوم المعاملة والخدمة والتي يتم صرفها طبقا للخدمات المتحصل عليها.

هـ)

إيرادات تحظرها الشريعة االسالمية
في حال تحقيق إيرادات تخالف مبادىء وأحكام الشريعة اإلسالمية ،فإنه يتم تجنيبها وصرفها في وجوه الخير وفق ما تقرره هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية للمجموعة.

و)

دخل أوراق مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتألف الدخل من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من الفرق بين المكاسب والخسائر المتعلقة بهذه الموجودات
المالية ،ويشمل جميع تغيرات القيمة العادلة المتحققة وغير المتحققة واألرباح وتوزيعات األسهم ،وفروق صرف العمالت األجنبية.

ز)

توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات أرباح األسهم كمطلوبات وتخصم من حقوق الملكية عندما تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة في اجتماع
الجمعية العمومية.

ح) دخل تأجير
يتم اإلعتراف بدخل اإليجار من العقارات االستثمارية ضمن بيان الدخل الموحد للمجموعة بالتساوي خالل مدة عقد اإليجار.
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الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
3
ط)

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
برنامج والء المتعاملين
تعتمد المجموعة تشغيل برنامج المكافآت الذي يتيح للمتعاملين الحصول على نقاط عند قيامهم بشراء منتجات باستخدام بطاقات االئتمان الصادرة
عن المجموعة .يمكن بعد ذلك استبدال النقاط بقسائم تسوق أو مبالغ نقدية أو أميال السفر ،مع مراعاة تحقيق الحد األدنى لعدد النقاط التي يتم
كسبها .في حين تتم إدارة بعض جوانب هذا البرنامج داخليا ،تتم االستعانة بموردين خارجيين لتغطية جوانب أخرى معينة من البرنامج.
في حال الجوانب التي تتم إدارتها داخليا ،تخصص إيرادات البيع التي يتم استالمها بين المنتجات المباعة والنقاط الصادرة ،ويؤخذ بالحسبان أن
تكون اإليرادات المخصصة للنقاط مساوية لقيمتها العادلة .تحتسب القيمة العادلة عن طريق تطبيق التقنيات اإلحصائية .تكون القيمة العادلة للنقاط
الصادرة مؤجلة و يتم االعتراف بها كإيرادات عند تحرير النقاط.
فيما يتعلق بالجوانب التي تدار من قبل طرف ثالث ،يتم قيد المبلغ المخصص الئتمانات الجوائز الذي يتم تحصيله نيابة عن الطرف الثالث في
بيان الدخل الموحد للمجموعة في وقت تقديم الجوائز.

ي) األدوات المالية
 .1التصنيف
الموجودات المالية
تصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن أحد الفئات التالية:
-

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة،
إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق،
إستثمارات متاحة للبيع ،و
إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
ذمم األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو متفق عليها والتي ليست مدرجة في أي سوق نشطة.
يتم ترحيل هذه المنتجات بالتكلفة المطفأة ناقصا انخفاض القيمة.
تستخدم العبارات التالية في األنشطة التمويلية واالستثمارية المدينة:
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المرابحة :هي عقد تبيع المجموعة بموجبه للمتعامل سلعة أو عقارا سبق للمجموعة شراؤها وحيازتها بناء على وعد من المتعامل بشرائها
من المجموعة وفقا لشروط معينة .يتكون سعر البيع من التكلفة وهامش ربح متفق عليه.



اإلجارة التمويلية :هي عقد تقوم المجموعة (المؤجر) بموجبه بتأجير عين موصوفة للمتعامل (المستأجر) ،وذلك لمدة محددة مقابل أقساط
إيجار معينة  .قد تنتهي اإلجارة التمويلية بانتقال ملكية العين للمستأجر في نهاية مدة اإلجارة .كما تقوم المجموعة فعليا بتحويل المخاطر
والعوائد المرتبطة بملكية األصل إلى المستأجر.



االستصناع :هو عقد بين المجموعة والمتعامل ،تقوم المجموعة بموجبه بتطوير وبيع عقار للمتعامل وفقا لمواصفات معينة متفق عليها.
تقوم المجموعة بتطوير العقار إما بنفسها أو من خالل مقاول فرعي ،ثم تقوم بتسليمه للمتعامل في تاريخ متفق عليه مسبقا وبثمن محدد.
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الوكالة :هي عقد تقدم المجموعة بموجبه مبلغا من المال للوكيل ،الذي يقوم باستثماره وفقا لشروط معينة مقابل أجر محدد (مبلغ مقطوع
أو نسبة من المال المستثمر) .يضمن الوكيل المبلغ المستثمر في حالة تقصيره أو إهماله أو إخالله بأي ٍ من شروط عقد الوكالة.



المضاربة :هي عقد بين طرفين ،يقدم أحدهما المال ويسمى رب المال ،بينما يقدم اآلخر الجهد والخبرة الستثمار هذا المال ويسمى
المضارب الذي يقوم باستثمار هذه األموال في مشروع أو نشاط محدد مقابل حصوله على نسبة متفق عليها مسبقا من ربح المضاربة
تسمى بعائد المضاربة .في حالة الخسارة الطبيعية يخسر رب المال ماله بينما يخسر المضارب جهوده .أما في حالة تقصير المضارب
أو إهماله أو إخالله بأيٍ من شروط وأحكام عقد المضاربة فيتحمل وحده كافة الخسائر .تقوم المجموعة بدور المضارب حين تقبل األموال
من أصحاب حسابات االستثمار والتوفير والوكالة ،وتقوم بدور رب المال حين تستثمر تلك األموال على أساس المضاربة.



المشاركة :هي عقد بين المجموعة والمتعامل للمشاركة في مشروع استثماري محدد قائم أو جديد ،أو تملك حصة من عقار محدد بصفة
دائمة أو متناقصة وفق أحكام العقد المبرم بين الطرفين .يتم تقاسم الخسارة بنسبة حصة كل طرف في رأس مال المشروع.

األوراق المالية االستثمارية


استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
هي موجودات مالية غير مشتقة ذات مبالغ محددة أو ممكن تحديدها ،ولها تواريخ استحقاق ثابتة ،والتي تنوي المجموعة االحتفاظ بها
حتى تواريخ استحقاقها .وهي تتضمن بعض األدوات المالية.
يتم ترحيل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة (ناقصا انخفاض القيمة ،إن وجد).
يسمح ببيع االستثمارات المحتفظ بها لحين االستحقاق في الحاالت التالية فقط:
-

-



عندما يكون االستثمار قريبا من االستحقاق بدرجة ال يكون له تأثير على القيمة العادلة؛
تم استالم قدر كبير من أصل المبلغ؛
حدث منفصل خارج سيطرة المجموعة؛
انخفاض ائتماني ملحوظ؛
دمج أو استبعاد رئيسي لألعمال؛ أو
زيادة في المتطلبات الرأسمالية النظامية.

استثمارات متاحة للبيع
االستثمارات المتاحة للبيع هي موجودات مالية لم يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كذمم
أنشطة تمويلية مدينة أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .تشمل االستثمارات المتاحة للبيع بعض االستثمارات في الصكوك
و في األسهم .قد يتم بيع هذه االستثمارات لتلبية الحاجة إلى السيولة أو نتيجة التغيرات في معدالت الربح ،ومعدالت صرف العمالت
األجنبية أو أسعار األسهم.
يمكن بيع الموجودات المالية المتاحة للبيع بحرية .تقاس جميع الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.
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يتم ترحيل الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة إلى بيان الدخل الموحد اآلخر للمجموعة ويتم االعتراف به كعنصر منفصل في قائمة المركز
المالي باستثناء حالة انخفاض القيمة حيث يتم ترحيل الخسارة المتراكمة إلى بيان الدخل الموحد للمجموعة .عند بيع الموجودات المالية
يتم تحويل القدر الكامل للفرق بين القيمة العادلة والتكلفة ،المدرجة سابقا في بيان الدخل الموحد اآلخر ،إلى بيان الدخل الموحد للمجموعة.


مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الحاالت التالية:




عندما تتم إدارة أو تقييم الموجودات أو المطلوبات أو إعداد تقارير بشأنها داخليا على أساس القيمة العادلة
عندما يلغي التصنيف أو يقلل بشكل كبير التباين المحاسبي والذي قد يظهر بخالف ذلك ،أو
عندما تشمل الموجودات أو المطلوبات أداة مشتقة ضمنية تعدل التدفقات المالية بشكل كبير والتي قد تكون مطلوبة بخالف
هذا الغرض بموجب العقد.

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية ،بخالف الضمانات المالية والتزامات التمويل كما تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر.
ترتيبات تمويل الصكوك:
يتم تصنيف األدوات المالية الصادرة من قبل المجموعة وغير المحتفظ بها للمتاجرة أو المصنفة بالقيمة العادلة عن طريق الربح أو الخسارة
كمطلوبات في إطار ترتيبات تمويل الصكوك ،وذلك عندما ينشأ تغير جوهري في أي من الترتيبات التعاقدية في المصرف يؤدي إلى جعل المصرف
ملزما إما بتسليم موجودات نقدية أو غيرها من الموجودات المالية إلى حاملي الصكوك ،أو الوفاء بأي التزام فيما عدا استبدال أي مبلغ نقدي محدد
أو غيره من الموجودات المالية مقابل عدد محدد من أسهم حقوق الملكية.
يتم قياس هذه الترتيبات الحقا بتكلفة القيمة المطفأة باستخدام العائد.
 .1االعتراف
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية
لألداة .ومن ذلك التاريخ يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر أو الموجودات المتاحة للبيع .تعترف المجموعة بالذمم المدينة للتمويل في اليوم الذي يتم تحويلها أو االستحواذ عليها
من قبل المجموعة.
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يتم االعتراف وإيقاف االعتراف بجميع عمليات البيع والشراء من الموجودات المالية والمطلوبات واألرباح أو الخسائر الناتجة في تاريخ التداول
(التاريخ الذي يصبح فيه المصرف طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية).
 .2إعادة تصنيف
يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عند انتخابات اإلدارة ،ويتم تحديدها على أساس أداة مقابل أداة.
فيما يتعلق بالموجودات المالية المصنفة خارج إطار فئة "متاحة للبيع" ،يتم إطفاء أي ربح أو خسارة سابقة معترف بها في حقوق الملكية للربح
أو الخسارة على مدى الفترة المتبقية من عمر األصل ،وذلك باستخدام معدل العائد الفعلي .يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة والتدفقات
النقدية المتوقعة أيضا على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل العائد الفعلي .في حال تم االتفاق الحقا على أن األصل قد أصبح منخفض
القيمة ،عندها ،يتم إعادة إدراج المبلغ المسجل في حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد.
.3

ايقاف االعتراف
الموجودات المالية:
تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على تدفقات نقدية من الموجودات أو
عندما تقوم المجموعة بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في معاملة يتم فيها تحويل جميع المخاطر والمكافآت
الخاصة بملكية الموجودات المالية .يتم االعتراف بأية أرباح ناتجة عن الموجودات المالية التي تم ايقاف االعتراف بها والتي تم إنشاؤها أو
االحتفاظ بها من قبل المجموعة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم االعفاء من التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو إنهاؤها.
تبرم المجموعة معامالت تقوم بموجبها بتحويل موجودات معترف بها في البيان الخاص بمركزها المالي ولكن تحتفظ بكل أو معظم المخاطر
والمكافآت الخاصة باالموجودات المحولة أو جزء منها .إذا تم االحتفاط بكل أو معظم المخاطر عندئذ ال يتم ايقاف االعتراف بالموجودات المحولة.
إن تحويالت الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمكاسب تشمل  -على سبيل المثال  -تمويل أوراق مالية ومعامالت إعادة شراء
وتوريقات مضمونة بأصول.
عند بيع موجودات إلى الغير مع مبادلة إجمالي معدل العائد المتوافق على الموجودات المحولة  .تعتبر المعاملة على أنها معاملة تمويل مضمونة
مشابهة لمعامالت إعادة الشراء حيث تحتفظ المجموعة بجميع أو معظم المخاطر والمكافآت الخاصة بملكية تلك الموجودات.
المطلوبات المالية:
تقوم المجموعة بايقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم االعفاء من التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو إنهاؤها.

 .4القياس
يتم االعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا ،في حالة الموجودات المالية أو المطلوبات المالية غير المبينة
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي.
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الحقا لالعتراف المبدئي ،تقاس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح أو الخسائر وتقاس جميع الموجودات المتوفرة
للبيع بالقيمة العادلة ،ماعدا األدوات التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة يمكن االعتماد
عليها فإنها تقاس بسعر التكلفة ناقصا مخصصات خسائر انخفاض القيمة.
تقاس جميع الموجودات المالية األخرى والمطلوبات المالية لغير المتاجرة بالتكلفة المطفأة ناقصا مخصصات خسائر انخفاض القيمة.
 .5مبادىء قياس القيمة العادلة
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس سعرها السوقي المدرج في تاريخ التقرير دون أية استقطاعات لتكاليف المعامالت .وإذا لم يكن
السعر السوقي المدرج متوفرا ،تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية باستخدام نماذج التسعير أو طرق التدفقات النقدية المخصومة.
عند استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة ،تستند التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أفضل تقدير لإلدارة وتكون نسبة الخصم هي نسبة
السوق ذات الصلة في تاريخ الميزانية العمومية لألداة المالية التي لها نفس الشروط والبنود .عند استخدام نماذج التسعير تستند المعطيات على
مقاييس السوق ذات الصلة في تاريخ إعداد التقارير.
 .6األرباح أو الخسائر عند القياس الالحق
تتم إضافة األرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر"
في بيان الدخل الموحد للمجموعة في الفترة التي تنشأ فيها .يتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للموجودات
المالية المتاحة للبيع مباشرة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للمجموعة لحين إيقاف االعتراف أو انخفاض قيمة هذه الموجودات المالية،
عندئذ فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للمجموعة ،يتم االعتراف بها في بيان الدخل
الموحد للمجموعة.
 .7انخفاض القيمة
انخفاض قيمة ذمم األنشطة التمويلية المدينة
يتم االعتراف بخسائر انخفاض ذمم األنشطة التمويلية المدينة بشكل فوري عندما يكون هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة تمويل
ما أو محفظة ذمم األنشطة التمويلية المدينة .تحتسب مخصصات انخفاض القيمة على ذمم األنشطة التمويلية المدينة الفردية وعلى مجموعات ذمم
األنشطة التمويلية المدينة التي تقيّم بشكل جماعي .تدرج خسائر انخفاض القيمة كمصروفات في بيان الدخل الموحد للمجموعة .يتم تقليص القيمة
الدفترية لذمم األنشطة التمويلية المدينة المنخفضة القيمة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة باستخدام حسابات مخصص انخفاض
القيمة.
ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيمة فرديا
تقوم المجموعة بتقييم كافة ذمم األنشطة التمويلية المدينة التي تعتبر هامة بشكل فردي على أساس كل حالة على حدة وعلى أساس ربع سنوي،
ولعدد مرات أكثر أحيانا عندما تستدعي الحاجة ،في حال كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة التمويل .تشمل المعايير التي تستخدمها
المجموعة لتحديد وجود مثل هذا الدليل الموضوعي ما يلي:
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صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يواجهها المتعامل المستفيد من التمويل؛
دفعات تعاقدية متأخرة السداد للمبلغ األساسي أو معدل الربح؛
اإلخالل بشروط التمويل؛
االنخفاض في قيمة الضمان القابلة للتحصيل؛
احتمال تعرض المتعامل المستفيد من التمويل لالفالس أو مشكالت مالية أخرى؛ و
انخفاض كبير في التصنيف اإلئتماني من قبل وكالة خارجية للتصنيف اإلئتماني
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ي) األدوات المالية (تتمة)
 .7انخفاض القيمة (تتمة)

بالنسبة لتلك الذمم التمويلية المدينة التي يتوفر دليل موضوعي على انخفاض قيمتها ،يتم تحديد خسائر انخفاض القيمة مع األخذ في االعتبار
العوامل التالية:











إجمالي ذمم األنشطة التمويلية المدينة التي حصل عليها المتعامل من المجموعة؛
صالحية النموذج التجاري للمتعامل وقدرته على مزاولة عمله التجاري بنجاح في ظل الصعوبات المالية وإنتاج تدفقات نقدية
كافية للوفاء بالذمم المدينة المترتبة عليه؛
حجم ومواعيد الدفعات المسددة والمبالغ القابلة المستردة؛
األرباح المتوقع توزيعها والتي تكون متوافرة عند التصفية أو اإلفالس؛
مدى التزامات الدائنين اآلخرين ممن هم متقدمين على أو متساوين من حيث التصنيف مع المجموعة ،ومدى رغبة الدائنين
اآلخرين في االستمرار بتقديم الدعم للشركة؛
صعوبة تحديد المبلغ الكلي وتصنيف جميع مطالبات الدائنين وقابلية تحديد الموقف القانوني والتأميني حيالها؛
قيمة الضمان القابلة للتحصيل (أو غيرها من مخاطر االئتمان األخرى) واحتمال إعادة االستحواذ بنجاح؛
إجراء خصومات محتملة ألية تكاليف ذات صلة باسترداد المبالغ المستحقة؛
قدرة المتعامل المستفيد من التمويل على االستالم والسداد بنفس عملة التمويل ما لم يكن مقوّ ما بالعملة المحلية؛ و
عندما يكون متاحا ،وفق أسعار التمويل السائدة في األسواق الثانوية.

يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للتمويل بمعدل الربح األصلي الفعلي ومقارنة القيمة
الحالية الناتجة مع القيمة الدفترية الحالية للتمويل .تتم مراجعة مخصصات انخفاض القيمة لذمم األنشطة التمويلية المدينة المهمة فرديا كل ثالثة
أشهر بحد أدنى وألكثر من ذلك عندما تتطلب الظروف .ويشمل هذا عادة حاالت إعادة تقييم إمكانية التنفيذ على أية ضمانات محتفظ بها ،ومواعيد
وحجم الذمم المدينة الفعلية المتوقع تحصيلها .يتم تقديم مخصصات انخفاض القيمة المقيمة فرديا فقط عندما يكون هناك دليل معقول وموضوعي
على حدوث انخفاض في تقديرات الخسائر المحددة.
ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيمة بشكل جماعي
يتم تقييم انخفاض القيمة على أساس جماعي في ظرفين:



لتغطية الخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها على ذمم األنشطة التمويلية المدينة الخاضعة للتقييم فرديا ،و
لمجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة المتجانسة التي ال تعتبر مهمة بشكل فردي.

انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يتم تحديدها بعد (ذمم األنشطة التمويلية المدينة للشركات)
يتم تصنيف ذمم األنشطة التمويلية المدينة المقيّمة بشكل فردي والتي لم يتوفر دليل محدد فرديا على الخسارة التي لحقت بها من خالل دمجها معا
وفقا لخصائص المخاطر االئتمانية ذات الصلة بها ،وذلك لغرض حساب تقديرات الخسارة الجماعية .وهذا يعكس خسائر انخفاض القيمة التي
تكبدتها المجموعة نتيجة ألحداث وقعت قبل تاريخ اعداد التقرير ،والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس ذمم األنشطة التمويلية المدينة
الفردية ،ويمكن تقديرها بشكل صحيح .ستكون هذه الخسائر قابلة للتحديد فقط على أساس فردي مستقبال .حالما تصبح المعلومات متاحة والتي
تحدد خسائر ذمم األنشطة التمويلية المدينة الفردية داخل المجموعة ،يتم استبعاد تلك الذمم التمويلية المدينة من المجموعة وتقيّم على أساس فردي
النخفاض القيمة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ي) األدوات المالية (تتمة)
 .7انخفاض القيمة (تتمة)

انخفاض القيمة المتكبدة والتي لم يتم تحديدها بعد (ذمم األنشطة التمويلية المدينة للشركات) (تتمة)
يتم تحديد مخصصات انخفاض القيمة الجماعية بعد األخذ بعين االعتبار ما يلي:




تجربة الخسارة التاريخية في محافظ لها نفس خصائص مخاطر االئتمان (على سبيل المثال ،بحسب القطاع أو تصنيف التمويل
أو المنتج)؛
الفترة التقديرية الممتدة بين حدوث انخفاض القيمة والخسارة التي تم تحديدها ويستدل على ذلك من خالل تكوين المخصصات
المطلوبة لتغطية ذمم األنشطة التمويلية المدينة الفردية؛ و
خبرة اإلدارة المتمرسة لتحديد ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراهنة تشهد مثل هذا المستوى الفعلي للخسائر
المتأصلة في تاريخ اعداد التقرير ،واحتماالت أن تكون تلك الخسائر أكبر أو أقل من المتوقع من خالل الخبرة التاريخية.

تقدر الفترة بين حدوث الخسارة وتحديدها من قبل اإلدارة لكل محفظة محددة.
مجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة المتجانسة (ذمم األنشطة التمويلية المدينة للمستهلكين)
تستخدم الطرق اإلحصائية لتحديد خسائر انخفاض القيمة على أساس جماعي لمجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة المتجانسة التي ال تعتبر
مهمة فرديا ،ألن تقييم التمويل الفردي هو أمر غير عملي.
يتم إدراج الخسائر في مجموعات ذمم األنشطة التمويلية المدينة هذه على أساس فردي عندما يتم شطب ذمم األنشطة التمويلية المدينة الفردية،
وعند هذه النقطة تتم إزالتها من المجموعة .يتم حساب المخصص على أساس جماعي وفقا لما يلي:
عندما تكون المعلومات التجريبية الالزمة متوفرة ،تتبع المجموعة طريقة "مقارنة تغيرات األسعار" .تدمج هذه الطريقة التحليل اإلحصائي للبيانات
التاريخية ونطاق التقصير والتخلف عن السداد سعيا لتقييم حجم ذمم األنشطة التمويلية المدينة التي سيتم شطبها في نهاية المطاف نتيجة لألحداث
التي وقعت قبل تاريخ الميزانية العمومية والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس ذمم األنشطة التمويلية المدينة الفردية والتي يمكن
تقديرها بشكل صحيح .بموجب هذه الطريقة ،تجمّع ذمم األنشطة التمويلية المدينة في فئات وفقا لعدد أيام الدفعات المتأخرة السداد ،ويصار إلى
استخدام التحليل اإلحصائي لتقييم أوضاع وتطورات تلك الذمم التمويلية المدينة في كل مجموعة من حيث التقصير في السداد إلى أن يثبت في
النهاية بأنها ذمم األنشطة التمويلية المدينة غير قابلة لالسترداد.
في الظروف العادية ،توفر الخبرة التاريخية المعلومات األكثر موضوعية وارتباطا بذلك ،لتقييم الخسائر المتأصلة في كل محفظة ،بالرغم من أنها
وفي بعض االحيان تقدم معلومات أقل أهمية عن الخسائر المتأصلة في محفظة معينة في تاريخ الميزانية العمومية ،على سبيل المثال ،عندما تكون
هناك تغييرات في الظروف االقتصادية والتنظيمية والسلوكية التي تؤدي إلى إحداث تحول في اتجاهات المخاطر في المحفظة ،وهو ما ال ينعكس
كليا في النماذج اإلحصائية .في ظل هذه الظروف ،تؤخذ عوامل المخاطرة في االعتبار من خالل تعديل مخصصات انخفاض القيمة المشتقة من
تجربة الخسارة التاريخية وحدها فقط.
شطب ذمم األنشطة التمويلية المدينة
تشطب ذمم األنشطة التمويلية المدينة عادة (ومخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة) بالكامل عندما ال يكون هناك رؤية واقعية لالسترداد .تعتبر
ذمم األنشطة التمويلية المدينة آمنة ،بعد استالم أي إيرادات متحصلة من بيع الموجودات أو من الضمانات المحتجزة إن وجدت.
قيد انخفاض القيمة عكسيا  /إعادة قيد انخفاض القيمة
إذا قلّت خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة ،وكان هذا االنخفاض مرتبطا بشكل موضوعي بحدث ما ظهر بعد االعتراف بانخفاض القيمة ،يتم
شطب القيمة الزائدة عن طريق تخفيض مخصصات انخفاض قيمة ذمم األنشطة التمويلية المدينة وفقا لذلك.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ي) األدوات المالية (تتمة)
 .7انخفاض القيمة (تتمة)

يتم االعتراف بإعادة قيد انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد للمجموعة.
انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
في تاريخ كل تقرير يتم إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض في قيمة الموجودات المالية .يتم االعتراف بخسائر
انخفاض القيمة ،فقط في حال يوجد هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي
بالموجودات المالية ("حدث خسارة") وبأن حدث الخسارة (أو األحداث) له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية التي
يمكن تقديرها بشكل موثوق.
إذا انخفضت قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع ،فإن الفرق بين تكلفة االستحواذ على الموجودات المالية (صافيا من أية دفعات أساسية
واالستهالك) والقيمة العادلة الحالية ،ناقصا أية خسارة في انخفاض القيمة تم االعتراف بها مسبقا في بيان الدخل الموحد للمجموعة يتم استبعاده
من بنود الدخل الشامل األخرى والمعترف بها في بيان الدخل الموحد للمجموعة.
يتم إدراج طرق حساب انخفاض القيمة للموجودات المالية المتاحة للبيع بمزيد من التفاصيل أدناه.
األوراق المالية المدينة المتاحة للبيع
عند تقييم األوراق المالية المدينة المتاحة للبيع للحصول على أدلة موضوعية على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير ،تأخذ المجموعة في االعتبار
جميع األدلة المتاحة ،بما في ذلك البيانات القابلة للمراقبة أو معلومات حول أحداث ترتبط تحديدا بالسندات ،مما قد يؤدي إلى إحداث تباطؤ في
استرداد التدفقات النقدية المستقبلية .قد تنطوي هذه األحداث على صعوبة مالية كبيرة لجهة اإلصدار ،أو إخالل في العقد ،مثل حاالت التقصير،
أو اإلفالس أو عمليات إعادة هيكلة مالية أخرى ،أو تالشي السوق النشطة لتداول األوراق المالية المدينة بسبب صعوبات مالية تتعلق بجهة
اإلصدار.
هذه األنواع من األحداث المعينة والعوامل األخرى مثل المعلومات حول تصفية جهة اإلصدار ،والشركة والتعرض للمخاطر المالية ومستويات
واالتجاهات ف ي حاالت التقصير لموجودات مالية مماثلة واالتجاهات االقتصادية المحلية واإلقليمية والقيمة العادلة للضمانات والكفاالت ،يتعين
أخذها في االعتبار فرديا أو مجتمعة لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة األوراق المالية المدينة.
األسهم المتاحة للبيع
ق د يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األسهم المتاحة للبيع معلومات محددة حول الجهة المصدرة على النحو المفصل أعاله ،ولكنه قد
يتضمن أيضا معلومات عن تغييرات كبيرة في مجال التكنولوجيا أو األسواق أو االقتصاد أو القانون الذي يقدم الدليل على أن تكلفة األسهم المتاحة
للبيع قد ال يمكن استردادها.
إن االنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون مستوى تكلفتها يشكل أيضا دليال موضوعيا على انخفاض
القيمة .في إطار تقييم ما إذا كان ذلك االنخفاض كبيرا أم ال ،يتم تقييم االنخفاض في القيمة العادلة مقابل التكلفة األصلية للموجودات المالية في
االعتراف األولي .في إطار تقييم ما إذا كان ذلك االنخفاض طويل األجل أم ال ،يتم تقييم مستوى التراجع مقارنة بالفترة التي كانت القيمة العادلة
خاللها أدنى من التكلفة األصلية في االعتراف األولي.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ي) األدوات المالية (تتمة)
 .7انخفاض القيمة (تتمة)
قيد انخفاض القيمة عكسيا (تتمة)

بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة على الموجودات المالية المتاحة للبيع ،فإن المعالجة المحاسبية للتغييرات الالحقة في القيمة العادلة لتلك
الموجودات تختلف تبعا لطبيعة الموجودات المالية المتاحة للبيع المعنية:

ك)

-

بالنسبة للصكوك المتاحة للبيع ،يتم االعتراف باالنخفاض الالحق في القيمة العادلة لألداة المالية في بيان الدخل الموحد عندما يكون
هناك مزيد من األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة كنتيجة لحدوث مزيد من التقليصات في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
المتأتية عن الموجودات المالية .عندما ال يتوفر هناك مزيد من األدلة الموضوعية على انخفاض القيمة ،يتم االعتراف باالنخفاض في
القيمة العادلة للموجودات المالية في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للمجموعة .في حال حققت القيمة العادلة للصكوك زيادة في فترة
الحقة ،وكانت هذه الزيادة مرتبطة موضوعيا بحدث ما يظهر بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد للمجموعة،
يتم قيد خسارة انخفاض القيمة عكسيا من خالل بيان الدخل الموحد للمجموعة إلى درجة الزيادة في القيمة العادلة ،و

-

فيما يتعلق باألسهم المتاحة للبيع ،تعامل جميع الزيادات الالحقة في القيمة العادلة لألداة المالية على أنها معاد تقييمها ويتم االعتراف
بها في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للمجموعة .ال يتم قيد خسائر انخفاض القيمة المعترف بها على األسهم عكسيا من خالل بيان
الدخل الموحد للمجموعة .يتم االعتراف باالنخفاضات الالحقة في القيمة العادلة لألسهم في بيان الدخل الموحد للمجموعة  ،إلى الحد
الذي تم فيه تكبد المزيد من الخسائر المتراكمة النخفاض القيمة فيما يتعلق بتكلفة االستحواذ على األسهم.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة عندما يكون هناك حق قانوني قابل
التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك رغبة في التسوية على أساس المبلغ الصافي أو تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

ل)

النقد و ما يعادله المحتوي بما في ذلك احتياطي مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
يتطلب مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي االحتفاظ بنسبة محددة من أرصدة حسابات المتعاملين كاحتياطي نقدي إلزامي لدي مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي .ال يخضع هذا االحتياطي للعمليات اليومية وال يحقق أية أرباح.
يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والحساب الجاري لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمستحق من البنوك
والشركة القابضة للمجموعة (بما في ذلك المرابحات قصيرة األجل) ناقصا المستحق للبنوك والشركة القابضة للمجموعة .يتمثل ما يعادل النقد
في االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ نقدية محددة القيمة ،التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستحقاق
االساسي.
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إيضاحات حول البيانات المالية
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م)

الممتلكات والمعدات
 .1االعتراف والقياس
يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.
تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات .تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا على ما يلي:





تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛
أية تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لها؛
عندما يكون لدى المجموعة التزام بازالة الموجودات أو استعادة الموقع ،يتم تقدير تكلفة فك وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي
توجد عليه؛ و
تكاليف التمويل المرسملة.

تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم شراؤها وتمثل عنصر مكمل ألداء المعدات ذات الصلة لوظيفتها كجزء من تلك المعدات .عندما يكون
ألجزاء أحد بنود الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.
يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من
االستبعاد والقيمة الدفترية للبند المعني) ضمن الدخل األخر في األرباح أو الخسائر.
 .2التكاليف الالحقة
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه النفقات إلى المجموعة .ويتم
احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.
 .3االستهالك واإلطفاء
يتم احتساب االستهالك على بنود الممتلكات والمعدات من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخدام ،أو فيما يتعلق بالموجودات المشيدة ذاتيا،
من تاريخ انجاز هذه الموجودات وتصبح متاحة لالستخدام .يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات والمعدات ناقصا قيمها المتبقية
المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .يتم االعتراف باالستهالك ضمن األرباح أو الخسائر .ال يتم احتساب
استهالك على األراضي.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترات الحالية وفترات المقارنة للبنود الهامة من الممتلكات والمعدات:








 7سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 3سنوات
 4سنوات
 4سنوات
 7-5سنوات

تحسينات على عقارات مستأجرة
أثاث
معدات
سيارات
أجهزة حاسب آلي
برامج حاسب آلي
برامج الخدمات المصرفية األساسية

تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها حيثما يكون مناسبا.
يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد االنجاز بالتكلفة .وعند اكتمال إنشائها يتم تحويلها إلى فئة الموجودات الثابتة المناسبة ويتم استهالكها وفقا
لسياسات المجموعة.
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الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
3
ن)

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
العقارات االستثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية منها أو لزيادة رأس المال أو لكال السببين ،ولكن ليس
بغرض البيع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية .يتم قياس العقارات االستثمارية
مبدئيا بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقصا االستهالك واالنخفاض في القيمة ،وتشتمل التكلفة على النفقات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ
على عقارات استثمارية .يتم استهالك العقارات االستثمارية على مدى  25عاما باستخدام طريقة القسط الثابت.
يتم ايقاف االعتراف بالعقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحب العقار من االستخدام بالكامل وال يتوقع تحصيل أي منافع
اقتصادية مستقبليه من التصرف فيه .كما يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر عند التخلي أو التصرف بالعقار االستثماري في بيان الدخل الموحد
للمجموعة تحت "إيرادات تشغيلية أخرى" في سنة التخلي أو االستبعاد.
يتم إجراء التحويالت للعقارات االستثمارية عندما وفقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يظهر نتيجة إنهاء شغل المالك للعقار أوعند بدء
عقد إيجار تشغيلي لجزء كبير من العقار لطرف أخر أو إنهاء البناء أو التطوير .يتم إجراء التحويالت من العقارات االستثمارية عندما وفقط عندما
يكون هناك تغيير في االستخدام اعتمادا على نموذج األعمال.

س) حسابات المتعاملين والصكوك الصادرة
تمثل حسابات المتعاملين والصكوك الصادرة واستثمارات الوكالة مصادر التمويل للمجموعة.
 .1حسابات المتعاملين
يتلقى المصرف استثمارات المتعاملين وحسابات التوفير سواء على أساس المضاربة أو الوكالة.
 .2الصكوك
عندما تقوم المجموعة ببيع مجموعة من الموجودات المالية وتبرم في ذات الوقت اتفاق إعادة شراء مجموعة مماثلة من الموجودات المالية
بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي بموجب توريق هذه المجموعة من الموجودات ،يتم احتساب هذا االتفاق على أنه التزام صكوك ويستمر
االعتراف بمجموعة الموجودات ذات الصلة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
 .3الوكالة
هي عقد يقوم بموجبه أحد األطراف (المُو ِّكل) بتعيين وكيال لالستثمار (الوكيل) الستثمار أموال المُوكل (رأس مال الوكالة) على أساس عقد
وكالة مقابل أجر محدد والذي قد يكون مبلغا مقطوعا او حصة محددة من رأس مال الوكالة ويستحق الوكيل أجره سواء كانت نتيجة الوكالة
ربحا أو خسارة .وقد تمثل الحصة من االرباح ،ان وجدت ،حافزا للوكيل لتحقيق زيادة في االرباح عن األرباح المتوقعة .تكون أرباح الوكالة
من حق المُوكل ،ويتحمل خسائرها .و لكن يتحمل الوكيل الخسائر في حاالت التقصير أو اإلهمال أو انتهاك الوكيل لشروط الوكالة االستثمارية.
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3

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ع) المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات في حال كان لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة ألحداث سابقة ،وبأنه من المحتمل أن يتطلب
تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ومن الممكن إجراء تقييم موثوق لكامل مبلغ االلتزام.
ف) خطابات الضمان والتزامات التمويل
خطابات الضمان هي عقود تتطلب من المجموعة عمل دفعات محددة لتعويض حاملها عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد من
إجراء الدفع عند استحقاقه وفقا لشروط التمويل .يتم قياس مطلوبات خطابات الضمان مبدئيا بالقيمة العادلة و يتم اطفاء القيمة العادلة األساسية
على مدى فترة الضمان .يتم إدراج مطلوبات خطابات الضمان الحقا بالتكلفة المطفأة و القيمة الحالية ألي دفعات متوقعة لسداد المطلوبات أيهما
أعلى عندما يصبح الدفع بموجب العقد مرجحا.
ص) مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يقوم المصرف بتكوين مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين الوافدين وفقا ألحكام قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة .يتم احتساب
المكافأة على الراتب األساسي للموظف وفترة خدمته ،مع مراعاة إكمال الحد األدنى من الخدمة .يتم تكوين هذا المخصص على مدى فترة الخدمة.
ويظهر مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين الوافدين في الميزانية العمومية ضمن بند "مطلوبات أخرى".
أما بالنسبة للموظفين المواطنين ،يقدم المصرف مساهمته في صندوق التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية ،وتحتسب كنسبة
مئوية من رواتب الموظفين .تقتصر التزامات المصرف على هذه االشتراكات والتي يتم االعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد للمجموعة.
ق) توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على األسهم كمطلوبات وتخصم من حقوق الملكية عندما تتم الموافقة عليها من قبل مساهمي المجموعة في
اجتماع الجمعية العمومية السنوي .ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح الموافق عليها بعد نهاية العام كمطلوبات في الفترة الالحقة.
ر) ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة الربح أو الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة .ولم تصدر
المجموعة أية أداة لها تأثير مخفض على ربحية سهم.
ش) أطراف ذات عالقة
يعتبر الطرف ذو عالقة بالمجموعة إذا كان:
أ) الطرف يتمتع بالحقوق التالية ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خالل وسيط واحد أو أكثر،
 .1يسيطر أو مسيطر عليه من قبل ،أو يخضع لسيطرة مشتركة مع المجموعة؛
 .2لديه حصة في المجموعة تمنحه نفوذا كبيرا على المجموعة؛ أو
 .3لديه سيطرة مشتركة على المجموعة.
ب) الطرف شركة زميلة:
ج) الطرف ائتالفا خاضع لسيطرة مشتركة؛
د) الطرف عضوا في إدارة المجموعة الرئيسية للمجموعة؛
ه) الطرف عضوا مقربا من عائلة أي فرد مشار إليه في الفقرة (أ) أو (د)؛ أو،
و) الطرف ائتالفا خاضعا لسيطرة ،أو سيطرة مشتركة ،أو نفوذ مؤثر من قبل ،أو لمن تؤول إليه صالحية التصويت في االئتالف بشكل
مباشر من األفراد المشار إليهم في الفقرة (د) أو (هـ) ؛ أو
ز) الطرف خطة من مستحقات ما بعد التوظيف مخصصة لمصلحة موظفي المجموعة ،أو ألي ائتالف هو طرف ذو عالقة بالمجموعة.
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ت) تقرير قطاعات التشغيل

ألغراض اإلدارة ،تم تقسيم المجموعة إلى قطاعات تشغيلية على أساس منتجاتها وخدماتها التي تدار بشكل مستقل من قبل مدراء القطاعات
المسؤولين عن أداء القطاعات المعنية الموضوعة في عهدتهم .يتبع مدراء القطاعات مباشرة إلى إدارة المجموعة التي تجري مراجعة منتظمة
لنتائج كل قطاع على حده بهدف تخصيص الموارد الالزمة له وتقييم أدائه .تم إدراج إفصاحات إضافية عن كل من هذه القطاعات في اإليضاح
رقم (.)32
ث) توزيع األرباح
يتم توزيع األرباح بين أصحاب الحسابات غير المقيدة (استثمار وتوفير ووكالة) والمساهمين وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في
المصرف.


إن األرباح الصافية المحققة من وعاء المضاربة في نهاية كل ربع سنة هي صافي األرباح القابلة للتوزيع.



يتم حساب صافي األرباح القابلة للتوزيع بين أصحاب الحسابات غير المقيدة والمساهمين بعد خصم نسبة أتعاب المضارب المعلنة

يتم توزيع األرباح بالنسبة والتناسب بين المعدل الموزون ألرصدة الحسابات غير المقيدة وأموال المساهمين ،وبدون أي تمييز ألي طرف مشارك
في وعاء المضاربة.
خ) الزكاة
يقوم المصرف بإخراج الزكاة وفقا للنظام األساسي للمصرف ويقوم بحسابها وفقا لتوجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ،كما يلي:
 الزكاة المستحقة على حقوق المساهمين (عدا رأس المال المدفوع) يتم إخراجها من األرباح المحتجزة.
 يتم توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية من خالل لجنة يتم تشكيلها من قبل اإلدارة ،وبما يتوافق مع قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
للمجموعة.
 يتوجب على المساهمين إخراج الزكاة المستحقة على رأس المال المدفوع بأنفسهم.
يتم حساب الزكاة المستحقة على المخصص العام أو أي إحتياطي آخر ،إن وجد ،ويتم إخراجها من حصص أرباح كل طرف مشارك في أرباح
وعاء المضاربة.
ذ)

معامالت العمالت األجنبية
يتم تحويل البنود النقدية بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في تاريخ كتابة التقرير .يتم ترحيل األرباح/الخسارة الناتجة عن البنود النقدية إلى
قائمة "دخل آخر" في بيان الدخل الموحد .يتم تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في التاريخ
الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.
يتم تحويل بنود الدخل والمصروفات على أساس متوسط أسعار الصرف السائدة في تلك الفترة ،ما لم يتقلب سعر الصرف بشكل كبير خاللها.
يتم االعتراف عادة بالفروق الناتجة عن إعادة تحويل العمالت األجنبية في األرباح أو الخسائر .ومع ذلك ،فيما يتعلق بالفروق الناتجة عن إعادة
تحويل العمالت األجنبية لألسهم المتاحة للبيع يتم االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى (باستثناء انخفاض القيمة ،وهى الحالة التي تم
فيها تصنيف فروق صرف العمالت األجنبية ضمن بنود الدخل الشامل األخرى ،يتم تصنيفها ضمن األرباح أو الخسائر).
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الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
3
أ)

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
معايير وتفسيرات جديدة يتم تفعيلها بعد  1يناير 2016
إن المعايير الدولية إلدعدا القاايير المالية الدديد القالية المعدلة قد تم تطبياها في الفقر الحالية لهذه البيانات المالية الموحد  .وليس لقطبياها أي
أثر جوهري دعلى المبالغ المديجة في هذه البيانات المالية ولكن قد يكون لها أثر محاسبي دعلى المعامالت أو القرتيبات المسقابلية.
تاريخ السريان
توضيحات
المعيار
(يسمح
باعتماده مبكراً)
تعديالت دعلى معياي المحاسبة توفر هذه القعديالت توضيحات وتحسينات مركز دعلى حد  1يناير 2016
الدولي يقم  - 1مبا ي اإلفصاح اإلفصاح ودعرض البيانات األولية وهيكل اإليضاحات
واإلفصاح دعن السياسات المحاسبية ودعرض بنو الدخل
الشامل األخرى الناشئة دعن االسقثمايات ذات الصلة
باألسهم.
صممت القعديالت لمواصلة تشديع الشركات دعلى اتخاذ
الارايات المنطاية في تحديد ماهية المعلومات القي سيقم
اإلفصاح دعنها وكيفية تنظيم اإليضاحات في بياناتها المالية.
تعديالت دعلى المعياي الدولي توضح القعديالت أنه دعند االسقحواذ دعلى حصة في دعملية  1يناير 2016
إلدعدا القاايير المالية يقم  - 11مشقركة بحيث يشكل النشاط في العملية المشقركة مكونات
المقعلق بمحاسبة اإلسقحواذ دعلى األدعمال ينبغي تطبيق جميع المبا ئ ذات الصلة باندماج
األدعمال وفاا ً للمعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم 3
حصة في دعمليات مشقركة
وغيره من المعايير الدولية إلدعدا القاايير المالية القي ال
تقعايض مع القوجيهات الواي في المعياي الدولي إلدعدا
القاايير المالية يقم .11

القعديالت دعلى المعياي الدولي
إلدعدا القاايير المالية يقم 10
و 12ومعياي المحاسبة الدولي يقم
 28المقعلق بكيانات االسقثماي –
تطبيق اسقثناء القوحيد
القعديالت دعلى معياي المحاسبة
الدولي يقم  16ومعياي المحاسبة
الدولي يقم  – 38المقعلق
المابولة
الطرق
بقوضيح
لالسقهالك واإلطفاء
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تنطبق هذه المقطلبات دعلى االسقحواذ دعلى كل من الحصة
األولية والحصص اإلضافية في العملية المشقركة ولكن لن
يقم إدعا قياس أي حصة محقفظ بها ساباا ً في العملية
المشقركة.
تحد القعديالت كيان االسقثماي وتقطلب جهة إلصداي  1يناير 2016
القاايير مقوافاة مع طبيعة كيان االسقثماي بحيث ال تاوم
بقوحيد شركاتها القابعة ولكن بدال من ذلك تاوم باياس
شركاتها القابعة بالايمة العا لة من خالل الربح أو الخساي
في البيانات المالية الموحد والمنفصلة.
يوضح القعديل أن اسقخدام الطرق الاائمة دعلى اإليرا ات  1يناير 2016
لحساب اسقهالك بند الموجو ات غير مناسب .وقد أوضح
مدلس معايير المحاسبة الدولية أيضا أنه ال يفقرض دعموماً
األخذ باإليرا ات كأساس مناسب لاياس اسقهالك المنافع
االققصا ية المقضمنة في بند الموجو ات غير الملموسة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أ)

معايير وتفسيرات جديدة سيتم تفعيلها بعد  1يناير ( 2016تتمة)
المعياي الدولي إلدعدا القاايير يوضح القعديل معالدة بيع أو مساهمة الموجو ات من أحد  1يناير 2016
المالية يقم  – 10البيانات المالية المسقثمرين تداه شركقه الزميلة أو االئقالف دعلى النحو
الموحد ومعياي المحاسبة الدولي القالي:
يقم  - 28االسقثماي في الشركات
(أ) يقطلب االدعقراف الكامل في بيانات المسقثمر المالية
الزميلة والمشاييع المشقركة.
لأليباح والخسائر الناتدة دعن بيع أو مشايكة الموجو ات
القي تشكل شركة ما (دعلى النحو المحد في المعياي الدولي
إلدعدا القاايير المالية يقم  3مج األدعمال).
(ب) تقطلب االدعقراف الدزئي لأليباح والخسائر دعندما ال
تشكل الموجو ات شركة ما أي يقم االدعقراف بالربح أو
الخساي فاط في حدو حصص المسقثمرين غير ذات الصلة
بقلك الشركة الزميلة أو االئقالف المشقرك.

ب) معايير وتفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد
هناك بعض المعايير والتعديالت الجديدة للمعايير و التفسيرات التي لم يتم تفعيلها للعام المنتهي في  31ديسمبر  2016والتي لم تقرر المجموعة
تطبيقها بشكل مبكر .وعليه ،لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
المعياي الدولي إلدعدا القاايير هذا هو المعياي الموحد لالدعقراف باإليرا ات .ويحل محل  1يناير 2018
المالية يقم " – 15اإليرا ات معياي المحاسبة الدولي يقم " 11دعاو البناء" ومعياي
الناشئة دعن العاو المبرمة مع المحاسبة الدولي يقم " 18اإليرا ات" والقفسيرات ذات
العمالء"
الصلة.
يقم االدعقراف باإليرا ات دعندما يمقلك العميل زمام السيطر
دعلى سلعة أو خدمة .يمقلك العميل زمام السيطر دعندما تكون
لديه الادي دعلى توجيه االسقخدام والحصول دعلى منافع من
السلعة أو الخدمة.
المبدأ األساسي للمعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم 15
هو أن يعقرف الكيان باإليرا ات إلثبات تحويل السلع أو
الخدمات المقفق دعليها إلى العمالء بمبلغ يساوي الماابل الذي
يقوقع الكيان الحصول دعليه نظير تلك السلع أو الخدمات.
يشمل المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم  15أيضا
مدمودعة شاملة من مقطلبات اإلفصاح القي سقدعل الكيان
ياوم بقزويد المسقخدمين بالبيانات المالية الماقرنة مع
معلومات شاملة دعن طبيعة ومبلغ وتوقيت ودعدم تأكيد
اإليرا ات والقدفاات النادية الناشئة دعن دعاو الكيان مع
العمالء.
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الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب) معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد (تتمة)

معياي المحاسبة الدولي يقم  12يوضح القعديل ما يلي:
"ضرائب الدخل"
(أ) يدوز االدعقراف بأصل الضريبة المؤجلة في حال دعدم
تحايق الخساي بشرط اسقيفاء شروط معينة و

 1يناير 2017

(ب) دعدم تضمين الدخل الصافي بعد خصم الضريبة في
"الربح المسقابلي الخاضع للضريبة" الخقباي
االدعقراف.
توضح تعديالت مدلس معايير المحاسبة الدولية المعالدة
المحاسبية لموجو ات الضريبة المؤجلة دعن الخسائر غير
المحااة دعلى أ وات الدين القي يقم قياسها بالايمة العا لة.
إن النهج الحالي المقمثل في اسقخدام الدخل الصافي بعد
خصم الضريبة المقوقع دعلى دعائدات الضريبة – أي الدخل
المسقابلي الخاضع للضريبة ناقصا ً نفاات الضريبة الماقطعة
لم يعد مناسبا .وسيقم بدالً من ذلك اسقخدام الدخل الخاضع
للضريبة قبل الخصم لقدنب از واجية الحساب.
معياي المحاسبة الدولي يقم  7القعديالت الصا ي كما يلي:
"بيان القدفاات النادية"
(أ) إ خال مقطلبات إفصاح إضافية تهدف إلى معالدة
مخاوف المسقثمرين نظراً ألنهم حاليا ليسوا قا يين دعلى
فهم إ اي األنشطة القمويلية للكيان.
(ب) يقطلب اإلفصاح دعن المعلومات لقمكين المسقخدمين من
تاييم القغيرات في المطلوبات الناتدة دعن أنشطة
القمويل بما في ذلك القغيرات الناشئة دعن القدفاات
النادية والقغيرات غير النادية.
(ج) ال يفرض صيغة محد لإلفصاحات ولكنه يشير إلى أنه
بإمكاننا تلبية المقطلبات من خالل القوفيق بين دعملية فقح
وإغالق أيصد المطلوبات الناشئة دعن أنشطة القمويل؛
و
( ) يمكن تطبياه أيضا دعلى الموجو ات المالية لمطلوبات
القحوط الناشئة دعن األنشطة القمويلية.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ب) معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد (تتمة)
المعياي الدولي إلدعدا القاايير إن نسخة المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم 9
المالية يقم ( – )9األ وات المالية الكاملة تحل محل معظم توجيهات معياي المحاسبة الدولي
يقم  .39يدمع المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم
 9كافة الفئات الثالث للمحاسبة بشأن مشروع األ وات
المالية :وهي القصنيف والاياس وانخفاض الايمة ومحاسبة
القحوط.
أ) التصنيف والقياس
تحقفظ نسخة المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم 9
وتبسط نمط الاياس المخقلط وتحد ثالث فئات يئيسية
لاياس الموجو ات المالية:
أ) القكلفة المطفأ
ب) الايمة العا لة من خالل بنو الدخل الشامل األخرى؛ و
ج) الايمة العا لة من خالل الربح والخساي .
يعقمد أساس القصنيف دعلى نموذج أدعمال الكيان
وخصائص القدفق النادي القعاقدي لألصل المالي.
بالنسبة للمطلوبات المالية لم تطرأ هناك تغييرات دعلى
القصنيف والاياس باسقثناء االدعقراف بالقغييرات في
مخاطر االئقمان ضمن بنو الدخل الشامل األخرى وذلك
فيما يقعلق بالمطلوبات المحد بالايمة العا لة من خالل
الربح أو الخساي .
ب) انخفاض القيمة
هناك اآلن نموذج جديد لخسائر االئقمان المقوقعة الذي يحل
محل نموذج خساي انخفاض الايمة المسقخدم في معياي
المحاسبة الدولي يقم  .39يقطلب المعياي الدولي إلدعدا
القاايير المالية يقم  9من المدمودعة تسديل خسائر
االئقمان المقوقعة دعلى جميع سندات الدين والاروض والذمم
المدينة إما دعلى مدى  12شهراً أو دعلى أساس مدى الحيا .
ج) التحوط
يخفف المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم ()9
مقطلبات فعالية القحوط من خالل إحالله محل اخقبايات
فادعلية القحوط الرئيسية .وهو يقطلب دعالقة اققصا ية بين
البند المقحوط بشأنه وأ ا القحوط دعلى أن يكون "معدل
القحوط" مماثالً للمعدل الذي تسقخدمه اإل اي فعليا ً
ألغراض إ اي المخاطر .وال يزال القوثيق الفويي
مطلوبا ً ولكنه يخقلف دعن ذاك الذي يقم إدعدا ه حاليا ً في
إطاي معياي المحاسبة الدولي يقم .39
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الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ب) معايير و تفسيرات جديدة لم يتم تفعيلها بعد (تتمة)
المعياي الدولي إلدعدا القاايير
المالية يقم ( – )16دعاو اإليداي

إن المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم ( )16يحل
محل معياي المحاسبة الدولي يقم ( )17واإليشا ات
القوضيحية ذات الصلة .تقضمن أبرز خصائص المعياي
الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم ( )16ما يلي:
(أ) يعرف اإليداي دعلى أنه دعاد يحيل إلى العميل
(المسقأجر) حق اسقخدام العين المؤجر لفقر زمنية نظير
ماابل.
(ب) تم تاديم تغييرات جوهرية دعلى محاسبة المسقأجر.
(ج) يقطلب اإلدعقراف بالموجو ات والمطلوبات فيما
يقعلق بدميع دعاو اإليداي مع مرادعا االسقثناءات
المحدو لعاو اإليداي قصير األجل (أي دعاو اإليداي
لفقر إيدايية تبلغ  12شهراً أو أقل).
( ) تم إلغاء القمييز بين دعاد اإليداي القشغيلي والقمويلي.
(هـ) لم يطرأ تغيير جوهري دعلى محاسبة المؤجر وسيقم
إجراء المحاسبة من اآلن فصادعداً وفاا ً لمعياي المحاسبة
الدولي يقم (.)17
(و) يقوقع أن يالل تدفاات القشغيل النادية الصا ي
وتحايق زيا موازية في تدفاات القمويل النادية الصا ي .
(ز) يقطلب من المسقأجر والمؤجر دعمل إفصاحات أوسع
أكثر من معياي المحاسبة الدولي يقم ( )17و
(ح) يقعين تاييم معامالت البيع وإدعا القأجير في حال
كانت مديجة تحت المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية
يقم (.)15

 1يناير 2019

االنتقال إلى المعيار الجديد
دعند االنقاال إلى المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم
( )16يمكن للشركات اخقياي تطبيق القعريف الدديد لعاد
اإليداي لدميع دعاو ها المبرمة حقى تاييخه أو اخقياي
تطبيق نهج "األثر الرجعي" للقاييم السابق لعاو اإليداي
الحالية الاائمة لديها.
ودعالو دعلى ذلك يقيح هذا المعياي للشركات ميز اخقياي
إما إدعا ذكر أيقام الفقر الساباة أو األيصد االفققاحية
بدءاً من تاييخ  1يناير  2019فصادعداً.
المجموعة حاليا بصدد تحليل تأثير المعياي الدولي إلدعدا القاايير المالية يقم ( .)9قامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير األخرى ،والتعديالت على
المعايير والمراجعات والتفسيرات .استنادا إلى التقييم ،فإن المعايير المذكورة أعاله والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات ليس لها أي تأثير
جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تاريخ التقرير.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

 4دمج األعمال – االستحواذ على الموجودات المالية وودائع المتعاملين التابعة لمصرف دبي
كجزء من استراتيجية شاملة إلدارة األعمال المصرفية الثنين من المصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتابعة لمجموعة بنك
اإلمارات دبي الوطني ،فان أغلبية الموجودات والمطلوبات التابعة لمصرف دبي (شركة مساهمة عامة) قد تم نقلها إلى مصرف اإلمارات
اإلسالمي (شركة مساهمة عامة) بموجب اتفاقية شراء بيع بتاريخ  30نوفمبر .2012
وكان الهدف من الدمج إدارة اثنين من المصارف المتوافقة أعمالها مع الشريعة اإلسالمية تحت سقف واحد بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
 5نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :
حسابات جارية
احتياطيات نقدية إلزامية
مرابحات

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

263.571

330.963

1.375.258
4.014.785
6.009.188
────────
11.662.802
════════

1.067.039
3.351.933
2.505.739
────────
7.255.674
════════

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.
 6مستحق من بنوك

مستحق من بنوك محلية
حسابات جارية
ايداعات لدى البنوك األخرى
مرابحات مع الشركة القابضة للمجموعة
مستحق من مصرف دبي ( ايضاح رقم  4و إيضاح رقم )31
وكالة مودعة لدى الشركة القابضة للمجموعة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

64
1.491.491
3.751.041
1.179.398
-

45
5.477.265
1.505.040
100.000

────────

6.421.994

مستحق من بنوك أجنبية
حسابات جارية

1.333.199
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7.082.350
290.365

────────

────────

════════

════════

7.755.193
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
7

استثمارات

متاحة للبيع
أسهم حقوق ملكية
صناديق استثمارية
صكوك

محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
صكوك
ناقصا :مخصص انخفاض قيمة االستثمارات

تشتمل األوراق المالية االستثمارية على ما يلي:
استثمارات في أوراق مالية مدرجة
استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة

تتركز األوراق المالية االستثمارية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

تتركز األوراق المالية االستثمارية المتاحة للبيع كما يلي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة:
الرصيد في بداية السنة
مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة (إيضاح رقم )26
تحصيالت  /إعادة قيد خالل السنة (إيضاح رقم )26
مشطوبة  /محولة خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

686.038
660.718
718.694
────────
2.065.450
────────

692.616
702.246
1.351.027
────────
2.745.889
────────

211.061
────────
2.276.511
()797.297
────────
1.479.214
════════

220.048
────────
2.965.937
()678.832
────────
2.287.105
════════

864.765
614.449
────────
1.479.214
════════

1.503.652
783.453
────────
2.287.105
════════

91.813
12.623
────────
104.436
════════

91.813
19.971
────────
111.784
════════

334.363
1.040.415
────────
1.374.778
────────
1.479.214
════════

879.010
1.296.311
────────
2.175.321
────────
2.287.105
════════

678.832
128.140
()3.771
()5.904
────────
797.297
════════

645.451
77.553
()5.532
()38.640
────────
678.832
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
8

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

مرابحات
إجارة
استصناع
وكالة تمويلية
مضاربة
السحب المغطى
مدينو بطاقات إئتمان

ناقصا :دخل مؤجل
ناقصا :مخصصات انخفاض القيمة

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

الحركة في مخصصات انخفاض القيمة المحددة:
الرصيد في بداية السنة
مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
تحصيالت  /إعادة قيد خالل السنة
المحول من مصرف دبي (ش م ع)
مشطوبة
الرصيد في نهاية السنة
الحركة في مخصصات انخفاض القيمة العام:
الرصيد في بداية السنة
مخصصات إنخفاض القيمة تم تكوينها خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
المجموع
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2016
ألف درهم
25.303.142
13.539.998
1.934.104
435.256
91.150
189.240
1.101.315
────────
42.594.205

2015
ألف درهم
24.469.111
12.237.722
1.205.460
667.397
166.749
216.802
788.025
────────
39.751.266

()2.753.333
()3.498.304
────────
36.342.568
════════
3.610.230
════════

()2.634.719
()2.936.127
────────
34.180.420
════════
3.279.067
════════

22.910.839
13.431.729
────────
36.342.568
════════

20.292.865
13.887.555
────────
34.180.420
════════

2.242.788
1.808.826
()591.073
26.116
()833.629
────────
2.653.028
────────

2.002.979
987.440
()277.713
78.446
()548.364
────────
2.242.788
────────

693.339
151.937
────────
845.276
────────
3.498.304
════════

661.164
32.175
────────
693.339
────────
2.936.127
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
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ّ
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9

عقارات استثمارية

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2016
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016
االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2016
التكلفة خالل العام
لالستبعادات
إجمالي اإلستهالك المتراكم
مخصصات إنخفاض القيمة المتراكمة
الرصيد كما في  1يناير 2016
قيد مخصص إنخفاض القيمة عكسيا
إجمالي مخصصات إنخفاض القيمة المتراكم
الرصيد كما في  31ديسمبر 2016
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2016

أراضي
ألف درهم

مباني
ألف درهم

أعمال قيد االنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

375.513
382
ـــــــــــــــــــــــــ
375.895
ـــــــــــــــــــــــــ

800.099
()466.380
ـــــــــــــــــــــــــ
333.719
ـــــــــــــــــــــــــ

8.230
ـــــــــــــــــــــــــ
8.230
ـــــــــــــــــــــــــ

1.183.842
382
()466.380
ـــــــــــــــــــــــــ
717.844
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

()172.425
()23.415
123.622
ـــــــــــــــــــــــــ
()72.218
ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ

()172.425
()23.415
123.622
ـــــــــــــــــــــــــ
()72.218
ـــــــــــــــــــــــــ

()27.849
ـــــــــــــــــــــــــ
()27.849
ـــــــــــــــــــــــــ
()27.849
ـــــــــــــــــــــــــ
348.046
=========

()177.632
34.685
ـــــــــــــــــــــــــ
()142.947
ـــــــــــــــــــــــــ
()215.165
ـــــــــــــــــــــــــ
118.554
=========

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
8.230
=========

()205.481
34.685
ـــــــــــــــــــــــــ
()170.796
ـــــــــــــــــــــــــ
()243.014
ـــــــــــــــــــــــــ
474.830
=========

أراضي
ألف درهم

مباني
ألف درهم

أعمال قيد االنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

391.283
()15.770
───────
375.513
───────

1.154.100
32.651
()386.652
───────
800.099
───────

8.230
───────
8.230
───────

1.553.613
32.651
()402.422
───────
1.183.842
───────

───────
-

()152.317
()27.458
7.350
───────
()172.425

───────
-

()152.317
()27.458
7.350
───────
()172.425

()27.849
───────
()27.849
───────
()27.849
───────
347.664
═══════

()181.449
3.818
───────
()177.631
───────
()350.056
───────
450.043
═══════

───────
───────
───────
8.230
═══════

()209.298
3.818
───────
()205.480
───────
()377.905
───────
805.937
═══════

التكلفة
الرصيد كما في  1يناير 2015
إضافات
استبعادات
الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

االستهالك المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2015
التكلفة خالل العام
لالستبعادات
إجمالي اإلستهالك المتراكم
مخصصات إنخفاض القيمة المتراكم
الرصيد كما في  1يناير 2015
قيد مخصص إنخفاض القيمة عكسيا
إجمالي مخصصات إنخفاض القيمة المتراكم
الرصيد كما في  31ديسمبر 2015
صافي القيمة الدفترية كما في  31ديسمبر 2015

خالل السنة ،قامت المجموعة ببيع عقارات محددة إلى الشركة القابضة للمجموعة بلغ صافي قيمتها الدفترية  308.073.282درهم يرجى الرجوع إلى
إيضاح رقم  .31ويتم تثبيتها بمبلغ  91،546،009درهم (اإليضاح .)31
تتركز جميع العقارات االستثمارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ال تختلف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر  2016بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

 10موجودات أخرى
2016
ألف درهم

6.052
33.435
55.324
43.353
264.915
114.188
────────
517.267
════════

توزيعات وأرباح مستحقة
حسابات جارية مكشوفة (بدون أرباح)
كمبياالت مقابل اعتمادات مستندية
مصروفات مدفوعة مقدما
عموالت بيع آجلة
بضائع متاحة للبيع
أخرى
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2015
ألف درهم

13.003
90.564
2.913
53.815
51.916
237.802
119.998
────────
570.011
════════

كما في  31ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية

كما في  31ديسمبر 2016

االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2016
استهالك السنة
لالستبعادات

كما في  31ديسمبر 2016

التكلفة
كما في  1يناير 2016
إضافات
محول
استبعادات

 11عقارات ومعدات

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

ــــــــــــــــــــــــ
74.590
═══════

ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

74.590
ــــــــــــــــــــــــ
74.590
ــــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

أرض ملك حر

ــــــــــــــــــــــــ
10.476
═══════

()79.658
()4.435
ــــــــــــــــــــــــ
()84.093
ــــــــــــــــــــــــ

92.210
713
1.646
ــــــــــــــــــــــــ
94.569
ــــــــــــــــــــــــ

تحسينات على
عقارات مستأجرة
ألف درهم
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ــــــــــــــــــــــــ
8.909
═══════

()40.011
()1.021
ــــــــــــــــــــــــ
()41.032
ــــــــــــــــــــــــ

47.842
1.223
876
ــــــــــــــــــــــــ
49.941
ــــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

أثاث

ــــــــــــــــــــــــ
6.294
═══════

()37.652
()2.355
ــــــــــــــــــــــــ
()40.007
ــــــــــــــــــــــــ

43.657
1.969
675
ــــــــــــــــــــــــ
46.301
ــــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

معدات

ــــــــــــــــــــــــ
585
═══════

()2.561
()166
397
ــــــــــــــــــــــــ
()2.330
ــــــــــــــــــــــــ

2.584
728
()397
ــــــــــــــــــــــــ
2.915
ــــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

سيارات

ــــــــــــــــــــــــ
91.876
═══════

()75.951
()19.864
143
ــــــــــــــــــــــــ
()95.672
ــــــــــــــــــــــــ

119.836
1.519
66.336
()143
ــــــــــــــــــــــــ
187.548
ــــــــــــــــــــــــ

برامج وأجهزة
كمبيوتر
ألف درهم

ــــــــــــــــــــــــ
27.535
═══════

ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

22.050
75.018
()69.533
ــــــــــــــــــــــــ
27.535
ــــــــــــــــــــــــ

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهم

ــــــــــــــــــــــــ
220.265
═══════

()235.833
()27.841
540
ــــــــــــــــــــــــ
()263.134
ــــــــــــــــــــــــ

402.769
81.170
()540
ــــــــــــــــــــــــ
483.400
ــــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

اإلجمالي
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صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2015

كما في  31ديسمبر 2015

االستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2015
استهالك السنة
لالستبعادات

كما في  31ديسمبر 2015

التكلفة
كما في  1يناير 2015
إضافات
محول
استبعادات

 11عقارات ومعدات (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

()2.423
()138
ـــــــــــــــــــــــ
()2.561
ـــــــــــــــــــــــ

()59.246
()16.735
30
ـــــــــــــــــــــــ
()75.951
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

()226.064
()30.730
20.961
ـــــــــــــــــــــــ
()235.833
ـــــــــــــــــــــــ

74.591
═══════

()35.620
()2.262
230
ـــــــــــــــــــــــ
()37.652
ـــــــــــــــــــــــ

40.804
2.114
969
()230
ـــــــــــــــــــــــ
43.657
ـــــــــــــــــــــــ

2.584
ـــــــــــــــــــــــ
2.584
ـــــــــــــــــــــــ

77.227
9.936
32.703
()30
ـــــــــــــــــــــــ
119.836
ـــــــــــــــــــــــ

20.818
48.336
()47.104
ـــــــــــــــــــــــ
22.050
ـــــــــــــــــــــــ

337.771
96.283
()31.284
ـــــــــــــــــــــــ
402.770
ـــــــــــــــــــــــ

166.937
22.050
43.885
23
6.005
7.831
12.552
═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

()39.229
()788
6
ـــــــــــــــــــــــ
()40.011
ـــــــــــــــــــــــ

46.249
571
1.028
()6
ـــــــــــــــــــــــ
47.842
ـــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ

99.509
11.326
12.393
()31.018
ـــــــــــــــــــــــ
92.210
ـــــــــــــــــــــــ

تحسينات على
عقارات مستأجرة
ألف درهم

أثاث

معدات

سيارات

برامج وأجهزة
كمبيوتر
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ألف درهم

اإلجمالي

()89.546
()10.807
20.695
ـــــــــــــــــــــــ
()79.658
ـــــــــــــــــــــــ

50.580
24.000
11
ـــــــــــــــــــــــ
74.591
ـــــــــــــــــــــــ

ألف درهم

أرض ملك حر

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
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حسابات المتعاملين

12

حسابات جارية
حسابات توفير
حسابات استثمار
حسابات وكالة
تأمينات

تتركز حسابات المتعاملين كما يلي:
حسابات المتعاملين داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
حسابات المتعاملين من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

حسب القطاع:
قطاع األفراد
قطاع الشركات

13

مستحق لبنوك

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

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

2016
ألف درهم
16.803.227
10.179.886
4.252.457
9.441.448
453.989
────────
41.131.007
════════

2015
ألف درهم
16.105.255
9.032.267
5.301.657
8.524.228
337.765
────────
39.301.172
════════

40.703.736
427.271
────────
41.131.007
════════

38.836.547
464.625
────────
39.301.172
════════

34.287.138
6.843.869
────────
41.131.007
════════

33.974.095
5.327.077
────────
39.301.172
════════

2016
ألف درهم
14.022
1.605
183.625
151.959
1.456.707
────────
1.807.918
════════

2015
ألف درهم

1.622.688
185.230
────────
1.807.918
════════

2.149
277.105
806.992
1.975.468

────────

3.061.714

════════

3.059.376
2.338

────────

3.061.714

════════

 14أدوات صكوك تمويلية
خالل العام ،قام المصرف من خالل ترتيبات تمويل صكوك متوافقة مع الشريعة اإلسالمية بجمع شريحة من التمويالت متوسطة األجل بالدوالر
األمريكي بمبلغ  750.000.000دوالر أميركي في يونيو  2016وبمبلغ  250.000.000دوالر أمريكي في سبتمبر  .2016فيما يلي
تفاصيل ترتيبات تمويل الصكوك:
تاريخ االستحقاق
أساس الدفع
سعر نسبة الربح ()%
المبلغ (دوالر أمريكي) سوق اإلدراج
يناير 2017
نصف سنويا
بورصة لندن لألوراق المالية 4.718
500.000.000
يناير 2018
نصف سنويا
بورصة لندن لألوراق المالية 4.140
500.000.000
مايو 2021
نصف سنويا
3.542
بورصة إيرلندا وناسداك
750.000.000
مايو 2021
نصف سنويا
3.542
بورصة إيرلندا وناسداك
250.000.000
تتضمن شروط ترتيب اإلصدار أن يقوم المصرف بتحويل بعض الموجودات المحددة ("الموجودات ذات الملكية المشتركة") المملوكة من قبل
المصرف إلى "شركة صكوك مصرف اإلمارات اإلسالمي المحدودة" (المُصدر) ،وهي شركة ذات هدف خاص أنشأت لغرض إصدار الصكوك.
42
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الموحدة للمجموعة
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ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

14

أدوات صكوك تمويلية (تتمة)
من حيث المضمون ،فإن الموجودات ذات الملكية المشتركة تظل تحت سيطرة المصرف ،وبالتالي يستمر تثبيتها من قبل المصرف .في حال عدم
السداد ،تتعهد الشركة القابضة تحمُّل الخسائر والسداد لحاملي الصكوك .تخضع هذه الموجودات لسيطرة وإدارة المصرف.
تقوم الشركة المصدرة بتوزيع العائدات على حاملي الصكوك بشكل نصف سنوي من خالل الدخل العائد على الموجودات ذات الملكية المشتركة.
كما وأنه من المتوقع أن تكون هذه العائدات كافية لتغطية التوزيعات النصف سنوية المستحقة لحملة الصكوك عند تاريخ التوزيع النصف سنوي.
يقوم المصرف بإعادة شراء تلك الموجودات بالسعر المستخدم عند تاريخ االستحقاق.
فيما يلي حركة عمليات الصكوك مستحقة الدفع.

الرصيد كما في  1يناير
إصدارات جديدة
الرصيد كما في نهاية الفترة/السنة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

3.672.500
3.695.638
────────
7.368.138
════════

3.672.500
────────
3.672.500
════════

كما في  31ديسمبر  ،2016يستحق دفع الصكوك حسب التواريخ التالية:

2017
2018
2021

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

1.836.250
1.836.250
3.695.638
ـــــــــــــــــــــــــــــ
7.368.138
════════

1.836.250
1.836.250
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3.672.500
════════

 15ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

حصة حسابات االستثمار والتوفير والوكالة من األرباح
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
شيكات مدير
دائنون تجاريون
مبالغ محتجزة عن عقارات
دخل مستبعد
أخرى

48
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2016

2015

ألف درهم

ألف درهم

175.284
150.762
205.317
199.668
180.528
4.059
505.544
────────
1.421.162
════════

134.272
152.534
366.805
214.713
202.997
142
403.716
────────
1.475.179
════════
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الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
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 16رأس المال
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

رأس المال المصرح به
 )5.000.000.000 :2015( 10.000.000.000سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم ( 1 :2015درهم 5.000.000 10.000.000
للسهم).
رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
 )3.930.422.000 :2015( 5.430.422.000سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم ( 1 :2015درهم 5.430.422
للسهم).

3.930.422

وافق مساهمو المصرف خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ  5أكتوبر  2016على زيادة رأس المال المصرح به بحدود 5.000.000.000
درهم ورأس المال المدفوع بحدود  1.500.000.000درهم .تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية وتمت زيادة رأس المال بتاريخ  31ديسمبر .2016

 17احتياطي قانوني واحتياطي عام
بناء على أحكام النظام األساسي للمصرف ،والمادة ( )82من القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  ،1980والقانون االتحادي للشركات التجارية،
يقوم المصرف بتحويل  %10من صافي أرباح المساهمين السنوية ،إن وجدت ،إلى االحتياطي القانوني ،حتى يساوي هذا االحتياطي  %50من
رأس المال المدفوع .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
ويتم أيضا تحويل  %10من صافي أرباح المساهمين السنوية ،إن وجدت ،إلى االحتياطي العام ،حتى يصل هذا االحتياطي إلى  %10من رأس
المال المدفوع ،ويمكن إيقاف هذا التحويل بقرار من الجمعية العمومية العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة .يقرر مجلس اإلدارة كيفية
استخدام االحتياطي العام.

 18توريق الموجودات
تم تأسيس شركة اإلمارات اإلسالمي للتمويل المحدودة (شركة ذات هدف خاص) 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 مُجمعة 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.
قامت المجموعة 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)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
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للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

19

االلتزامات والمطلوبات الطارئة

أ) يُصدر المصرف خطابات ضمان واعتمادات مستنديه لتلبية متطلبات المتعاملين .هذه االلتزامات ذات سقوف وفترات زمنية محددة وغير مركزة
في فترة معينة ،وهي تصدر ضمن سياق العمل المعتاد ،كما يلي:

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية
التزام مشاركة المخاطر
التزامات تمويلية غير قابلة لإللغاء*
التزامات نفقات رأسمالية
التزامات عقود تأجير تشغيلية

التزامات عقود تأجير تشغيلية
أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

5.783.696
1.187.671
96.181
2.543.949
128.716
2.190
────────
9.742.403
════════

5.221.185
1.061.975
217.794
2.024.598
86.402
1.360
────────
8.613.314
════════

2.190
────────
2.190
════════

1.360
────────
1.360
════════

االلتزامات الرأسمالية مرتبطة ببعض المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والفروع.
* تمثل التزامات التمويل 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.
ب) أوراق القبول
بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،39يتم تثبيت أوراق القبول في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة بإلتزام مقابل .بناء عليه ،ال يوجد
إلتزام أوراق قبول خارج الميزانية العمومية.
20

دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

مرابحات سلع
إجارة
مرابحات سيارات
مرابحات تمويل مشترك
مرابحات عقارات
استصناع
وكالة تمويلية
مضاربة
تمويل المستهلك التجاري
تمويل األعمال التجارية
مرابحات السيولة
أخرى
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2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

631.807
583.184
267.908
22.956
9.184
41.250
18.195
4.808
56.132
134.346
211.454
60.063
────────
2.041.287
══════

620.947
506.135
271.758
15.312
970
31.485
17.581
4.921
57.608
124.319
93.480
22.189
────────
1.766.705
══════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

21

دخل من أوراق مالية استثمارية

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
دخل توزيعات األرباح
أرباح من االستثمارات  -استثمارات متاحة للبيع
أرباح من االستثمارات  -استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

22

ناقصا :العموالت والرسوم المدفوعة

210.742
()26.695
────────
184.047
════════

195.844
()4.987
────────
190.857
════════

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

534.695
2.734
21.452
────────
558.881
()78.278
────────
480.603
════════

491.914
1.841
26.203
────────
519.958
()36.804
────────
483.154
════════

دخل آخر

دخل إيجار
أرباح بيع عقارات استثمارية (إيضاح )9
دخل عقاري
استهالك عقارات استثمارية (إيضاح )9
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
أخرى
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2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

دخل عموالت ورسوم

عموالت ورسوم
رسوم إدارية وإدارة محافظ استثمارية
أخرى

24

14.370
12.147
42.202
5.877
────────
74.596
════════

29.294
12.354
53.930
2.143
────────
97.721
════════

دخل من الشركة القابضة للمجموعة

مرابحات قصيرة األجل
وكالة استثمارية

23

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

47.658
91.546
5.851
()23.415
132.189
()24.966
────────
228.863
════════

54.657
142.889
6.031
()27.458
96.363
()60.666
────────
211.816
════════

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
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25

مصروفات عمومية وإدارية

مصروفات إشغال
معدات وتوريدات
مصروفات تقنية المعلومات
مصروفات اتصاالت
أتعاب خدمية وقانونية وخبرة مهنية
مصروفات التسويق

أخرى

26

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

()112.962
()27.692
()10.310
()28.065
()13.000
()18.261
()161.032
────────
()371.322
════════

()96.501
()24.405
()4.612
()20.819
()8.812
()21.081
()149.875
────────
()326.105
════════

مخصصات انخفاض القيمة ،صافية من التحصيالت

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
مخصصات تم تكوينها خالل السنة (إيضاح رقم )8
إعادة قيد مخصصات  /تحصيالت (إيضاح رقم )8
استردادات ديون مشكوك في تحصيلها

استثمارات
مخصصات تم تكوينها خالل السنة (إيضاح رقم )7
مخصصات تم قيدها عكسيا (إيضاح رقم )7

عقارات استثمارية
مخصصات تم تكوينها خالل السنة
مخصصات تم قيدها عكسيا

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

()1.960.763
591.073
161.011
────────
()1.208.679
────────

()1.019.615
277.713
────────
()741.902
────────

()128.140
3.771
────────
()124.369
────────

()77.553
5.532
────────
()72.021
────────

34.685
────────
34.685
────────
()1.298.363

3.818
────────
3.818
────────
()810.105

══════

27

══════

حصة المتعاملين من األرباح وتوزيعات حملة الصكوك

حسابات المتعاملين
صكوك مصدرة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

()286.491
()228.024
────────
()514.515
════════

()153.372
()164.448
────────
()317.820
════════

يتم توزيع األرباح على أساس ربع سنوي بين أصحاب الحسابات غير المقيدة (حسابات االستثمار والتوفير والوكالة) والمساهمين وفقا لطريقة
التوزيع المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمصرف.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
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 28أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

تم دفع مبلغ وقدره  2.500.000درهم ( 2،355،000 :2015درهم) أتعاب حضور ألعضاء المجلس وتم تسجيل هذه األتعاب في بيان الدخل
الموحد للمجموعة.
29

ربحية السهم
تستند عملية حساب ربحية السهم على أساس قسمة أرباح السنة البالغة  105.632.000درهم (أرباح  640،679،000 :2015درهم) على
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة وهو  3.938.641.178سهما ( 3.930.422.000 :2015سهما).
لم يتم اظهار أي أرقام عن ربحية السهم المخفضة حيث أن المجموعة لم تقم بإصدار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثير مخفض على الربح
األساسي للسهم في حال تمويلها.
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

صافي أرباح السنة

105.632
────────

640.679
────────

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

3.938.641.178

3.930.422

────────
3.938.641
════════
0.027
════════

────────
3.930.422
════════
0.163
════════

رأس المال المتوفر على مدار السنة
ربح السهم (درهم)

كانت ربحية السهم المخففة واألساسية نفسها كما في  31ديسمبر .2016
30

النقد وما يعادله

نقد في الصندوق ( ايضاح رقم )5
حساب جاري لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (ايضاح رقم )5
مرابحة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
مستحق لبنوك

31

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

263.571
1.375.258
2.750.143
4.004.152
()1.570.220
────────
6.822.904
════════

330.963
1.067.039
1.052.468
3.502.766
()2.784.609
────────
3.168.627
════════

المعامالت مع أطراف ذات عالقة
تتمثل الشركة القابضة األساسية للمجموعة في مؤسسة دبي لالستثمار بنسبة ( ،)%55.6وهي شركة تعتبر حكومة دبي المساهم الرئيسي فيها.
إن حسابات المتعاملين والتمويالت للمؤسسات ذات الصلة بالحكومة بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنها بصورة فردية تمثل  %5.77و %2.00
( %11.01 :2015و )%2.05من 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.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
31

المعامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)
المعامالت مع أطراف ذات عالقة هي على النحو التالي:

بيان الدخل الموحد للمجموعة
دخل من معامالت مع الشركة القابضة للمجموعة
مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين  -امتيازات التقاعد
األرصدة مع أطراف ذات عالقة كما يلي:
قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة
مستحق من الشركة القابضة للمجموعة والشركات التابعة
ذمم أنشطة تمويلية مدينة  -الشركة األم الرئيسية
استثمارات في الشركة األم الرئيسية
ودائع من الشركة األم الرئيسية
مستحق من مصرف دبي (ش م ع) (ايضاح رقم )6
ذمم أنشطة تمويلية مدينة – أعضاء مجلس اإلدارة وشركات زميلة
ذمم أنشطة تمويلية مدينة – موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة
حسابات جارية واستثمارية – أعضاء مجلس اإلدارة
حسابات جارية واستثمارية – موظفي اإلدارة الرئيسيين وشركات زميلة
استثمارات في مؤسسات حكومية

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

184.047
()24.172
()385

190.857
()22.755
()265

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2.142.375
183.650
15.191
835.628
1.179.398
149
41.260
()760
()38.300
207.873

2.794.805
184.011
44.206
1.322.261
1.505.040
1.212
26.040
()830
()23.314
298.086

خالل العام ،قام المصرف ببيع ذمم مدينة لتمويالت إجارة للشركات إلى الشركة القابضة للمجموعة بقيمة دفترية بلغت 1.601.179.369
درهم.
خالل السنة ،قام المصرف ببيع عقارات استثمارية للشركة القابضة للمجموعة بالقيمة العادلة .بلغ صافي القيمة الدفترية لهذه العقارات
 308.073.282درهم ،في حين بلغ صافي عائدات البيع  434.304.176درهم .وهذا أدى إلى تحقيق أرباح على مبيعات العقارات االستثمارية
بقيمة  91.546.009درهم وعكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ  34.684.885درهم (يرجى مراجعة اإليضاح رقم .)9
موظفو اإلدارة الرئيسية ،بما فيهم المدراء غير التنفيذيين ،هم من تتوفر لديهم سلطة ومسؤولية التخطيط ،،التوجيه والتحكم في انشطة المجموعة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
لم يتم احتساب أية خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية ولم يتم احتساب اية مخصصات انخفاض قيمة لقاء
خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة على موظفي اإلدارة الرئيسية وعالقاتهم المباشرة في نهاية السنة .وكما هو مبين في إيضاح رقم (،)4
استحوذت المجموعة علي بعض الموجودات والمطلوبات من مصرف دبي (شركة مساهمة عامة) وهي شركة تابعة للشركة القابضة للمجموعة.
32

القطاعات التشغيلية
تتكون أنشطة المجموعة من القطاعات الرئيسة التالية:
قطاع الشركات واالستثمارات
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
يقدم قطاع األفراد خدمات ومنتجات مصرفية عديدة للمتعاملين األفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ويقبل ودائعهم.
قطاع الخزينة
يشتمل هذا القطاع بشكل أساسي على الودائع وتوظيفات األموال على أساس المرابحة والوكالة مع البنوك ،ومن ضمنها الشركة القابضة
للمجموعة ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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32

حصة المتعاملين من األرباح
وتوزيعات حملة الصكوك
صافي األرباح( /الخسائر)
للسنة

صافي الدخل التشغيلي
مخصصات انخفاض القيمة،
صافية من التحصيالت

إجمالي المصروفات

مصروفات عمومية وإدارية

إجمالي الدخل

بيان الدخل الموحد
للمجموعة
دخل القطاع
عموالت ورسوم ودخل آخر

()64.638
ـــــــــــــــــــــــ
212.182
=======

371.350
285.156
ـــــــــــــــــــــــ
656.506
ـــــــــــــــــــــــ
()106.754
ـــــــــــــــــــــــ
()106.754
ـــــــــــــــــــــــ
549.752
()272.932
ـــــــــــــــــــــــ
276.820
()20.852
ـــــــــــــــــــــــ
253.470
========

445.279
328.922
ــــــــــــــــــــــــ
774.201
ــــــــــــــــــــــــ
()77.859
ــــــــــــــــــــــــ
()77.859
ــــــــــــــــــــــــ
696.342
()422.020
ــــــــــــــــــــــــ
274.322

2015
ألف درهم

قطاع الشركات واالستثمارات
2016
ألف درهم

القطاعات التشغيلية (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

()217.052
ـــــــــــــــــــــــ
53.983
========

1.591.768
450.374
ــــــــــــــــــــــ
2.042.142
ــــــــــــــــــــــ
()745.676
ــــــــــــــــــــــ
()745.676
ــــــــــــــــــــــ
1.296.466
()1.025.431
ــــــــــــــــــــــــ
271.035

2016
ألف درهم

()127.012
ـــــــــــــــــــــــ
530.695
========

1.301.239
406.415
ــــــــــــــــــــــــ
1.707.654
ــــــــــــــــــــــــ
()661.862
ــــــــــــــــــــــــ
()661.862
ــــــــــــــــــــــــ
1.045.792
()388.085
ــــــــــــــــــــــــ
657.707

2015
ألف درهم

قطاع األفراد
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()232.825
ــــــــــــــــــــــ
69.709
========

310.295
453
ــــــــــــــــــــــ
310.748
ــــــــــــــــــــــ
()8.214
ــــــــــــــــــــــ
()8.214
ــــــــــــــــــــــ
302.534
ــــــــــــــــــــــ
302.534

2016
ألف درهم

()169.956
ـــــــــــــــــــــــ
89.617
========

267.115
1.283
ــــــــــــــــــــــــ
268.398
ــــــــــــــــــــــــ
()8.825
ــــــــــــــــــــــــ
()8.825
ــــــــــــــــــــــــ
259.573
ــــــــــــــــــــــ
259.573

2015
ألف درهم

قطاع الخزينة

ــــــــــــــــــــــ
()230.242
========

ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
()230.242
ــــــــــــــــــــ
()230.242
ــــــــــــــــــــ
()230.242
ــــــــــــــــــــــ
()230.242

2016
ألف درهم

ـــــــــــــــــــــــ
()233.103
========

ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ
()233.103
ــــــــــــــــــــــــ
()233.103
ــــــــــــــــــــــــ
()233.103
ــــــــــــــــــــــ
()233.103

2015
ألف درهم

قطاع الدعم

()514.515
ـــــــــــــــــــــــ
105.632
========

2.273.413
735.983
ــــــــــــــــــــــــ
3.009.396
ــــــــــــــــــــــــ
()1.090.886
ــــــــــــــــــــــــ
()1.090.886
ــــــــــــــــــــــــ
1.918.510
()1.298.363
ــــــــــــــــــــــــ
620.147

2016
ألف درهم

()317.820
ـــــــــــــــــــــــ
640.679
========

2.013.633
736.620
ــــــــــــــــــــــــ
2.750.253
ــــــــــــــــــــــــ
()981.649
ــــــــــــــــــــــــ
()981.649
ــــــــــــــــــــــــ
1.768.604
()810.105
ــــــــــــــــــــــــ
958.499

2015
ألف درهم

اإلجمالي
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المطلوبات
قطاع المطلوبات

بيان المركز المالي الموحد
للمجموعة
الموجودات
قطاع الموجودات

32

7.899.837
========

16.976.033
========
6.174.814
========

18.115.488
========

2015
ألف درهم

قطاع الشركات واالستثمارات
2016
ألف درهم

القطاعات التشغيلية (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

35.371.278
========

26.848.946
========

2016
ألف درهم

35.107.936
========

23.687.445
========

2015
ألف درهم

قطاع األفراد

9.268.299
========

15.403.210
========

2016
ألف درهم

6.734.214
========

11.276.456
========

2015
ألف درهم

قطاع الخزينة

6.688.775
========

========

2016
ألف درهم

5.185.214
========

122.789
========

2015
ألف درهم

قطاع الدعم

59.228.189
========

59.228.189
========

2016
ألف درهم

53.202.178
========

53.202.178
========

2015
ألف درهم

اإلجمالي
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر
إطار إدارة المخاطر

تقوم المجموعة بتحديد ،قياس ،تجميع ،وإدارة المخاطر بفاعلية من خالل إطار عمل شامل إلدارة المخاطر والذي يجمع ما بين نظام المؤسسات
وقياس المخاطر وعمليات المراقبة.
تتمثل السمات الرئيسية لإلطار الشامل إلدارة المخاطر للمجموعة فيما يلي:






يتحمل مجلس اإلدارة ("المجلس") المسؤولية العامة إلنشاء ومتابعة إطار إدارة المخاطر بالمجموعة؛
تقوم اللجنة التنفيذية بتحديد رغبة المجموعة في تحمل المخاطر ويقوم مجلس اإلدارة بالموافقة عليها؛
تعقد لجان المجلس اجتماعات منتظمة وتعتبر مسؤولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية هيكل إدارة
المخاطر؛
إبالغ مجلس اإلدارة بشأن أية تغيرات في السياسات أو الممارسات الرئيسية أو بشأن األحداث غير العادية أو االستثناءات الهامة
واالستراتيجيات الجديدة ليقوم المجلس بمراجعتها واعتمادها و /أو التصديق عليها.
تدارعمليات إدارة المخاطر من قبل قسم ادارة المخاطر للمجموعة بإشراف مدير المخاطر التنفيذي لمجموعة بنك اإلمارات دبي الوطني.
وهذه اإلدارة مستقلة عن ادارات األعمال االخرى؛

يقوم قسم إدارة المخاطر للمجموعة بمساعدة اإلدارة العليا في المراقبة واإلدارة الفعالة لمخاطر المجموعة بصفة عامة .ويضمن هذا القسم أيضا
ما يلي:
 اتساق سياسات المخاطر وإجراءتها وأساليبها مع قدرة المجموعة على تحمل المخاطر؛
 اتساق إستراتيجية األعمال الخاصة بالمجموعة بصفة عامة مع قدرتها على تحمل المخاطر؛ و
 تطوير وتنفيذ التخطيط ووضع األنظمة المناسبة إلدارة المخاطر.
عملية إدارة المخاطر
خالل إطار العمل الشامل إلدارة المخاطر .يتم تحديد كمية المعلومات والتعرض لمخاطر االستحقاقات المتأخرة ومقارنتها بالحدود المصرح بها
حيث تتم مراقب ة المخاطر غير الكمية بموجب السياسة المقررة ومؤشرات المخاطر الرئيسية والمتابعة .تتم إحالة أي تناقضات أو زيادات أو
اختالفات إلى اإلدارة التخاذ اإلجراءات الالزمة في وقت مناسب.
أ) المخاطر االئتمانية
مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز المتعامل أو الطرف المقابل له عن الوفاء بالتزام ما مما ينتج عنه خسارة مالية للمجموعة .تشمل مخاطر
االئتمان كذلك "مخاطر تركز االئتمان" و"مخاطر التسوية" وهي مخاطر عجز طرف مقابل عن الوفاء بمعاملة لدى األسواق المالية عند التسوية
والمخاطر المتبقية الناجمة عن عدم القدرة الكافية على تحقيق الضمانات اإلضافية في وقت الحق.
إدارة مخاطر االئتمان وهيكلها
إن طريقة إدارة مخاطر االئتمان تقوم على أساس المحافظة على االستقاللية والتكامل لعمليات تقييم وإدارة وتقارير مخاطر االئتمان في ظل
سياسات واضحة وحدود وهياكل الموافقة في قطاعات األعمال.
تركز سياسة االئتمان للمجموعة المدارة من قبل إدارة المخاطر للمجموعة على المبادئ التمويلية األساسية ومبادئ الشريعة وتوضح تعليمات
ومعايير وضوابط السياسة المعنية ،باإلضافة إلى متطلبات الرقابة وطريقة التعرف على مشكالت التمويل وإدارة مخاطر المتعاملين المرتفعة
وإرشادات تشكيل المخصصات.
قام مجلس اإلدارة بمنح تفويض للجنة االئتمان واالستثمار والرئيس التنفيذي ألعضاء لجنة إدارة االئتمان واالستثمار لتسهيل وإدارة األعمال
بفاعلية .ومع ذلك يحتفظ مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان واالستثمار بمطلق الصالحية للموافقة على معامالت االئتمان التي تتخطى سلطة لجنة
إدارة االئتمان واالستثمار.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)

تم اتباع التوجيهات التالية لتصنيف الحساب كمنخفض القيمة وغير منخفض القيمة:
التمويالت العادية


التمويالت التي تحمل مخاطر مصرفية اعتيادية ،حيث تضمن المعلومات المتاحة للمصرف السداد حسب االتفاق مصنفة على أنها
"تمويالت عادية"

التمويالت الخاضعة للرقابة


هي التمويالت التي تظهر بعض الضعف في الوضع المالي والجدارة االئتمانية للملتزم التي تتطلب أكثر من االنتباه االعتيادي ولكن
ليس تخصيص احتياطيات ومصنفة على أنها " التمويالت الخاضعة للرقابة".

التمويالت المنخفضة القيمة
 .1تلك الحسابات حيث قد تعيق العوامل السلبية السداد أو تضعف من الضمان أو تقود إلى بعض الخسارة مصنفة على أنها "حسابات شبه
قياسية" .عموما تعد هذه تعرضات ائتمانية حيث تكون دفعات أصل المبلغ و/أو الربح التأخر ألكثر من  90يوما متتالية
 .2تلك الحسابات التي يكون تحصيل أصل المبلغ والربح بالكامل مشكوك فيه على أساس المعلومات المتاحة ،مما يؤدي عموما إلى خسارة
جزء من هذه التمويالت ،مصنفة على أنها "حسابات مشكوك فيها"؛ و
 .3تلك الحسابات التي يكون المصرف قد استنفد جميع اإلجراءات المتاحة ولكن فشل في تحصيل أي شيء أو حيث يكون هنالك احتمال
عدم تحصيل ،مصنفة على أنها "حسابات خاسرة"
إدارة مخاطر ائتمان الشركات
إن عملية إدارة مخاطر ائتمان الشركات تتم على النحو التالي:
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تم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان الشركات وفقا الستراتيجية المخاطر الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر للمجموعة؛



يتم منح التسهيالت االئتمانية على أساس تقدير تفصيلي لمخاطر االئتمان للطرف المقابل .يتضمن هذا التقدير ضمن أمور أخرى
الغرض من التسهيالت ،والجدارة االئتمانية للمتعامل ،ومصادر السداد والعوامل االقتصادية السائدة والمحتملة واتجاهات هذا القطاع
وجدارة المتعاملين ضمن القطاع؛



يتم تنفيذ عملية إدارة التسهيالت االئتمانية من قبل وحدة مستقلة لضمان التنفيذ المناسب لجميع الموافقات االئتمانية واالحتفاظ بالوثائق
والمراقبة الفعالة لالستحقاقات وانتهاء الحدود وتقييم الضمانات؛



تصنيف مخاطر المدينين -تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال لتقييم جودة االئتمان للمدينين
ولتخصيص فئات تصنيف المخاطر استنادا إلى مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى المصرف .يتم تصنيف جميع المدينين في
درجات مخاطر اعتمادا على مدى احتماالت تخلفهم عن السداد .يصنف المتعاملين ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن الفئة الرئيسية وهم
األقل احتماال من حيث التخلف عن السداد .يتم أيضا تحديد درجات التصنيف الداخلي وفقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي على درجات من  1إلى 5؛ و



إدارة التمويالت المتعثرة المنخفضة القيمة والتمويالت الخاضعة للرقابة – تتبع المجموعة عملية محددة بشكل جيد لتحديد حسابات
التمويالت المتعثرة والتمويالت الخاضعة للرقابة ويتعامل معها بشكل فعال .وتتضمن هذه العملية تحديد الحسابات المتعثرة وأساليب
الرقابة المطبقة لضمان الرقابة الجيدة .تتوافق سياسات تعليق األرباح والمخصصات بشدة مع توجيهات مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي .تقوم وحدة اإلجراءات التصحيحية للمجموعة بادارة مشكلة التمويالت التجارية .كما يقوم فريق متخصص لدى
الشركة القابضة للمجموعة (وحدة إعادة الهيكلة المالية واستيفاء الدين) أيضا بإدارة بعض مشكالت التمويالت التجارية والتحصيل.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)
إدارة مخاطر ائتمان األفراد


تم وضع القدرة على تحمل مخاطر ائتمان األفراد وفقا الستراتيجية المخاطر الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر للمجموعة؛



توافق وحدة المخاطر على سياسات ائتمان األفراد ضمن حدود القدرة على تحمل المخاطر.يتم تقييم كافة المنتجات الجديدة على ضوء
السياسات المعتمدة .ويشمل التقييم آليات المخاطر مقابل المزايا .تتم مراجعة وتحديث السياسات بشكل منتظم لضمان وضع اتجاهات
السوق الحالية في االعتبار في الوقت المناسب؛



يتم منح تمويالت المتعاملين بموجب سياسات ائتمان معتمدة لكل منتج .يحتاج كل طلب إلى الوفاء بالمعايير المنصوص عليها وفقا
لسياسات االئتمان .تتم الموافقة على االستثناءات ،إن وجدت ،من قبل موظفين لديهم تفويض بذلك بعد مراجعة المخففات المقترحة لهذه
االستثناءات؛



تصنيف المخاطر  -يعكس مستوى مخاطر أي حساب المخاطر المرتبطة به بعد مراجعة تاريخ التخلف عن السداد .يتم االستعانة
بالتطبيق ونماذج السلوك في تأمين القرارات وكذلك لقياس التعرض لمخاطر ائتمان المستهلكين وفقا لمقياس تصنيف المصرف؛



إدارة الحسابات المتعثرة – تتم مراقبة الحسابات المتعثرة عن قرب لضمان حماية جودة موجودات المصرف .يتم وضع استراتيجيات
تحصيل الفروقات استنادا إلى احتمالية تخلف المستهلكين عن السداد ،وتخضع تصنيفات المخاطر المرتفعة إلى استراتيجية تحصيل
معجلة.

مراقبة المخاطر االئتمانية
يتم تقييم مخاطر محفظة التمويالت للمجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناء على تقارير االستثناءات ومعلومات اإلدارة المقدمة من وحدات
االئتمان واألعمال .تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية وربع سنوية لضمان إطالع اإلدارة العليا
على التحوالت في الجودة االئتمانية للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغيرة.
تتم مراقبة عمليات التمويل للمجموعة بشكل مستمر من خالل نظام يشمل عالمات اإلنذار المبكر .ويتلو ذلك متابعة العمليات بالحساب وتقدير
الضمانات اإلضافية واستطالع السوق ومؤشرات االنذار المبكر.
مؤشرات اإلنذار المبكر
يتم التعرف على مؤشرات اإلنذار المبكر للحسابات المتعثرة عن طريق الرقابة والحذر وعالمات المخاطر .وتخضع استراتيجية الحسابات
وخطط العمل ذات الصلة بهذه الحسابات إلى رقابة مستمرة وتتم مناقشتها في اجتماعات لجنة اإلنذار المبكر.
يتم تقييم مخاطر محفظة التمويالت للمجموعة بشكل مستمر مع متابعتها بناء على تقارير االستثناءات ومعلومات اإلدارة المقدمة من وحدات
االئتمان واالعمال .تتم كذلك متابعة المخاطر االئتمانية بشكل مستمر مع إعداد تقارير رسمية شهرية وربع سنوية لضمان إطالع اإلدارة العليا
على التحوالت في الجودة االئتمانية للمحفظة وعلى العوامل الخارجية المتغيرة.
إستراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان للمجموعة
تعمل المجموعة ضمن سقف تعرض احترازي يضعه مجلس اإلدارة تماشيا مع توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .حيث
وضعت معالجات جيدة إلدارة االستثناءات.
اعتمدت المجموعة معايير لتنويع المحفظة لتخفيف المخاطر في قطاعات متعددة  .ويتحقق التنوع من خالل الحدود المقررة للمتعاملين،
القطاع ،والحدود الجغرافية .تقوم المجموعة بتحويل المخاطر عن طريق تمويالت مشتركة مع بنوك أخرى ،حيثما كان ذلك مناسبا ،للحد من
تعرضات المجموعة.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
33

إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)
تقوم المجموعة بمراقبة أخطار تركز االئتمان حسب النشاط االقتصادي للقطاع .إن تحليل النشاط االقتصادي كما يلي:
تحليل الموجودات حسب األنشطة االقتصادية
2016

زراعة وأنشطة مرتبطة بها

2015

ذمم أنشطة
تمويلية مدينة

أخرى

ذمم أنشطة
تمويلية مدينة

أخرى

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

32.605

-

17.389

-

صناعة

608.017

إنشاءات

809.900

101.560

805.834

-

1.109.370

144.322

تجارة

2.943.344

-

2.625.818

-

مواصالت واتصاالت

371.838

-

223.177

74.322

خدمات

3.442.875

58.269

3.528.173

51.000

سيادية

241.308

145.767

298.086

418.310

أفراد

24.661.438

23.512.863

-

عقارات

5.268.117

766.923

4.546.980

817.349

مؤسسات مالية

1.343.677

8.944.670

1.126.229

8.684.949

أخرى
اإلجمالي

2.871.086
───────
42.594.205

14.515
───────
10.031.704

1.957.347
───────
39.751.266

148.400
───────
10.338.652

ناقصا :الدخل المؤجل

()2.753.333

()2.634.719

-

ناقصا :مخصصات انخفاض القيمة

()3.498.304
───────
36.342.568
═══════

()2.936.127
───────
34.180.420
═══════

()678.832
───────
9.659.820
═══════

صافي القيمة المدرجة

أقصى تعرض إجمالي للمخاطر:

-

()797.297
───────
9.234.407
═══════

يوضح الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر ائتمانية لمفردات بيان الدخل الموحد للمجموعة .يظهر بالجدول إجمالي أقصى تعرض قبل تأثير
استخدام التصفية الرئيسية واتفاقيات الضمانات.
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي :

11.399.231

6.924.711

مستحق من بنوك

7.755.193

7.372.715

ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة

36.342.568

34.180.240

استثمارات

1.479.214

2.287.105

موجودات أخرى

39.487
────────
57.015.693

106.480
────────
50.871.251

مطلوبات طارئة

6.971.367
────────
63.987.060
════════

8.307.758
────────
59.179.009
════════

إجمالي

إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)

تصنيف األوراق المالية االستثمارية بحسب تصنيفاتها الخارجية
كما في  31ديسمبر 2016

التصنيف

أأأ
أ -الى أ+
أقل من أ-
غير مص ّنفة

استثمارات محتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات متاحة للبيع

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

91.813
12.623
ــــــــــــــــــــــــــــــ
104.436
===========

14.514
382.879
311.294
666.091
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.374.778
===========

14.514
474.692
311.294
678.714
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.479.214
===========

والتي أصدر منها بواسطة:

حكومات
مؤسسات القطاع العام
قطاع خاص وأخرى
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استثمارات محتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات متاحة للبيع

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

104.436
ــــــــــــــــــــــــــــــ
104.436
===========

138.701
175.013
1.061.064
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.374.778
===========

138.701
175.013
1.165.500
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.479.214
===========

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2015

التصنيف

أأأ
أأ -الى أأ+
أ -الى أ+
أقل من أ-
غير مص ّنفة

استثمارات محتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات متاحة للبيع

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

91.813
20.076
()105
────────
111.784
════════

14.584
56.687
924.631
361.072
818.347
────────
2.175.321
════════

14.584
56.687
1.016.444
381.148
818.242
────────
2.287.105
════════

والتي أصدر منها بواسطة:

حكومات
مؤسسات القطاع العام
قطاع خاص وأخرى
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استثمارات محتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات متاحة للبيع

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

111.784
────────
111.784
════════

462.608
760.550
952.163
────────
2.175.321
════════

462.608
760.550
1.063.947
────────
2.287.105
════════
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استثمارات:
صكوك

ذمم أنشطة تمويلية مدينة:
أفراد
شركات

المستحق من البنوك
والشركة القابضة
للمجموعة

2016

823.130
========

22.910.839
13.431.729
ــــــــــــــــــــــ
36.342.568
========

7.755.193

810.507
========

20.290.120
10.074.987
ــــــــــــــــــــــ
30.365.107
========

7.755.193

========

196.543
ــــــــــــــــــــــ
196.543
========

-

========

807.048
ــــــــــــــــــــــ
807.048
========

-

بنود لم تتعرض النخفاض القيمة ولم يحن موعد استحقاقها في تاريخ
التقرير
بنود معاد
مخاطر
قائمة البنود
القيمة
التفاوض
منخفضة /
تحت المالحظة
المدرجة
بشأنها
متوسطة
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

58

========

1.730.440
737.485
ــــــــــــــــــــــ
2.467.925
========

-

ألف درهم

أقل من 30
يوم

========

278.900
567.131
ــــــــــــــــــــــ
846.031
========

-

ألف درهم

60 - 30
يوم

========

201.823
149.482
ــــــــــــــــــــــ
351.305
========

-

ألف درهم

90 - 61
يوم

========

351.407
ــــــــــــــــــــــ
351.407
========

-

ألف درهم

أكثر من 90
يوم

بنود فات موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة في تاريخ
التقرير

12.623
========

409.556
547.646
ــــــــــــــــــــــ
957.202
========

-

ألف درهم

القيمة
المدرجة

106.625
========

188.460
2.464.568
ــــــــــــــــــــــ
2.653.028
========

-

119.248
========

598.016
3.012.214
ــــــــــــــــــــــ
3.610.230
========

-

ألف درهم

المبلغ اإلجمالي

مخصص
انخفاض
القيمة
ألف درهم

بنود تعرضت النخفاض القيمة بشكل فردي

إن جودة االئتمان للموجودات المالية تقاس من قبل المجموعة .يوضح الجدول التالي جودة االئتمان من خالل فئة الموجودات المالية اعتمادا على نظام تصنيف االئتمان للمجموعة.

تحليل جودة االئتمان:

أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)

إطار إدارة المخاطر (تتمة)

 33إدارة المخاطر (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)
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صكوك

استثمارات:

شركات

ذمم أنشطة تمويلية مدينة:
أفراد

المستحق من البنوك والشركة
القابضة للمجموعة

2015

1.462.810
══════

13.887.555
──────
34.180.421
══════

20.292.866

1.442.839
══════

9.809.181
──────
28.448.957
══════

18.639.776

══════

207.695
──────
207.695
══════

-

══════

1.835.650
──────
1.835.650
══════

-

بنود لم تتعرض النخفاض القيمة ولم يحن موعد استحقاقها في تاريخ
التقرير
قائمة البنود
بنود معاد
مخاطر منخفضة
القيمة
تحت
التفاوض بشأنها
 /متوسطة
المدرجة
المالحظة
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
7.372.715
7.372.715

مراجعة محفظة التمويل واالستثمار (تتمة)

تحليل جودة االئتمان (تتمة):

أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)

إطار إدارة المخاطر (تتمة)

 33إدارة المخاطر (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

══════

512.053
──────
1.281.676
══════

769.623

ألف درهم
-

أقل من 30
يوم

══════

325.471
──────
676.462
══════

350.991

ألف درهم
-

60 - 30
يوم

══════

74.723
──────
287.335
══════

212.612

ألف درهم
-

90 - 61
يوم

══════

406.367
──────
406.367
══════

-

ألف درهم
-

أكثر من 90
يوم

بنود فات موعد استحقاقها ولكن لم تتعرض النخفاض القيمة في
تاريخ التقرير

19.972
══════

716.415
──────
1.036.279
══════

319.864

ألف درهم
-

القيمة
المدرجة

108.263
══════

2.060.295
──────
2.242.788
══════

182.493

128.235
══════

2.776.710
──────
3.279.067
══════

502.357

ألف درهم
-

المبلغ اإلجمالي

مخصص
انخفاض
القيمة
ألف درهم
-

بنود تعرضت النخفاض القيمة بشكل فردي
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
المخاطر االئتمانية (تتمة)

أ)

تصنيف ذمم األنشطة التمويلية واإلستثمارية المدينة
تصنيف مخاطر المدينين  -تم تطوير وتطبيق نماذج تصنيف داخلي عبر فئات متنوعة من وحدات األعمال لتقييم جودة االئتمان للمدينين ولتخصيص
فئات تصنيف المخاطر استنادا إلى مقياس التصنيف الرئيسي المعتمد لدى المصرف على أساس منتظم .يتم تصنيف جميع المدينين في درجات
مخاطر استنادا إلى مدى احتماالت تخلفهم عن السداد .يصنف المتعاملين ذوي أعلى جودة ائتمانية ضمن الفئة الرئيسية وهم األقل احتماال من
حيث التخلف عن السداد .يتم أيضا تحديد درجات التصنيف الداخلي وفقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي على درجات من
 1إلى 5؛
فيما يلي إرشادات عامة لتصنيف الحسابات إلى غير منخفضة القيمة ومنخفضة القيمة:
التمويالت العادية (الدرجات من  1أ إلى  4د)


التمويالت التي تنطوي على مخاطر مصرفية عادية ،بحيث تؤكد المعلومات المتوفرة لدى المصرف على السداد حسب االتفاق وتصنف
على أنها "تمويالت عادية".

تمويالت خاضعة للرقابة (الدرجات من  4إي إلى  5آ)


يتم تصنيف التمويالت التي تبدي بعض نقاط الضعف في الوضع المالي والجدارة االئتمانية للمدين وتتطلب أكثر من اهتمام عادي دون
تكوين مخصصات ،على أنها " تمويالت خاضعة للرقابة".

التمويالت المتعثرة (الدرجات من  5ب إلى  5د)


تصنف هذه الحسابات التي قد تؤدي عوامل سلبية إلى إعاقة السداد أو إضعاف الضمان أو الخسارة على أنها "حسابات دون المستوى".
بشكل عام تعتبر هذه بمثابة تمويالت ائتمانية بحيث تكون دفعات المبلغ األصلي لها و/او ااألرباح متأخرة السداد ألكثر من  90يوما متتاليا.



إن هذه الحسابات التي يكون تحصيل مبلغ الربح بالكامل والمبلغ األساسي مشكوك فيه على أساس المعلومات المتاحة مما يؤدي عادة إلى
فقدان جزء من هذه التمويالت ،تصنف على أنها "حسابات مشكوك في تحصيلها" ،و



هذه الحسابات التي يكون المصرف قد استنفد جميع الطرق واإلجراءات المتاحة ولكنه فشل في تحصيل أي جزء من مبلغ التمويل ،أو
عندما يكون هناك احتمال بعدم القدرة على تحصيل أي جزء من مبلغ التمويل ،تصنف على أنها "حسابات خسارة ".
ذمم أنشطة تمويلية مدينة

محفظة الشركات – النشطة
محفظة األفراد – النشطة
التمويالت منخفضة القيمة
إجمالي التمويالت

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

13.365.826
22.864.816
3.610.230
────────
39.840.872
════════

13.611.192
20.226.288
3.279.067
────────
37.116.547
════════

تمويالت بشروط تم إعادة التفاوض بشأنها
تعتبر التمويالت ذات الشروط التى تم إعادة التفاوض بشأنها تمويالت تمت مراجعة برنامج السداد الخاص بها للتوافق مع التغيير في التدفقات
النقدية للمتعامل مع عدم تقديم أي تنازالت أخرى مثل تخفيض المبلغ أو الربح ولكن مع تحسين الضمان في بعض الحاالت .يتم التعامل مع هذه
التمويالت كتمويالت نموذجية ويستمر تصنيفها كتمويالت عادية ضمن فئة التمويالت التي تم إعادة التفاوض بشأنها.
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أ) المخاطر االئتمانية (تتمة)
المتأخرة ولكن غير منخفضة القيمة
تعتبر القروض التي أصبحت أرباحها التعاقدية أو الدفعة األساسية لها متأخرة السداد ألكثر من  90يوما ولكنها ترتكز إلى تقييم فردي ،بحيث ال
ينبغي اعتبارها على أنها منخفضة القيمة باعتبار أن المستفيد من التمويل التزال لديه القدرة على السداد وسجل الدفعات السابقة وإجمالي مستوى
المخاطر وحدود التأخر عن السداد وأنواع الضمانات وجودة الذمم المدينة للمستفيد من التمويل ومرحلة التحصيل للمبالغ المستحقة لصالح
المجموعة ،وتم استثناء المبالغ التي كانت مستحقة الدفع وتمت تسويتها خالل فترة قصيرة عقب تاريخ صدور الميزانية العمومية.
تعريف الموجودات المالية المنخفضة القيمة
يكون التعرض منخفض القيمة:
أ) أي حاالت تعرض الشركات للمخاطر تعتبر المجموعة الطرف المقابل بأنه من غير المحتمل أن يدفع كامل المبلغ المستحق بموجب الشروط
األصلية للعقد بسبب أحد األسباب التالية:
صعوبات التدفق النقدي المعروفة التي يتم التعرض لها بسبب:





إلتزام إئتماني جوهري تحت وضع غير إستحقاقي؛
إعادة هيكلة اإللتزام اإلئتماني نتيجة تعثر السداد؛
بيع اإللتزام اإلئتماني بخسارة اقتصادية؛ و
قيام المجموعة أو طرف ثالث برفع دعوى إفالس ضد الطرف المقابل.

ب) بالنسبة لتعرض ألفراد ،في حالة تأخر المستحقات ألكثر من  90يوما ،فإنها تعتبر منخفضة القيمة.
تقديرات انخفاض القيمة
يتم مراجعة محفظة االئتمان بصورة مستمرة النخفاض القيمة .يتم إعادة تقييم أساس االستحقاق وغير االستحقاق للموجودات ويتم تصنيفه حسب
درجة المخاطر المناسبة وفقا للسياسة االئتمانية لتصنيفات المخاطر .يتم تصنيف الموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة كذلك من خالل
الموافقة على مذكرة االئتمان ويتم رفع تقارير ربع سنوية بشأنها إلى لجنة مجلس المخاطر.
تقديرات االنخفاض المحدد في القيمة
تمويالت الشركات :تقرر المجموعة المخصصات المناسبة لكل تمويل أو سلفة هامة كل على حدة على أساس فردي بممارسة حكم مدروس بما
يتماشى مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية للتقارير المحاسبية .تقوم الشركة بتصنيف تلك الحسابات حين
يعتبر االسترداد مشكوكا فيه وتضمن وضع مخصصات تبعا لذلك .يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة على أساس مستمر .يتم تقييم انخفاض القيمة
المحددة عندما يظهر تعرض هبوطا هاما تتم مالحظته في الجودة االئتمانية أو تجاوز فترة استحقاق التزام ما ألكثر من  90يوما .يجرى تصنيف
الحسابات المتعثرة بصفة عامة إلى حسابات غير نموذجية وحسابات مشكوك في تحصيلها وحسابات خسارة.
تمويالت األفراد :يتم تحديد المخصصات على أساس المنتجات ،بالتحديد ،بطاقات اإلئتمان و تمويالت األفراد األخرى.
يتم تصنيف تمويالت األفراد غير المنتجة بعد  90يوما و يجري تكوين مخصصات بما يتماشى مع سياسات تثبيت األرباح أو الخسائر لدى
المجموعة.
تقديرات االنخفاض المجمع في القيمة
تم رصد مخصصات إنخفاض القيمة الجماعية وفقا لتوجيهات معيار التقارير المالية الدولية ،ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .إن
اإلنخفاضات في القيمة التى لم يكن من الممكن تحديدها فيما يتعلق بالتمويالت على أساس فردي ،يتم تقديرها على أساس جماعي.
إدارة الضمانات اإلضافية
تستخدم الضمانات اإلضافية والضمانات على نحو فعال كأدوات مخففة من قبل المجموعة .ويتم إجراء رصد مستمر لجودة الضمانات اإلضافية
وتقييمها.
عندما يتم تأمين التسهيالت االئتمانية بموجب الضمانات اإلضافية ،تسعى المجموعة للتأكد من قابلية تنفيذ الضمانات اإلضافية.
تتم إعادة تقييم الضمانات بشكل منتظم وفقا للسياسة كقاعدة عامة .ومع ذلك ،يتم إجراء التقييمات الدورية أيضا تبعا لطبيعة الضمانات والوضع
االقتصادي العام .وهذا يتيح للمجموعة تقييم القيمة السوقية العادلة للضمانات والتأكد من أن المخاطر يتم تغطيتها بشكل مناسب.
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ب) مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي المخاطر المحتملة للتعرض لخسارة نتيجة التغيرات في األسعار الناتجة عن تقلب معدالت األرباح ،أسعار الصرف،
وأسعار األسهم والسلع ،بما يتضمن ذلك ترابطها وتقلبها .تماشيا مع المنهج المتبع من قبل المصرف لاللتزام الصارم بأحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية ،ال تقوم المجموعة بالدخول في معامالت مضاربة في العمالت األجنبية.
تتم إدارة مخاطر السوق التي تتعرض لها المجموعة من خالل حدود المخاطر الموضوعة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات والمعتمدة من
قبل مجلس إدارة المجموعة .تتم مراجعة حدود المخاطر من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات بصورة سنوية .تتم مراقبة حدود مخاطر السوق
باستمرار وبصورة مستقلة من قبل قسم المخاطر ويتم إبالغ االستثناءات  -في حال وجودها  -إلى اإلدارة العليا.
 .1مخاطر العمالت األجنبية
هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية .إن المجموعة ال تحتفظ بأية مراكز غير مغطاه
بالعمالت األجنبية .إن المجموعة غير معرضة بشكل كبير لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات المالية
للمجموعة مقوّ مة إما بدرهم اإلمارات العربية المتحدة أو بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى المربوطة بالدوالر األميركي.
 .2مخاطر أسعار األسهم
هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية تبعا لتغيرات أسعار السوق وذلك بصرف النظر عن سبب التغيرات
التي قد تنشأ نتيجة عوامل تخص األداة االستثمارية نفسها أو الجهة التي أصدرتها أو العوامل التي تؤثر على األدوات المالية المشابهة
في سوق المال.
يعرض الجدول التالي مدى التأثير على حقوق المساهمين (نتيجة التغير في القيم العادلة ألسعار األسهم) من تغير محتمل في مؤشرات
األسهم ،مع اإلبقاء على جميع المعطيات األخرى ثابتة.
 31ديسمبر 2015

 31ديسمبر 2016
نسبة التغير في
مؤشرات
السوق %

التأثير على
صافي الربح
ألف درهم

التأثير على
بنود الدخل
الشامل األخرى
ألف درهم

نسبة التغير في
مؤشرات
السوق %

التأثير على
صافي الربح
ألف درهم

التأثير على
بنود الدخل
الشامل األخرى
ألف درهم

أسهم

10

-

5.423

10

-

6.081

صكوك

10

-

71.869

10

-

135.103

ج) المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة التي قد تنتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات والنظم الداخلية أو أخطاء الموظفين ومن عوامل
خارجية أخرى ،ولهذا فهي تستثني المخاطر االستراتيجية و الشهرة و لكن تشمل المخاطر القانونية و التنظيمية .تحتفظ المجموعة بسياسات
وإجراءات قياسية تخص إدارة كل قسم أو جزء أو فرع على حده بغرض تقليل الخسائر إلى الحد األدنى وذلك من خالل وضع إطار عمل
يتطلب من كل وحدة إجراء تحديد وتقييم ورقابة للمخاطر التشغيلية الخاصة بها .تخضع كافة السياسات واإلجراءات القياسية لمراجعة وموافقة
مجلس اإلدارة.
تقوم المجموعة بإدارة المخاطر التشغيلية من خالل التطبيق والتقييم المنظم لنقاط الرقابة الداخلية ومن خالل الفصل المناسب في المهام
والتفويض المستقل للمعامالت وإجراء تسويات نظامية ومنتظمة ورقابة المعامالت ،ويكتمل هذا الهيكل الرقابي من خالل المراجعات المستقلة
والدورية التي يقوم بها قسم التدقيق الداخلي في المصرف.
قامت المجموعة بإنشاء وحدة المخاطر التشغيلية ضمن وحدة مراقبة المخاطر للمجموعة لتأسيس الهيكل العام و بناء الحوكمة المبين في
سياسة المخاطر التشغيلية .تقوم هذه الوحدة بتطوير وتنفيذ األساليب الخاصة بتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية على مستوى المجموعة
بالكامل وتقديم تقارير منتظمة وشاملة حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا .تقوم هذه الوحدة بدعم وحدات األعمال والوحدات المساندة
في مراقبة وإدارة المخاطر التشغيلية الخاصة بهم.
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ج) المخاطر التشغيلية (تتمة)

فضال عن ذلك .تقوم وحدة المخاطر التشغيلية للمجموعة بتقديم تحليالت وتقارير حول المخاطر التشغيلية إلى اإلدارة العليا كما تجري إشراف
ومراقبة مستقلة للمخاطر وإجراءات تخفيفها.
يتم تنظيم هيكل الحوكمة للمخاطر التشغيلية من خالل لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام والتي تقوم بمراجعة المخاطر التشغيلية للمجموعة
على فترات منتظمة كما تقوم بتفعيل أدوات الرقابة القائمة للتخفيف من تلك المخاطر .ترفع لجنة المخاطر التشغيلية وااللتزام تقريرها للجنة
التنفيذية وتطلب مشاركة اإلدارة العليا لكل وحدة وإدارة رئيسية للمجموعة.
قامت المجموعة بتطبيق اإلجراءات التالية بغرض إجراء مراقبة وإدارة نشطة للمخاطر التشغيلية:









تقييم أي مخاطر تشغيلية لمنتج جديد أو معدل أو عملية قبل تطبيقه .يعمل ذلك على تحديد وتخفيف المخاطر التشغيلية قبل استحداث
منتجات جديدة أو عمليات أو أنظمة ذات مبادرة تغيير رئيسية؛
تحديد المخاطر الكامنة والمتبقية في جميع وحدات وشركات المجموعة وتقييم الكفاءات الرقابية وكذلك تقييم التأثيرات الممكنة
والمتوقعة لمخاطر التشغيل .تتم رقابة وإعادة تقييم المخاطر التي يتم تحديدها بشكل منتظم عن طريق اإلدارة الرئيسية؛
إن عملية تحصيل بيانات الخسارة الداخلية تعمل على إدارة المخاطر بطريقة فعالة وكافية أي تحليل الجذور المتسببة في ذلك
وتحسين المراقبة وتقليل احتمال الخسارة .تقع مسؤولية تحديد واإلخطار عن أحداث المخاطر التشغيلية على عاتق المديرين
المباشرين لألعمال والوحدات المساندة ؛
تضمن عمليات أمن تقنية المعلومات سرية وسالمة وتوافر معلومات المجموعة ونظم المعلومات ومصادرها من خالل اختيار
وتطبيق نظم الحماية المناسبة .كما تضمن وحدة المخاطر التشغيلية للشركة القابضة دمج العمليات األمنية ضمن اإلستراتيجية
وعمليات تخطيط العمليات في المجموعة؛
كما يوجد برنامج تأمين شامل والذي يعد بمثابة مكون مدمج إلستراتيجية المجموعة في تقليل المخاطر التشغيلية؛ و
تتيح سياسة إدارة استمرارية األعمال للمجموعة إمكانية تنفيذ تدابير لحماية موارد المجموعة وللمحافظة على استمرارية األعمال
التجارية في حالة وقوع كوارث.

د) مخاطر السيولة
هي المخاطر التي يمكن ان تواجهها مؤسسة ما للوفاء بالتزاماته المالية والتي يتم سدادها نقدا أو بأصول مالية أخرى.

إدارة مخاطر السيولة
ولتفادي هذه المخاطر ،تقوم المجموعة بتنويع مصادر التمويل كما تتم إدارة الموجودات بما يتماشى مع حجم السيولة المتوفرة ،مع االحتفاظ
الدائم بأرصدة كافية من النقد وما يعادله .تتم إدارة السيولة من قبل قسم الخزينة بناء على توجيهات لجنة الموجودات والمطلوبات وتتم مراقبتها
باستخدام تقارير التدفقات النقدية قصيرة األجل والتقارير متوسطة األجل لعدم توافق االستحقاق .تم تحديد تواريخ االستحقاق التعاقدية للموجودات
والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي ،وال يؤخذ في االعتبار تواريخ
االستحقاق التعاقدية المحددة بموجب سجل االحتفاظ بالودائع من قبل المصرف وبموجب توافر المبالغ السائلة.
تتم مراقبة بيان استحقاق موجودات ومطلوبات المصرف من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
د) مخاطر السيولة (تتمة)

الرقابة على مخاطر السيولة
تتم مراقبة جميع مراكز السيولة الممولة وتقيّم من قبل إدارة المخاطر للمجموعة لتحديد حاالت عدم تطابق التدفقات النقدية المستقبلية وفترات
االستحقاق المقابلة للمطلوبات على المدى القصير وبالعمالت الرئيسية.
كما تقوم لجنة المطلوبات والموجودات للمجموعة بمراجعة المالءة التمويلية وتأثرها بأي حدث رئيسي ،استنادا إلى قرار إدارة الخزينة
للمجموعة التي تعد المسؤولة عن الحفاظ على مصادر التمويل المتنوعة في رأس المال وأسواق رأس المال.
تطبق المجموعة بحذر مزيجا من ضوابط السيولة التي توفر األمن من حيث الحصول على تمويالت من دون تحمل أعباء التكاليف اإلضافية
غير المبررة للتمويالت الناشئة عن تسييل الموجودات أو تقديم العطاءات الجريئة للودائع .يتمثل نهج المجموعة إلدارة مخاطر السيولة في
التأكد من أن لديها التمويل الكافي من مصادر متنوعة في جميع األوقات .تقوم لجنة المطلوبات والموجودات للمجموعة بمراقبة مخاطر التركز
من خالل مجموعة من المؤشرات االستداللية (قياسا إلى الحدود االسترشادية) والتي تشمل:





تركزات المودعين
تحليل مواعيد االستحقاق
برامج التمويل المتنوعة ،و
تنويع األنشطة االستثمارية

تقليل مخاطر السيولة
تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالتعاون مع إدارة الخزينة للمجموعة مسؤولة بشكل رئيسي عن تنفيذ إستراتيجيات إدارة
السيولة في المراكز المنتظمة والمحافظة على احتياطيات سيولة كافية لمقابلة أي مواقف تعثر محتملة .كما تساهم وحدات األعمال األخرى في
إدارة السيولة المنتظمة اإلجمالية من خالل إستراتيجيات تنويع المنتجات وأهداف الودائع.
تعتبر لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات للمجموعة ،وفقا ألفضل الممارسات ،أن المستخدمين ومقدمي السيولة كمصدر يجب أن يتم تحفيزه
بأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية.يتم تحقيق ذلك من خالل نظام تسعير تحويل األموال والذي يتم تعديله لتغيير  /تعويض لسيولة الموجودات
المعينة أو طبيعة بناء المطلوبات المعينة.
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الفائض(/العجز) المتراكم في السيولة

الفائض(/العجز) في السيولة

إجمالي المطلوبات المالية

المطلوبات المالية:
حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية
مطلوبات مالية أخرى
زكاة مستحقة الدفع

إجمالي الموجودات المالية

الموجودات المالية:
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
استثمارات
موجودات مالية أخرى

2016

 34بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية

د) مخاطر السيولة (تتمة)

إطار إدارة المخاطر (تتمة)

 33إدارة المخاطر (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

========

7.043.149

7.043.149

========

========

()7.937.907
()1.807.918
()1.836.250
()586.151
()35.139
ـــــــــــــــــــــــــــ
()12.203.365

========

8.741.892
5.881.312
4.572.913
10.910
39.487
ـــــــــــــــــــــــــــ
19.246.514

خالل
 3أشهر
ألف درهم
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========

()1.725.585

()8.768.734

========

========

()15.093.445
ـــــــــــــــــــــــــــ
()15.093.445

========

2.920.910
3.120.903
282.898
ـــــــــــــــــــــــــــ
6.324.711

أكثر من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

========

()11.033.839

()9.308.254

========

========

()18.099.655
()1.836.250
ـــــــــــــــــــــــــــ
()19.935.905

========

1.873.881
8.460.062
293.708
ـــــــــــــــــــــــــــ
10.627.651

أكثر من سنة إلى
 3سنوات
ألف درهم

4.348.166

()3.695.638
ـــــــــــــــــــــــــــ
()3.695.638

13.036.584

ـــــــــــــــــــــــــــ
-

()6.685.673

========

========

6.350.911

========

========

========

========

========

========

6.350.911

========

========

()41.131.007
()1.807.918
()7.368.138
()586.151
()35.139
ـــــــــــــــــــــــــــ
()50.928.353

========

7.823.834
219.970
ـــــــــــــــــــــــــــ
8.043.804

12.364.856
671.728
ـــــــــــــــــــــــــــ
13.036.584

11.662.802
7.755.193
36.342.568
1.479.214
39.487
ـــــــــــــــــــــــــــ
57.279.264

أكثر من  3سنوات
إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
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()13.922.077
════════
()7.411.379

()18.368.709
()277.105
────────
()18.645.814
════════

1.453.271
119.579
3.030.063
120.824
────────
4.723.737
════════

أكثر من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

()8.361.240
════════
()15.772.619

()16.557.206
()3.672.500
────────
()20.229.706
════════

3.750.370
7.194.485
923.611
────────
11.868.466
════════

أكثر من سنة إلى
 3سنوات
ألف درهم

8.450.415
════════
()7.322.204

────────
════════

8.005.142
445.273
────────
8.450.415
════════

أكثر من  3سنوات
إلى  5سنوات
ألف درهم

11.736.884
════════
4.414.680

────────
════════

11.244.428
492.456
────────
11.736.884
════════

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

4.414.680
════════

()39.301.172
()3.061.714
()3.672.500
()715.932
()33.483
────────
()46.784.801
════════

7.255.674
7.372.715
34.180.420
2.287.105
103.567
────────
51.199.481
════════

اإلجمالي
ألف درهم

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

6.510.698
════════
6.510.698

()4.375.257
()2.784.609
()715.932
()33.483
────────
()7.909.281
════════

5.802.403
3.502.766
4.706.302
304.941
103.567
────────
14.419.979
════════

خالل
 3أشهر
ألف درهم

تظهر االلتزامات المالية التي تتعرض لها المجموعة في ايضاح  19حول البيانات المالية.

الفائض(/العجز) المتراكم في السيولة

الفائض(/العجز) في السيولة

إجمالي المطلوبات المالية

المطلوبات المالية:
حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية
مطلوبات مالية أخرى
زكاة مستحقة الدفع

إجمالي الموجودات المالية

الموجودات المالية:
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
استثمارات
موجودات مالية أخرى

2015

 34بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

د) مخاطر السيولة (تتمة)

إطار إدارة المخاطر (تتمة)

 33إدارة المخاطر (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

71

المطلوبات المالية
حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية

كما في  31ديسمبر 2015

المطلوبات المالية
حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية

كما في  31ديسمبر 2016

تحليل المطلوبات المالية حسب االستحقاقات التعاقدية المتبقية

د) مخاطر السيولة (تتمة)

إطار إدارة المخاطر (تتمة)

 33إدارة المخاطر (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

════════

()39.301.172
()3.061.714
()3.672.500
────────
()46.035.386

القيمة
الدفترية
ألف درهم

════════

()41.131.007
()1.807.918
()7.368.138
────────
()50.307.063

القيمة
الدفترية
ألف درهم
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════════

()39.453.172
()3.061.714
()3.925.265
────────
()46.440.151

════════

()10.338.342
()2.783.233
()40.669
────────
()13.162.244

════════

()12.557.624
()278.481
()122.008
────────
()12.958.113

════════

()16.557.206
()3.762.588
────────
()20.319.794

════════

────────
-

════════

────────
-

إجمالي الدفعات
الخارجة اإلسمية
ألف درهم

الدفعات الخارجة التعاقدية
────────────────────────────────────────────
أكثر من
أكثر من  3سنوات
أكثر من سنة إلى
أكثر من  3أشهر
خالل
 5سنوات
إلى  5سنوات
 3سنوات
إلى سنة
 3أشهر
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

════════

════════

════════

════════

════════

()7.957.752
()1.807.918
()1.879.567
────────
()11.645.237

()15.244.379
()206.920
────────
()15.451.299

()18.642.645
()2.136.059
────────
()20.778.704

()3.957.437
────────
()3.957.437

────────
-

════════

()41.844.776
()1.807.918
()8.179.983
────────
()51.832.677

إجمالي الدفعات
الخارجة اإلسمية
ألف درهم

الدفعات الخارجة التعاقدية
────────────────────────────────────────────
أكثر من
أكثر من  3سنوات
أكثر من سنة إلى
أكثر من  3أشهر
خالل
 5سنوات
إلى  5سنوات
 3سنوات
إلى سنة
 3أشهر
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)
ه) المخاطر القانونية

لدى المجموعة مستشار قانوني دائم للتعامل مع القضايا القانونية البسيطة والمعقدة ،وتتم إحالة المواقف التي تنطوي على درجة عالية من التعقيد
والحساسية إلى مكاتب محاماة خارجية سواء في اإلمارات العربية المتحدة أو في دولة أخرى حسبما يكون ذلك مناسبا.
و) مخاطر السمعة
مخاطر السمعة هي مخاطر الخسارة المحتملة للدخل والعائد المستقبلي والخسارة في القيمة السوقية أو عدم توفر السيولة بسبب تدهور السمعة.
تشمل أيضا التهديد الذي قد تتعرض له قيمة العالمة التجارية لمؤسسة مالية .ومن الممكن أن تنشأ مخاطر السمعة أيضا عن عدم االلتزام
بقرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أثناء اتخاذ القرارات اإلدارية بشأن المنتجات أو إبرام عقود المنتجات المالية.
يمكن أن تنشأ مخاطر السمعة نتيجة للفشل مع نظرة سلبية قوية من المتعاملين أو المساهمين أو الدائنين أو الجمهور ،لهذا ،وضعت المجموعة
وطبقت إجراءات وضوابط قوية لضمان النظرة اإليجابية للمجموعة.
ز) المخاطر التنظيمية والرقابية
المخاطر التنظيمية والرقابية هي مخاطر فرض عقوبات و/أو الخسائر المالية نتيجة لعدم التقيد بالقوانين المطبقة أو النظم أو التوجيهات.
إن لدى المجموعة وظيفة تقيَد منفصلة ،مع ما يلزم من والية وسلطة لفرض التق َيد على أساس المجموعة ككل .يشمل هذا التق َيد مراقبة وتقديم
التقارير عن مسائل المتعلقة بمكافحة غسيل األموال والعقوبات الرادعة .تتبع المجموعة سياسات الشركة القابضة لها ("بنك اإلمارات دبي
الوطني") فيما يتعلق بالتق َيد بقوانين مكتب مراقبة الموجودات األجنبية والتي تتماشى مع الممارسات والمبادىء التوجيهية الدولية .تحتفظ
المجموعة بقاعدة بيانات "للمتعاملين المح َظرين" والتي يتم فحصها بداية عند تقييم المتعاملين المحتملين مع المجموعة .كما أن قاعدة البيانات
هذه مرتبطة بقائمة مكتب مراقبة الموجودات األجنبية لألشخاص المحظرين حيث يتم تحديثها من وقت آلخر.
رأس المال التنظيمي
وفقا لمتطلبات رأس المال الجاري ،يلزم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
بالمحافظة على الحد األدنى المحدد لنسبة إجمالي رأس المال (الركيزة  1من نسبة مالءة رأس المال) بنسبة  %12والتي يتعين أن يكون
الشق  1من رأس المال عند نسبة .%8
وفي حين أن حساب الركيزة  1من نسبة مالءة رأس المال في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتبع كليا نهج إرشادات ومطالبات وضمانات
بازل  2الركيزة  1األساسية المضمونة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك المركزية والتي تعتبر موزونة المخاطر
بنسبة صفر في المائة ومطالبات مؤسسات القطاع العام غير التجارية والتي تعتبر موزونة المخاطر بنسبة  20في المائة.
عند تقييم الركيزة  1أو الركيزة  2لنسبة مالءة رأس المال ألي بنك بمفرده ،من الممكن لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
النظر في عدد من العوامل في إطار عملية مراجعة الرقابة والتقييم ،مثل مدى وطبيعة تركيز االئتمان والسياسات واإلجراءات وأنظمة
الضوابط الداخلية وقد يقوم بتحديد متطلبات رأس المال ألحد البنوك المعينة في حال كان ضروريا.
بازل 2
قامت المجموعة بتطبيق نهج الركيزة  1من بازل  2الموحد لمخاطر االئتمان وامتثلت مع المتطلبات المقابلة على النحو المشار إليه في
التعميم رقم  2009/27الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
وعالوة على ذلك ،في ضوء التعميم رقم  ،2009/27من المتوقع أن تنتقل البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى نهج
التصنيفات الداخلية القائمة على أساس الركيزة  1لبازل  2في الوقت المناسب .كما في تاريخ هذا التقرير ،أصدر مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي مسودة إرشادات توجيهية ومعايير إعداد التقارير (كما في أكتوبر  )2010على موقعه اإللكتروني .إن مسودة
اإلرشادات التوجيهية ومعايير إعداد التقارير لم يتم نشرها بعد.
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)

تمتلك المجموعة منظومة قوية لتقييم ومر اقبة وإعداد التقارير الخاصة بكفاية رأس المال ،وتعمل بفاعلية على تطوير إطار لتقييم كفاية رأس
المال الداخلي تماشيا مع متطلبات بازل  2وبازل  3المرتقب.
تعتمد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية بنظرة مستقبلية على توقعات الموازنة المالية للمجموعة وينظر في سيناريوهات حساسية متعددة
لتقييم قوة كفاية رأس مال المجموعة خالل فترة ثالث سنوات.
تعتمد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية المطبقة على رأس المال االقتصادي وتحدد الكفاية كرصيد إمداد رأس المال في صورة الموارد
المالية المتاحة والطلب على رأس المال في صورة دعم مقابل خسائر غير متوقعة.
تطبق المجموعة اختبار ضغط متكامل إلجراء تقييم ربع سنوي لآلثار المحتملة للظروف المالية غير المواتية ومعرفة متغيرات المعدالت
الرئيسية في ظل تلك الظروف الضاغطة .تؤثر نتائج اختبار الضغط المتكامل على قابلية البنك لتحمل المخاطر والتي تندرج ضمن إطار
المراجعة الدورية التي يجريها المصرف الستراتيجية المخاطر لديه.
ح)

سياسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط

معدل كفاية رأس المال
وفقا لمتطلبات رأس المال الجاري ،يلزم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المجموعة بالمحافظة على الحد األدنى المحدد لنسبة
إجمالي رأس المال إلى إجمالي الموجودات مرجحة المخاطر بنسبة ( %12والتي يكون الشق األول نسبة  %8منها).
ينقسم رأس المال النظامي للمصرف إلى فئتين:
يشتمل الشق األول من رأس المال على رأس المال واالحتياطي القانوني واالحتياطيات العامة واألرباح المحتجزة ،و
يشتمل الشق الثاني من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.
تلتزم المجموعة بتطبيق النهج المعياري لالئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية (الركيزة  )1اعتبارا من  31ديسمبر .2007
تتم مراقبة معدل كفاية رأسمال المجموعة بانتظام من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات ،وتتم إدارته من قبل قسم مخاطر المجموعة ،ويبين
الجدول التالي تفاصيل احتساب معدل كفاية رأس المال كما هو في  31ديسمبر  2016مقارنا مع  31ديسمبر :2015
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 33إدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر (تتمة)

ح) سياسات إدارة رأس المال واختبارات الضغط (تتمة)

الشق األول من رأس المال
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي عام
أرباح محتجزة
إجمالي الشق األول من رأس المال
الشق الثاني من رأس المال
مخصصات انخفاض قيمة المحفظة – إيضاح رقم 8
احتياطي القيمة العادلة
إجمالي الشق الثاني من رأس المال
الشق الثاني المؤهل من رأس المال
قاعدة رأس المال
الموجودات الموزونة بالمخاطر
مخاطر اإلئتمان
مخاطر السوق
مخاطر تشغيلية
المجموع
نسبة كفاية رأس المال (بازل )II

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

5.430.422
339.986
245.765
653.198
────────
6.669.371

3.930.422
329.423
235.202
603.831
────────
5.098.878

845.276
19.404
────────
864.680

693.339
()4.127
────────
689.212

533.133
────────
7.202.504
════════

482.222
────────
5.581.100
════════

41.098.300
14.884
3.756.966
────────
44.870.150
════════
%16.05
════════

38.907.946
25.264
3.272.587
────────
42.205.797
════════
%13.22
════════

دور وحدة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر الكلية
تقوم وحدة التدقيق الداخلي بإعداد تقاريرها على نحو مستقل عن اإلدارة ،وهي تتبع مباشرة للجنة التدقيق للمجلس .وهي مسؤولة عن تقديم
مراجعة مستقلة لبيئة الرقابة في المجموعة بما في ذلك جميع جوانب إدارة المخاطر .يكمن الهدف الرئيسي للتدقيق الداخلي في تقديم ضمانات
موثوقة وقيمة وفورية إلى المجلس واإلدارة التنفيذية حول مدى فاعلية الضوابط للحد من المخاطر الحالية والناشئة وبالتالي تحسين ثقافة الرقابة
داخل المجموعة .تقوم لجنة التدقيق للمجلس بمراجعة وقبول خطط التدقيق الداخلي والموارد ،وتقيم فاعلية التدقيق الداخلي .ويتم أيضا إجراء
تقييم من قبل استشاريين خارجيين على نحو منتظم.
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إجمالي الدخل ناقصا ً حصة المتعاملين من األرباح

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات

حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية
قبوالت للمتعاملين
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع

المطلوبات:

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
استثمارات
عقارات استثمارية
قبوالت للمتعاملين
ذمم مدينة وموجودات أخرى
عقارات ومعدات

2016

34

التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات والدخل

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

2.488.442
==========

40.703.736
1.622.688
7.368.138
776.050
1.421.162
35.139
ــــــــــــــــــــــــــــ
51.926.913
==========
6.688.775
ــــــــــــــــــــــــــــ
58.615.688
==========

11.662.802
6.654.112
36.335.944
1.117.913
474.830
776.050
517.267
220.265
ــــــــــــــــــــــــــــ
57.759.183
==========

دول مجلس
التعاون الخليجي
ألف درهم

40
==========

117.696
1.568
ــــــــــــــــــــــــــــ
119.264
==========
ــــــــــــــــــــــــــــ
119.264
==========

2.766
29
8.330
ــــــــــــــــــــــــــــ
11.125
==========

دول أخرى في
الشرق األوسط
ألف درهم

71

1.512
==========

153.953
183.625
ــــــــــــــــــــــــــــ
337.578
==========
ــــــــــــــــــــــــــــ
337.578
==========

712.197
3.443
ــــــــــــــــــــــــــــ
715.640
==========

أوروبا
ألف درهم

==========

20.661
37
ــــــــــــــــــــــــــــ
20.698
==========
ــــــــــــــــــــــــــــ
20.698
==========

385.108
ــــــــــــــــــــــــــــ
385.108
==========

أمريكا
الشمالية
ألف درهم

4.845
==========

97.065
ــــــــــــــــــــــــــــ
97.065
==========
ــــــــــــــــــــــــــــ
97.065
==========

929
338.457
ــــــــــــــــــــــــــــ
339.386
==========

آسيا
ألف درهم

==========

537
ــــــــــــــــــــــــــــ
537
==========
ــــــــــــــــــــــــــــ
537
==========

698
ــــــــــــــــــــــــــــ
698
==========

الشرق األقصى
ألف درهم

42
==========

37.359
ــــــــــــــــــــــــــــ
37.359
==========
ــــــــــــــــــــــــــــ
37.359
==========

312
2.223
14.514
ــــــــــــــــــــــــــــ
17.049
==========

أخرى
ألف درهم

2.494.881
==========

41.131.007
1.807.918
7.368.138
776.050
1.421.162
35.139
ــــــــــــــــــــــــــــ
52.539.414
==========
6.688.775
ــــــــــــــــــــــــــــ
59.228.189
==========

11.662.802
7.755.193
36.342.568
1.479.214
474.830
776.050
517.267
220.265
ــــــــــــــــــــــــــــ
59.228.189
==========

اإلجمالي
ألف درهم
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إجمالي الدخل ناقصا ً حصة المتعاملين من األرباح

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات

حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
أدوات صكوك تمويلية
قبوالت للمتعاملين
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
زكاة مستحقة الدفع

المطلوبات:

إجمالي الموجودات

الموجودات:
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
ذمم أنشطة تمويلية واستثمارية مدينة
استثمارات
عقارات استثمارية
قبوالت للمتعاملين
ذمم مدينة وموجودات أخرى
عقارات ومعدات

2015

 34التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات والدخل (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

2.419.684
═══════

───────
52.859.907
═══════

38.959.043
3.061.572
3.672.500
563.379
1.475.179
33.483
───────
47.765.156
───────
5.094.751

7.255.674
7.115.616
33.905.458
1.595.998
805.937
563.379
570.011
166.937
───────
51.979.010
═══════

دول مجلس
التعاون الخليجي
ألف درهم

()82
═══════

───────
118.734
═══════

118.642
92
───────
118.734
───────
-

1.514
8.330
───────
9.844
═══════

دول أخرى في
الشرق األوسط
ألف درهم

72

1.390
═══════

───────
115.022
═══════

115.022
───────
115.022
───────
-

184.435
77.063
91.097
───────
352.595
═══════

أوروبا
ألف درهم

8.092
═══════

───────
19.362
═══════

19.351
11
───────
19.362
───────
-

68.123
───────
68.123
═══════

أمريكا
الشمالية
ألف درهم

3.531
═══════

───────
42.857
═══════

42.818
39
───────
42.857
───────
-

1.277
143.527
481.384
───────
626.188
═══════

آسيا
ألف درهم

═══════

───────
10
═══════

10
───────
10
───────
-

125
───────
125
═══════

الشرق األقصى
ألف درهم

()182
═══════

───────
46.286
═══════

46.286
───────
46.286
───────
-

1.625
54.372
110.296
───────
166.293
═══════

أخرى
ألف درهم

2.432.433
═══════

───────
53.202.178
═══════

39.301.172
3.061.714
3.672.500
563.379
1.475.179
33.483
───────
48.107.427
───────
5.094.751

7.255.674
7.372.715
34.180.420
2.287.105
805.937
563.379
570.011
166.937
───────
53.202.178
═══════

اإلجمالي
ألف درهم

77

المطلوبات المالية
حسابات المتعاملين
مستحق لبنوك
صكوك مستحقة الدفع
مطلوبات مالية أخرى
زكاة مستحقة الدفع

الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
مستحق من بنوك
استثمارات
ذمم أنشطة تمويلية مدينة
موجودات مالية أخرى

كما في  31ديسمبر 2016

التصنيفات المحاسبية والقيم الدفترية:

 35الموجودات والمطلوبات المالية

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
===========
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
===========

مصنفة على أساس
القيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ألف درهم

ألف درهم
1.374.778
104.436
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1.374.778
104.436
===========
===========
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
===========
===========

ألف درهم

محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق

متاحة للبيع

11.662.802
7.755.193
36.342.568
1.479.214
39.487
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
57.279.264
===========
41.131.007
1.807.918
7.368.138
580.269
35.139
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
50.922.471
===========

ألف درهم

ألف درهم

11.662.802
7.755.193
36.342.568
39.487
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
19.457.482
36.342.568
===========
===========
41.131.007
1.807.918
7.368.138
580.269
35.139
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
50.922.471
===========
===========

ألف درهم

ذمم أنشطة تمويلية
واستثمارية مدينة

التكلفة المطفأة األخرى
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════════

────────

-

-

-

-

────────
════════

-

-

-

-

مصنفة على أساس
القيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ألف درهم

════════

────────

-

-

-

-

────────
111.784
════════

-

111.784

-

-

ألف درهم

محتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق
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إن القيمة المرحلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة ال تختلف بشكل كبير عن قيمها العادلة.

زكاة مستحقة الدفع

مطلوبات مالية أخرى

صكوك مستحقة الدفع

مستحق لبنوك

حسابات المتعاملين

المطلوبات المالية

موجودات مالية أخرى

ذمم أنشطة تمويلية مدينة

استثمارات

مستحق من بنوك

نقد ،وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

الموجودات المالية

كما في  31ديسمبر 2015

التصنيفات المحاسبية والقيم الدفترية:

 35الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6

مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

════════

────────

-

-

-

-

────────
2.175.321
════════

-

2.175.321

-

-

ألف درهم

متاحة للبيع

════════

────────

-

-

-

-

────────
34.180.420
════════

34.180.420

-

-

-

ألف درهم

ذمم أنشطة تمويلية
واستثمارية مدينة

46.784.801
════════

33.483
────────

715.932

3.672.500

3.061.714

39.301.172

103.567
────────
14.731.956
════════

-

-

7.372.715

7.255.674

ألف درهم

التكلفة المطفأة األخرى

46.784.801
════════

33.483
────────

715.932

3.672.500

3.061.714

39.301.172

103.567
────────
51.199.481
════════

34.180.420

2.287.105

7.372.715

7.255.674

ألف درهم

إجمالي القيمة المدرجة
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 35الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

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

كما في  31ديسمبر 2016

أسعار مدرجة للموجودات
المحددة في األسواق
النشطة
مستوى أول
ألف درهم

استثمارات في أوراق مالية
متاحة للبيع:
استثمار في صناديق استثمارية
استثمار في األسهم
صكوك

54.234
718.693

االجمالي

772.927

بيانات أخرى هامة ممكن
مالحظتها
مستوى ثاني
ألف درهم

-

بيانات هامة ال يمكن
مالحظتها
مستوى ثالث
ألف درهم

207.993
393.858
-

إجمالي
ألف درهم

207.993
448.092
718.693

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

════════

════════

════════

════════

-

601.851

1.374.778

كما في 31ديسمبر 2015
استثمارات في أوراق مالية
متاحة للبيع:
استثمار في صناديق استثمارية
استثمار في األسهم
صكوك
االجمالي
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60.813
1.351.026

-

274.884
488.598
-

274.884
549.411
1.351.026

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

1.411.839

-

763.482

2.175.321

════════

════════

════════

════════
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مصرف اإلمارات اإلسالمي (شركة مساهمة عامة)

الموحدة للمجموعة
إيضاحات حول البيانات المالية
ّ
للســــنة المنتهــــــية في  ٣١ديســـــمبر 20١6
 35الموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)

موجودات مالية متاحة للبيع

تسوية الموجودات المالية المصنفة
ضمن المستوى الثالث

ألف درهم

الرصيد كما في  1يناير 2016
تسديدات
تعديالت صرف العمالت االجنبية

763.482
()161.631
────────
601.851
════════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

ألف درهم
الرصيد كما في  1يناير 2015
تسديدات
تعديالت صرف العمالت االجنبية

844.045
()80.460
()103
────────
763.482
════════

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

في ظروف معينة ،يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى الثالث باستخدام أساليب تقييم تتضمن افتراضات قد ال
تتضح من خالل أسعار معامالت السوق الحالية الممكن مالحظتها في األداة نفسها وال تستند على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها .يتم
تحديد التغيرات المواتية وغير المواتية في قيمة األدوات المالية على أساس التغيرات في قيمة األدوات نتيجة الختالف مستويات المعلمات
الغير مالحظة ،القياس الكمي الناتج عن التحكيم.
لم تتم اية تحويالت بين المستوى األول و المستوى الثاني خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2016و  31ديسمبر .2015
 36إجراءات قانونية
التقاضييي هو إجراء شييائع في مجال الخدمات المصييرفية بسييبب طبيعة األعمال التي تتم ممارسييتها ،ولدى المجموعة ضييوابط وسييياسييات صييحيحة
إلدارة المطالبات القانونية .بمجرد الحصيول على مشيورة قانونية مهنية وتقدير مبلغ الخسيارة بصيورة معقولة تقوم المجموعة بالتسيوية بالنظر إلى
أي آثار عكسيييية على وضيييعها المالي قد تنجم عن المطالبات .بناء على التعليمات المتوفرة ليس من المتوقع وجود آثار سيييالبة على الوضيييع المالي
للمجموعة نتيجة لمطالبات قانونية كما في  31ديسييمبر  ،2015باسييتثناء ما تم تقديمه مسييبقا ،ولذلك ليسييت هناك حاجة لوضييع مخصييص إضييافي
ألي مطالبات في هذه البيانات المالية.
 37المساهمات االجتماعية
بلغييت المسييييييييياهمييات االجتميياعييية (بمييا في ذلييك التبرعييات واألعمييال الخيرييية) التي قييدمييت خالل السييييييينيية  47.643.535درهم (:2015
17.863.837درهم).
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