
 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 

  المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

 

 2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 
 



 

 

 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 

  والمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تقرير المراجعة  

 2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 

 

 

 الصفحات  المحتويات 

 

 

  1 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

 

 

 2 بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي 

 

 

 3 الموجز الموحد المرحلي بيان األرباح أو الخسائر  

 

 

 4 بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد المرحلي 

 

 

 5 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 

 

 

 7- 6 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي 

 

 

 26  -   8 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 







 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي 
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية    26إلى    8اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 إيضاحات  

2021 
 ألف درهم 

2020 
 ألف درهم 

2021 
 ألف درهم 

2020 
 ألف درهم 

      

 20,858 18,156 9,058 8,972 8 إيرادات الفوائد 

( 1,342)  19,509 9 صافي اإليرادات/ )الخسائر( من االستثمارات   31,233 9,434 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

  28,481 7,716 49,389 30,292 

( 6,938)   مصاريف الفوائد    (7,304 )   (13,684 )   (18,043 )  

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 12,249 35,705 412 21,543   الفوائد واالستثمار، بالصافي إيرادات  

 11,504 9,636 4,769 4,322  رسوم وعموالت وإيرادات أخرى 

 1,900 1,117 666 380  أرباح صرف العمالت، بالصافي 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 25,653 46,458 5,847 26,245  اإليرادات التشغيلية 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 19,257)   مصاريف عمومية وإدارية    (19,435 )   (35,102 )   (38,601 )  

صافي عكس / )خسارة( االنخفاض في قيمة الموجودات  

( 1,207)  358 1- 6 المالية   2,995  (7,917 )  

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 18,899)   المصاريف التشغيلية    (20,642 )   (32,107 )   (46,518 )  

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 14,795)  7,346  ربح / )خسارة( الفترة   14,351  (20,865 )  

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

      العائد إلى: 

( 14,795)  7,346  مساهمي الشركة األم   14,351  (20,865 )  

 -  -  -  -   الحصص غير المسيطرة 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 14,795)  7,346  ربح / )خسارة( الفترة   14,351  (20,865 )  

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

الربحية / )الخسارة( األساسية والمخّفضة للسهم العائدة إلى  

( 21.14)  10.49 10 مساهمي الشركة األم )بالدرهم(   20.50  (29.81 )  

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



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

  المرحلي بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.   26إلى    8اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 

2021 
 ألف درهم 

2020 
 ألف درهم 

2021 
 ألف درهم 

2020 
 ألف درهم 

     

( 14,795)  7,346 الفترة  )خسارة( ربح /    14,351  (20,865 )  

     

     الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى 

     بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في حساب الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل   التغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية 

( 148)  الدخل الشامل اآلخر    (5,260 )  1,136  (7,458 )  

     

     بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل   التغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين 

( 12,037)  1,511 24,545 4,222 الشامل اآلخر   

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 19,495)  2,647 19,285 4,074 الشاملة األخرى للفترة الدخل / )الخسارة(    

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 40,360)  16,998 4,490 11,420 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة   

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     

     العائد إلى: 

( 40,360)  16,998 4,490 11,420 مساهمي الشركة األم   

 -   -   الحصص غير المسيطرة 

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

( 40,360)  16,998 4,490 11,420 مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة   

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.   26إلى    8اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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  فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو   30

 

 

 إيضاحات 
2021 

 ألف درهم 
2020 

 ألف درهم 
    األنشطة التشغيلية 

( 20,865)  14,351  ربح / )خسارة( الفترة   

 :     تسويات ـل

 576 938  استهالك ممتلكات ومعدات 

 628 103  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 2,018 1,797  االستخدام استهالك موجودات حق  

( 2,995)  1- 6 صافي )عكس( / خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   7,917 

   ───────  ─────── 

    

( 9,726)  14,194  األرباح / )الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

 80,262 (14,806)  اإلمارات العربية المتحدة المركزي التغير في الودائع النظامية لدى مصرف  

( 777,286)  321,216 7 التغير في المبالغ المستحقة للبنوك   

( 478,849)   التغير في القروض والسلفيات )بالصافي(   250,613 

( 173,835)   التغير في االستثمارات )بالصافي(   193,261 

( 8,518)   التغير في الموجودات األخرى    (17,602 )  

( 44,936)   التغير في ودائع العمالء    (6,519 )  

 30,696 3,930  التغير في المطلوبات األخرى 

   ───────  ─────── 

( 256,301)  (381,604)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية   

   ───────  ─────── 

    األنشطة االستثمارية 

( 424)   شراء ممتلكات ومعدات    (168 )  

   ───────  ─────── 

( 424)   صافي النقد المستخدم في نشاط استثماري    (168 )  

   ───────  ─────── 

    

( 256,469)  (382,028)  صافي النقص في النقد وما في حكمه   

 574,712 820,983  يناير   1النقد وما في حكمه في  

   ───────  ─────── 

 318,243 438,955  يونيو   30النقد وما في حكمه في  

   ═══════  ═══════ 

يشمل النقد وما في حكمه المبالغ التالية الواردة في بيان المركز المالي الموجز  

    الموحد المرحلي التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل: 

    

)باستثناء  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  

 102,267 205,273  الودائع النظامية( 

 215,976 233,682 3 مبالغ مستحقة من البنوك 

   ───────  ─────── 

  438,955 318,243 

   ═══════  ═══════ 

    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وتوزيعات األرباح 

 15,823 7,475  فوائد مدفوعة 

 42,451 35,051  ذلك الفائدة من االستثمارات( فائدة مقبوضة )بما في  

 6,377 6,056  توزيعات أرباح مقبوضة 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

  المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.   26إلى    8اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  

6 

قانوني   احتياطي  رأس المال   خاص   احتياطي    

االنخفاض    احتياطي 
* في قيمة االئتمان    

تغيرات متراكمة   
القيم العادلة في   محتجزة   أرباح    المجموع  

غير    حصص 
 المجموع   مسيطرة 

ألف درهم     ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(     )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(     )غير مدققة(  )غير مدققة(  

          

 455,127 228 454,899 285,885 14,878 4,885 44,251 35,000 70,000 2021يناير    1في  
          

 14,351 -  14,351 14,351 -  -  -  -  -  ربح الفترة 

          

 2,647 -  2,647 -  2,647 -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 16,998 -  16,998 14,351 2,647 -  -  -  -  للفترة  مجموع الخسارة الشاملة 

          

تحويل إلى احتياطي االنخفاض  

( 6,122)  -  6,122 -  -  -  في قيمة االئتمان    -  -  - 
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 472,125 228 471,897 294,114 17,525 11,007 44,251 35,000 70,000 2021يونيو    30الرصيد في  

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

" الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، وسيخضع أي عكس من االحتياطي إلى إرشادات تطبيق  2010/ 28قام البنك بإنشاء احتياطي خاص تحت اسم "احتياطي انخفاض قيمة االئتمان" بداًل من المخصص العام المقرر وفق "التعميم رقم * 
. 2018لصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لعام  ا   9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي )تابع( 
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 المالية الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات    26إلى    8اإليضاحات المرفقة على الصفحات من  
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قانوني   احتياطي  رأس المال   خاص   احتياطي     

االنخفاض    احتياطي 
 في قيمة االئتمان* 

تغيرات متراكمة في  
محتجزة   أرباح  القيم العادلة   المجموع   حصص  المجموع  

درهم ألف    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم     ألف درهم    ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(     )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(     )غير مدققة(  )غير مدققة(  

          

 493,206 228 492,978 296,343 23,642 23,742 44,251 35,000 70,000 2020يناير    1في  
          

( 20,865)  -  -  -  -  -  خسارة الفترة    (20,865 )   -  (20,865 )  

          

( 19,495)  -  -  -  -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة    -  (19,495 )   -  (19,495 )  
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

( 19,495)  -  -  -  -  مجموع الخسارة الشاملة للفترة    (20,865 )   (40,360 )   -  (40,360 )  
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 452,846 228 452,618 275,478 4,147 23,742 44,251 35,000 70,000 2020يونيو    30الرصيد في  

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



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

   إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
 )غير مدققة(   2021يونيو    30أشهر المنتهية في  لفترة الستة  
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 معلومات عامة  1

 

حاكم إمارة دبي.  في دبي، اإلمارات العربية المتحدة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو    1976فبراير    17تأسس بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع )"البنك"( بتاريخ  

( لسنة  2)وتعديالته( كشركة مساهمة عامة. ودخل القانون االتحادي رقم )   1984( لسنة  8بموجب قانون الشركات التجارية اإلماراتي رقم )  1999وُسّجل البنك في عام  

  . 1984( لسنة  8لحالي رقم ) ليحل محل القانون االتحادي ا   2015يونيو    28بشأن الشركات التجارية حيز التنفيذ اعتباراً من    2015

 

المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  2020( لسنة 26تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

. إن الشركة بصدد  2021يناير  2حيز التنفيذ بتاريخ  ، وقد دخلت التعديالت2020سبتمبر  27والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  2015( لسنة 2رقم )

 مراجعة األحكام الجديدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 

  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.5503يتمثل نشاط البنك في أعمال استشارات االستثمار وإدارة الثروات. وعنوان مكتب البنك المسجل هو ص. ب. 

 

 البيانات المالية للبنك وشركته التابعة )يشار إليهما معاً باسم "المجموعة"(.   2021يونيو    30تشمل البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في  

 

 ( من أسهم البنك. % 52.85:  2020)   % 52.85والتي تمتلك نسبة  إن البنك عبارة عن شركة تابعة لشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م،  

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2

 

 أساس اإلعداد 2-1

 

الصادر عن مجلس المعايير  التقارير المالية المرحلية : 34تم إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المحاسبية الدولية وامتثااًل ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

للتقارير  لمالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الشاملة المعدة وفقاً للمعايير الدولية ال تشتمل المعلومات ا 

  . 2020ديسمبر    31المالية، وينبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للمجموعة كما في  

 

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالية التي سوف   2021يونيو    30ج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في  فضاًل عن ذلك، إن نتائ 

 . 2021ديسمبر    31تنتهي في  

 

فق مع تلك السياسات المطبقة من قبل المجموعة في البيانات  إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتوا 

 ، ما لم يُذكر خالف ذلك. 2020ديسمبر    31المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في  

 

تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية  وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في 

 . 2020ديسمبر    31للتقديرات كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  

 

 أساس التوحيد 2-2

 

. وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك نفوذ في  2021يونيو   30مالية للبنك وشركته التابعة كما في  تتألف هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية من المعلومات ال 

على استخدام نفوذه في الشركة  الشركة المستثمر فيها، وأن يتعرض لمخاطر، أو حقوق، في العوائد المتغيرة من مشاركته مع الشركة المستثمر فيها وأن يكون لديه القدرة  

 لتأثير على مبلغ عوائد المستثمر. المستثمر بها ل 

 

لتابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالبنك  تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على المعلومات المالية للبنك وشركته التابعة. أعدت المعلومات المالية للشركات ا 

 باستخدام نفس السياسات المحاسبية. 

 

 ارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةالمعايير الدولية للتق 2-3

 

المعلومات  في هذه   2021ينايـر    1أو بعد   تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 الية والسابقة. المالية المرحلية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الح 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

 

 الموجزة الموحدة المرحلية )تابع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية   2-3

 

نتيجة لوباء فيروس  - 19-امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد -"عقود اإليجار"  - 16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

لية تعديالً على المعيار الدولي ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدو2020(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو 19-كورونا )كوفيد

هو تعديل  19-الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد 16للتقارير المالية رقم 

إلى  2021يونيو  30الوسيلة العملية من ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافياً لتمديد تاريخ 2021مارس  31لعقد اإليجار. في 

. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في 2022يونيو  30

فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي يحدث 

 تخفيض الدفعات.

، والمعيار  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  9تعديالت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
تعالج تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت    -   إصالح معدل الفائدة المعياري )إيبور(   -   16لمالية رقم  ، والمعيار الدولي للتقارير ا 4الدولي للتقارير المالية رقم  

،  القضايا التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. ولألدوات التي ينطبق عليها قياس التكلفة المطفأة   2020أغسطس    27في  
وك  الكيانات، كوسيلة عملية، المحاسبة عن أي تغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة إصالح سعر الفائدة السائد بين البن  تتطلب التعديالت من 

يجة لذلك، ال يتم  . ونت 9من المعيار الدولي للتقارير المالية  5- 4- 5)إيبور( عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة ب 
إيبور، ويكون   االعتراف بأي أرباح أو خسائر فورية. تنطبق هذه الوسيلة العملية فقط على مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح 

أيًضا تطبيق    9عيار الدولي للتقارير المالية رقم  األساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق. يتعين على شركات التأمين التي تطبق اإلعفاء المؤقت من الم 
أيًضا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة عملية مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت   16نفس الوسيلة العملية. تم تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 تيجة إلصالح اإليبور )على سبيل المثال، حين يتم ربط مدفوعات اإليجار بمعدل اإليبور(. عقود اإليجار التي تغير أساس تحديد مدفوعات اإليجار المستقبلية ن 

 

 إن تأثير التعديالت المذكورة أعاله على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة غير جوهري. 

 

 غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن   4- 2

 

 لم تطبق المجموعة مبكراً المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه: 

 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة 

 سارية المفعول 

الفترات السنوية التي تبدأ  على  

 في أو بعد 

، والمعيار المحاسبي  16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3التعديالت الطفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

للتقارير المالية  ، والمعيار الدولي  9، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17الدولي رقم  

16رقم    

 

"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعيار الدولي للتقارير المالية    3تحدّث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.   3رقم    

 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة    16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود.  

ت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصال   

 

"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكاليف    37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 

 

"األدوات المالية" واألمثلة التوضيحية    9ية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تُدخل التحسينات السنو 

"عقود اإليجار".   16المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    
 

 2022يناير    1



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2

 

 غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر )تابع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن   4- 2

 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة 

 سارية المفعول 

على الفترات السنوية التي  

 تبدأ في أو بعد 

توضح هذه التعديالت    -   ، "عرض البيانات المالية" تصنيف المطلوبات 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات  1المعيار المحاسبي الدولي رقم    الطفيفة التي أجريت على 

متداولة أو غير متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث  

قة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي  الالح 

عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.   1الدولي رقم    

 

 2022يناير    1

تهدف    -   8والمعيار المحاسبي الدولي رقم    2وبيان الممارسة رقم    1التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

صاحات السياسات المحاسبية ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في  التعديالت إلى تحسين إف 

 التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. 

 2023يناير    1

الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن    -   12التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

تتطلب هذه التعديالت من الشركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على المعامالت التي، عند االعتراف    - معاملة واحدة  

 المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم. 

 

 2023يناير    1

 

ون مالئماً، عندما تصبح سارية  تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يك 

 المفعول. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  5- 2

 

 المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية 
 

 2021يناير    1السياسة المحاسبية من  

المقابل أو تسليمها إليه  يتم تسجيل كافة المشتريات والمبيعات "االعتيادية" من الموجودات المالية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ استالم الموجودات من الطرف 

ارة والتي تم االعتراف بها في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة  باستثناء بعض أدوات الدين المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل الربح أو الخس 

ليم الموجودات خالل  بشراء الموجودات أو بيعها. والمشتريات أو المبيعات االعتيادية من الموجودات المالية هي مشتريات أو مبيعات لموجودات مالية تقتضي تس 

 أو القواعد المتعارف عليها في السوق. إطار زمني تحدده عموماً القوانين  
 

 2021يناير    1السياسة المحاسبية قبل  

المقابل أو تسليمها إليه.  يتم تسجيل كافة المشتريات والمبيعات "االعتيادية" من الموجودات المالية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ استالم الموجودات من الطرف  

االعتيادية من الموجودات المالية هي مشتريات أو مبيعات لموجودات مالية تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عموماً  والمشتريات أو المبيعات 

 القوانين أو القواعد المتعارف عليها في السوق. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 3

 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 29,556 3,064 محلية

 7,687 6,977 إقليمية

 263,285 223,641 دولية

  ───────  ─────── 

 233,682 300,528 

( 444)  (6ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح    (670 )  

  ───────  ─────── 

 233,238 299,858 

  ═══════  ═══════ 
 

لمزيد    1- 7ألف درهم(. راجع اإليضاح    17,849:  2020ديسمبر    31ليس هنالك أرصدة لدى البنوك تم رهنها على شكل ضمان لدى البنوك مقابل التسهيالت االئتمانية ) 

  التقرير. من التفاصيل حول التسهيالت االئتمانية كما في تاريخ  

 

 قروض وسلفيات، بالصافي  4

 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 446,805 926,359 إجمالي القروض والسلفيات 
( 26,534)  ( 6ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح     (26,536 )  

( 2,519)  ناقصاً: الفوائد والرسوم المعلقة    (1,814 )  
 ────────  ─────── 

 418,455 897,306 قروض وسلفيات، بالصافي 

  ══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 استثمارات، بالصافي  5

 

يونيو   30   ديسمبر   31   
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم   
 )مدققة(  )غير مدققة(   

    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
    أدوات الدين 

 5,273 68,350  مدرجة 
   ───────  ─────── 

    أدوات حقوق الملكية 

 23,469 41,642  مدرجة 
 90,008 80,437  غير مدرجة 

   ───────  ─────── 
  122,079 113,477 
   ───────  ─────── 

 118,750 190,429  االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مجموع  

   ───────  ─────── 
    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

    أدوات الدين
 340,160 370,901   مدرجة 

  ───────  ─────── 

    أدوات حقوق الملكية

 47,119 48,255  مدرجة 
   ───────  ─────── 

 387,279 419,156  مجموع االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
   ───────  ─────── 

    استثمارات بالتكلفة المطفأة 

    أدوات الدين 
 709,775 782,715  مدرجة 

  ───────  ─────── 
 709,775 782,715  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة مجموع  

  ───────  ─────── 

 1,215,804 1,392,300  إجمالي االستثمارات

( 8,049)  (6ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح    (10,802 )  
  ───────  ─────── 

 1,205,002 1,384,251  استثمارات، بالصافي
  ═══════  ═══════ 

 

على   ألف درهم(   203,389:  2020ديسمبر    31ألف درهم )   665,382تم رهن جزء من محفظة االستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة التي تحمل قيمة دفترية بمبلغ  

  مقابل التسهيالت االئتمانية كما في تاريخ التقرير. لمزيد من التفاصيل حول الضمان المرهون    1- 7شكل ضمان لدى البنوك مقابل تسهيالت ائتمانية. راجع اإليضاح  

 

 . 2021يونيو   30المجموعة لم تقم بشراء أسهم حقوق الملكية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 تستخدم المجموعة المستويات التالية لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أساليب التقييم: 

 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.   المستوى األول: 

 

 ل مباشر أو غير مباشر. المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سواء بشك 

 

 أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات يمكن مالحظتها في السوق. المستوى الثالث:  

 

  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 استثمارات، بالصافي )تابع(  5

 

 ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالية المقاسة على النحو اآلتي: 2021يونيو    30كما في  

 

 
 

يونيو   30  
 

 استثمارات مدرجة  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2021 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
      

      أدوات الدين: 

 128,459 -  -  65,085 193,544 محلية 
 108,170 -  -  114,284 222,454 إقليمية 
 546,086 -  -  259,882  805,968 دولية 

      

      أدوات حقوق الملكية: 

21,039*  4 34,204 55,247 محلية    - 

 -  -  -  850 850 إقليمية 
 -  -  73,358 40,879 114,237 دولية 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 782,715 21,039 73,362 515,184 1,392,300 إجمالي االستثمارات 
ناقصاً: مخصص االنخفاض  

( 8,049) ( 6في القيمة )إيضاح    
════════ ════════ ════════ ════════ 

 ────────     
     1,384,251 استثمارات، بالصافي 

 ════════     
 

 ألف درهم(.  722,512:  2020ديسمبر    31ألف درهم )   794,728ما قيمته    2021يونيو    30العادلة الستثمارات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  تبلغ القيمة  

 

 ألف درهم.   23,996خالل الفترة، قامت المجموعة بمراجعة محفظتها وبيع بعض االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بقيمة  

 

ة المخصومة التي تضمنت  ت الرئيسية المستخدمة في أساليب التقييم لهذه االستثمارات هي معامالت البيع القابلة للمقارنة مع تعديالت مناسبة، والتدفقات النقدي * المعطيا 

يرة بالمالحظة بالقيمة العادلة، فإن أي تغييرات  معطيات جوهرية غير جديرة بالمالحظة مع تعديالت للمعامالت المماثلة وسعر الفائدة، ومن حيث عالقة المعطيات غير الجد 

 في معاملة بيع قابلة للمقارنة وأي تغيير سعر الفائدة في التدفقات النقدية المخصومة سوف تؤثر بشكل مباشر على القيمة العادلة. 

 

 ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالية المقاسة على النحو اآلتي: 2020ديسمبر    31كما في  

 

 استثمارات      
ديسمبر   31   مدرجة  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  
 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  
      

      أدوات الدين:
 64,766 -  -  59,121 123,887 محلية

 117,253 -  -  151,195 268,448 إقليمية

 527,756 -  -  135,117 662,873 دولية

      

      أدوات حقوق الملكية:

20,995*  5 33,125 54,125 محلية   - 
 -  -  -  787 787 إقليمية
 -  -  82,929 22,755 105,684 دولية

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 709,775 20,995 82,934 402,100 1,215,804 إجمالي االستثمارات

ناقصاً: مخصص االنخفاض 

 (6في القيمة )إيضاح 

 

 (10,802 )  

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  ───────     
     1,205,002 استثمارات، بالصافي

  ═══════     



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 استثمارات، بالصافي )تابع(  5

 

 يوضح الجدول التالي تسوية المبالغ االفتتاحية والختامية الستثمارات المستوى الثالث المسجلة بالقيمة العادلة: 

 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
مدققة( )غير     )مدققة(  
   

 25,098 20,995 في بداية الفترة / السنة

( 4,610)  44 صافي األرباح / )الخسائر( غير المحققة المسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  

 507 -  صافي األرباح غير المحققة المسجلة في الربح أو الخسارة

  ─────  ───── 

 20,995 21,039 في نهاية الفترة / السنة

  ═════  ═════ 
 

ييم، لم تاُلحظ أي تغيرات جوهرية  قيمت المجموعة حساسية قياس القيمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى الثالث نتيجة للتغيرات في المعطيات المستخدمة. وبناًء على التق 

التقييم على أساس ربع سنوي عن طريق مراجعة التغييرات في المعطيات غير  . ويُنفذ هذا 2021يونيو   30في القيمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى الثالث كما في  

 الجديرة بالمالحظة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قياس القيمة العادلة. 

 

 مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  6

 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
مدققة( )غير     )مدققة(  

   مبالغ مستحقة من البنوك 

   الحركة في مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة

 1,023 670 يناير 1الرصيد في 

( 226)  صافي عكس االنخفاض في القيمة للفترة / للسنة   (353 )  

  ─────  ─────── 

 444 670 

  ═════  ═══════ 

   قروض وسلفيات

   خسائر االنخفاض في القيمةالحركة في مخصصات 

 10,187 26,536 يناير 1الرصيد في 

( 2)  صافي )عكس( / مخصص االنخفاض في القيمة للفترة / للسنة  16,349 

  ───────  ─────── 

 26,534 26,536 

  ═══════  ═══════ 

    استثمارات
   الحركة في مخصصات خسائر االنخفاض في القيمة

 5,959 10,802 يناير 1الرصيد في 

( 2,753)  صافي )عكس( / مخصص االنخفاض في القيمة للفترة / للسنة  4,843 

  ───────  ─────── 

 8,049 10,802 

  ═══════  ═══════ 

   



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 )تابع( مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   6

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

 ، والمبالغ المستحقة من البنوك: فيما يلي تحليل الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المرحلة للقروض والسلفيات، واالستثمارات في أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة 

 

يونيو   30  ديسمبر   31   

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

مدققة( )غير     )مدققة(  

   

 27,328 26,940  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة الثالثة( -الخسائر االئتمانية المتوقعة 

   

 3,521 3,940 شهراً )المرحلة األولى(  12الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى    -الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 7,159 4,147 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر )المرحلة الثانية( -االئتمانية المتوقعة الخسائر 

  ─────  ─────── 
 10,680 8,087 الخسائر االئتمانية المتوقعة )المرحلة األولى والمرحلة الثانية(

  ─────  ─────── 

 38,008 35,027  مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة

   ═════  ═══════ 
 

 صافي )عكس( / خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  1- 6

 

 
 يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في  

 ──────────────────── 

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  
 ───────────────── 

 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     

)عكس( / خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المقاسة  

 بالتكلفة المطفأة 
 (172 )  83  (2,753 )  4,117 

)عكس( / خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المقاسة  

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 (7 )  2,825  (14 )  1,909 

( 79)  )عكس( / خسارة االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات    (1,777 )   (2 )  1,966 

 184 -  184 -  خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى 

( 100)  خسارة االنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من البنوك    (108 )   (226 )   (259 )  

  ─────  ─────  ─────  ───── 

  (358 )  1,207  (2,995 )  7,917 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

 مبالغ مستحقة للبنوك  7

 

يونيو   30  ديسمبر   31   

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 157,939 264,367 ودائع ألجل

 13,739 228,186 اتفاقيات إعادة الشراء

 -  341 ودائع تحت الطلب

  ───────  ─────── 

 492,894 171,678 

  ═══════  ═══════ 

 
  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 مبالغ مستحقة للبنوك )تابع(  7

 

 معلومات عن الضمان  1- 7
 

 قيمة الضمان  الرصيد  قيمة الضمان  الرصيد  
يونيو   30  يونيو   30  ديسمبر   31  ديسمبر   31   

 2021 2021 2020 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
مدققة( )غير   )غير مدققة(    )مدققة(  )مدققة(  

     ودائع ألجل:
 189,373 141,875 411,040 231,367 مضمونة باالستثمارات

     
 17,849 16,064 -  -  مضمونة بالمبالغ المستحقة من البنوك

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 231,367 411,040 157,939 207,222 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     اتفاقيات إعادة الشراء:
 14,016 13,739 254,342 228,186 مضمونة بأدوات الدين

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

 : ال شيء( كما في تاريخ التقرير. 2020ديسمبر    31ألف درهم )   33,000لدى المجموعة ودائع ألجل غير مضمونة بمبلغ  

 

 إيرادات الفوائد  8
 

 يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في   
 ──────────────────── 

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  
 ───────────────── 

 2021 2020 2021 2020 
 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 20,111 18,083 8,979 8,933 قروض وسلفيات

 747 73 79 39 إيداعات بنكية

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 8,972 9,058 18,156 20,858 

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

 صافي اإليرادات من االستثمارات  9
 

 
 يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في  

 ──────────────────── 
 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  

    ───────────────── 
 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 20,864 20,080 9,459 10,477 إيرادات الفوائد من االستثمارات في أدوات الدين 

( 973)  -  الفائدة صافي الخسارة من مقايضات أسعار     -  (1,508 )  

 6,377 6,056 4,719 5,118 إيرادات توزيعات أرباح 

صافي الربح المحقق من استبعاد استثمارات مقاسة بالتكلفة  

 286 513 21 425 المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

صافي األرباح/ )الخسائر( المحققة من استثمارات في  

مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  أوراق  

( 14,367)  3,698 الخسارة   5,014  (16,185 )  

أتعاب إدارة المحفظة المدفوعة إلى المؤسسات المالية  

( 209)  األخرى    (201 )   (430 )   (400 )  

    ───────    ───────    ───────    ─────── 

 19,509  (1,342 )  31,233 9,434 

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

 

 

 

 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 ربحية / )خسارة( السهم األساسية والمخفضة لكل سهم  10

 

درهم( بقسمة الربح العائد إلى مساهمي الشركة  29.81: خسارة السهم األساسية بمبلغ 2020يونيو  30درهم )  20.50تحتسب ربحية السهم األساسية البالغة 

ألف درهم( على المتوسط المرجح  20,865: خسارة بقيمة 2020يونيو  30)  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في ألف درهم  14,351األم بقيمة 

  درهم لكل سهم(.   100سهم بقيمة    700,000:  2020يونيو    30درهم لكل سهم )   100سهم بقيمة    700,000لعدد األسهم القائمة خالل الفترة والبالغة  

 

 ة والمخّفضة للسهم هي نفسها نظراً لعدم قيام المجموعة بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن يكون لها تأثير على ربحية السهم. إن الربحية األساسي 

 

 تحليل القطاعات  11

 

إدارة محفظة استثمارات المجموعة ويوفر  لألغراض التشغيلية، يتم تنظيم المجموعة في قطاعين رئيسيين لألعمال: )أ( قطاع االستثمارات الذي يساهم بشكل رئيسي في 

الودائع من الشركات والعمالء   خدمات الخزينة، و)ب( قطاع الخدمات البنكية، الذي يدير بشكل أساسي المحافظ االستثمارية للعمالء، ويوفر التسهيالت االئتمانية، ويقبل 

إبالغ معلومات عن قطاعاتها األساسية. تتم المعامالت بين القطاعات بأسعار تحددها اإلدارة مع  األفراد. تعتبر هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبه ب 

 األخذ في االعتبار تكلفة األموال والتوزيع العادل للمصاريف، وتتم عمليات المجموعة بشكل رئيسي داخل اإلمارات العربية المتحدة. 

 

يلية بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويتم تقييم أداء القطاعات استناداً إلى األرباح  تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية للقطاعات التشغ 

 أو الخسائر التشغيلية. 

 

 المجموع  الخدمات البنكية  استثمارات  

 الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو   30

 الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو   30

 المنتهية في الستة أشهر  

 يونيو   30

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
       

 35,779 63,137 30,984 31,128 4,795 32,009 إيرادات*

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

 ) 56,644(  ) 48,786(  ) 32,384(  ) 37,621(  ) 24,260(  ) 11,165(  المصاريف

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

 ) 20,865(  14,351 ) 1,400(  ) 6,493(  ) 19,465(  20,844 ربح / )خسارة( الفترة

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

 

الت ناقصاً خسارة  * تشتمل اإليرادات على إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من االستثمارات ورسوم العموالت واإليرادات األخرى وربح / )خسارة( صرف العم 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية. 

 

 المجموع  الخدمات البنكية  استثمارات  

 
يونيو   30  

2021 

ديسمبر   31  

  2020  

يونيو   30  

2021 

ديسمبر   31  

  2020  

يونيو   30  

2021 

ديسمبر   31  

  2020  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  
       

 2,483,181 2,780,389 431,729 911,948 2,051,452 1,868,441 موجودات القطاع
 ═══════  ═══════ ═══════  ══════ ═══════  ══════ 

المطلوبات وحقوق 

 2,483,181 2,780,389 2,311,082 2,248,778 172,099 531,611 الملكية للقطاع
 ═══════  ═══════ ═══════  ══════ ═══════  ══════ 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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  التزامات ومطلوبات طارئة  12

 

 التزامات مرتبطة باالئتمان ومطلوبات طارئة 
 

 لمجموعة. ا   تتضمن االلتزامات المرتبطة باالئتمان التزامات تمديد االئتمان وخطابات االعتماد والضمانات والقبوالت المصممة لتلبية متطلبات عمالء 

 

 نصوص عليها بموجب شروط العقد. تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد والضمانات والقبوالت بالدفع نيابة عن العمالء، عند إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتهم الم 

 

  فيما يلي التزامات ومطلوبات المجموعة الطارئة المرتبطة باالئتمان: 

 

يونيو   30  ديسمبر   31   

 2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 24,112 17,695 ضمانات

 6,709 26,011 تسهيالت ائتمانية ملزمة غير مستخدمة*

  ───────  ─────── 

 43,706 30,821 
  ═══════  ═══════ 

 

 ألف درهم(.   30,416:  2020ديسمبر    31أدوات حقوق الملكية ) ألف درهم على حساب استثمارات في    27,417لدى المجموعة التزامات بقيمة  

 

روط مسبقة وشروط إنهاء الخدمة.  * تمثل التسهيالت االئتمانية الملزمة غير المستخدمة التزاماً تعاقدياً للسماح بعمليات السحب من أي تسهيالت ضمن فترة محددة تخضع لش 

 أنه يجب الوفاء بالشروط المسبقة للسحب، فإن إجمالي مبالغ العقود ال يمثل بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية دقيقة. بما أن االلتزامات قد تنتهي دون سحبها، وبما  

 

المحتفظ بها على أساس  ات العميل  ال تزال الدعاوى القضائية التي تكون المجموعة مدعى عليها فيها، واحدة تتعلق باستثمار العميل في ورقة تجارية، واألخرى تتعلق بممتلك 

األمر. وبناًء عليه، لم تحتفظ المجموعة  الترشيح قيد النظر. قامت المجموعة بإجراء تقييم وخلصت إلى أنه ليس لديها أي التزام قانوني تجاه األطراف المقابلة فيما يتعلق بهذا  

 . 2021يونيو    30بأي مخصص كما في  

 

 معامالت األطراف ذات العالقة  13

 

إلدارة وشركاتهم  جموعة في معامالت في سياق العمل المعتاد مع أطراف ذات عالقة، يعرفون بأنهم المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي ا تدخل الم 

اً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت  ذات العالقة. تتم المعامالت مع هذه األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات، تقريب 

 جموعة. للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الم 

 

 لمالية الموجزة الموحدة المرحلية: فيما يلي األرصدة الهامة القائمة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة والمدرجة في المعلومات ا 

 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

   أرصدة مع المساهمين وشركاتهم ذات العالقة: 

   

 1,061,726 1,048,025 ودائع العمالء

 - 422,000 قروض وسلفيات

 16,894 13,885 التزامات ومطلوبات طارئة

 3,709 6,961 مطلوبات أخرى

   

   أرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف أخرى:

   

 2,405 - استثمارات

 585 342 ودائع العمالء

 2 - مطلوبات أخرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
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 معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  13
 

 المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية: فيما يلي اإليرادات والمصاريف  
 

 
 يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في  

 ─────────────────── 

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  
 ─────────────── 

 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     مساهمون وشركاتهم ذات العالقة:  

 3 7,303 2 3,734 إيرادات الفوائد 

( 5,159)  مصاريف الفوائد    (4,271 )   (10,128 )   (8,387 )  

 1,017 1,315 381 1,213 رسوم وعموالت وإيرادات أخرى 

( 1,626)  مصاريف عمومية وإدارية    (2,064 )   (3,396 )   (3,849 )  

     

     أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف أخرى:  

 1 -  -  -  إيرادات الفوائد 

( 182)  -  مصاريف الفوائد    -  (182 )  

 67 17 29 8 رسوم وعموالت وإيرادات أخرى 

( 20)   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة    (85 )   (20 )   (455 )  

     
 

، لم تقم المجموعة بقيد أي انخفاض على قيمة المبالغ المستحقة من  2021يونيو    30األرصدة القائمة بنهاية الفترة في سياق العمل االعتيادي. بالنسبة للفترة المنتهية في  تنشأ  

 : ال شيء(. 2020األطراف ذات العالقة ) 

 يونيو   30الثالثة أشهر المنتهية في   
 ─────────────────── 

 يونيو   30الستة أشهر المنتهية في  
 ─────────────── 

 2021 2020 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 6,309 6,443 3,396 3,393  رواتب ومنافع أخرى

 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 

 األدوات المالية المشتقة  15
 

عقد مالي بين طرفين وتعتمد   تقوم المجموعة، ضمن سياق أعمالها االعتيادية، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي عبارة عن 

سعر مرجعي أو مؤشر. يتمثل الغرض من األدوات المالية المشتقة ألعمال المجموعة في التقليل من  مدفوعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو 

الت األجنبية اآلجلة للتقليل من  المخاطر الناتجة عن التعثر أو تقلبات العملة والفائدة والمتغيرات األخرى في السوق. وتقوم المجموعة باستعمال خيارات وعقود صرف العم 

 على استثمارات معينة.   مخاطر العملة 
 

 

ديسمبر    31)   2021يونيو    30، أبرمت المجموعة عقد صرف أجنبي آجل مستحق ولم تحتفظ المجموعة بأدوات مشتقة كما في  2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  

 : ال شيء(. 2020

 

عدم التحويل. وقد يكون لحركة صغيرة نسبية في قيمة األصل أو المعدل أو المؤشر الكامن  تنطوي المشتقات عادة عند بدايتها على تبادل وعود بتحويل مقابل نقدي صغير أو  

دارة الشاملة لمخاطر السوق  في عقد األداة المالية المشتقة أثر جوهري على ربح أو خسارة المجموعة. يتم مراقبة تأثر المجموعة بعقود المشتقات عن كثب كجزء من اإل 

 للمجموعة. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
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 األدوات المالية المشتقة )تابع(  14

 

 أنواع منتجات المشتقات 
 

 عقود آجلة 
مصممة حسب الحاجة يتم التعامل  العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة معينة أو بضائع أو أداة مالية بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. وهي عقود  

 فيها خارج سوق المال. 
 

 عقود خيارات 
في تاريخ مستقبلي ثابت أو في أي   عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق، وليس االلتزام، لشراء أو بيع قدر محدد من البضائع أو األدوات المالية بسعر محدد إما 

 وقت خالل سنة محددة. 

 

 مقايضة عقود  
بتبادل دفعات الفائدة الثابتة والمتغيرة    عقود المقايضة هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة عادة 

 بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ. 

 

 القيمة العادلة 
ذج  العادلة باستخدام عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة أو األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو أساليب التقييم، وذلك باستخدام نمو يتم تسجيل المشتقات بالقيمة 

 التقييم الذي تم فحصه مقابل أسعار معامالت السوق الفعلية وأفضل تقدير للمجموعة ألكثر معطيات النموذج مالئمة. 

 

رة  األجنبية اآلجلة وعقود خيارات صرف العمالت األجنبية ومقايضات أسعار الفائدة باستخدام أساليب التقييم، التي تستخدم معطيات السوق الجدي تُقيم عقود صرف العمالت  

عطيات متنوعة، بما في ذلك جودة  ج م بالمالحظة. وتتضمن أساليب التقييم األكثر استخداماً التسعير اآلجل ونماذج المقايضة، باستخدام حسابات القيمة الحالية. تتضمن النماذ 

ى أساس العمالت بين العمالت  االئتمان لدى األطراف المقابلة، ومعدالت الصرف األجنبي الفوري وأسعار الصرف اآلجلة، ومنحنيات العائد للعمالت المعنية، والفوارق عل 

  ذات الصلة، ومنحنيات أسعار الفائدة، ومنحنيات السعر اآلجل للسلعة األساسية. 
 

 مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات 
 

لى القيمة العادلة الموجبة لألدوات  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمالية عجز الطرف المقابل عن الوفاء بااللتزامات التعاقدية، وتقتصر ع 

لي، تتعرض المجموعة لمخاطر التسوية، وهي مخاطر إيفاء المجموعة بالتزامها مع إخفاق الطرف المقابل  المالئمة للمجموعة. ومن خالل المشتقات التي تتم تسويتها باإلجما 

  في تقديم القيمة المقابلة. 

 

واألدوات المالية األخرى المدرجة  إن التغيرات في مخاطر ائتمان الطرف المقابل ال تؤثر تأثيراً جوهرياً على تقييم فعالية التحوط للمشتقات المدرجة في عالقات التحوط 

 بالقيمة العادلة. 
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 مخاطر االئتمان 

 

ذه المخاطر من اإلقراض والتمويل  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العميل أو الطرف المقابل على الوفاء بالتعهدات مما يتسبب في تكبد المجموعة خسائر مالية. وتنشأ ه 

لية تفويض صالحيات  والخزينة واألنشطة األخرى التي تقوم بها المجموعة. وتتم مراقبة مخاطر االئتمان بفعالية وفقاً لسياسات االئتمان التي تحدد بوضوح عم التجاري 

 اإلقراض والسياسات واإلجراءات. 

 

 على مخاطر االئتمان   19-تأثير فيروس كوفيد

 

يرة. وقدمت الجهات التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات. كما  كب   19- كانت التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد 

القتصادية  مليار درهم لمساعدة البنوك على دعم القطاعات ا   256أعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن إجراءات وحوافز متعددة بقيمة إجمالية تصل إلى  

 واألفراد الذين تأثروا بهذه األزمة في اإلمارات العربية المتحدة. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
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 مخاطر االئتمان )تابع(

 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة   19- تأثير فيروس كوفيد 

 

تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة. ومن أجل تقييم الخسائر االئتمانية   9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتطلب إطار 

وبأوزان مناسبة للتأكد من أن تقديرات الخسائر االئتمانية  المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة، تستخدم المجموعة عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات متفاوتة الشدة  

 المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية المحتملة. 

 

ر المالية  على المدخالت واالفتراضات الخاصة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقاري   19- قامت المجموعة بمراجعة التأثير المحتمل لتفشي كوفيد 

  في ضوء المعلومات المتاحة.   9رقم  

 

غير مستقر ويتطور بسرعة في هذه المرحلة. تقوم المجموعة بإجراء مراجعات متكررة لنسب القرض إلى القيمة على الضمانات المحتفظ بها    19- عموماً، فإن وضع كوفيد 

لتجميع لمراجعة منتظمة لضمان أنها تعكس رؤية دقيقة لتقييم المجموعة للجدارة االئتمانية  مقابل القروض الممنوحة للعمالء. وعليه، تخضع جميع قرارات التصنيف وا 

  للعمالء، والتصنيف، والتجميع كما في تاريخ التقرير. 

 

وقامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت محفظة  . 2021يونيو  30قامت المجموعة بإعادة تقييم محفظتها لعمالء المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة كما في 

لتعثر، خلصت المجموعة إلى أنه  االستثمار قد تعرضت لتدهور كبير في الجودة االئتمانية. وبناًء على تصنيفات وكاالت التصنيف الخارجية وتقييم أي زيادة في احتمالية ا 

يونيو   30كس الخسارة االئتمانية المتوقعة تأثير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان كما في كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان لبعض االستثمارات، وتع 

2021 .  

 

مالء المتأثرين بفيروس  تواصل المجموعة العمل بموجب توجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لتحسين وتفعيل خطط الدعم التي يتم إطالقها لمساعدة الع 

  . 2020أبريل    6ب االقتضاء. ويشمل ذلك خطة الدعم االقتصادي الموّجهة التي تم اإلعالن عنها في اإلمارات العربية المتحدة في  ، حس 19- بكوفيد 

 

 تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل السداد 
 

 المستفيدين من التأجيالت. يحتوي الجدول أدناه على تحليل مبلغ التأجيل والرصيد القائم للعمالء اإلماراتيين  
 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

   مبلغ التأجيل 

 13,739 2,980 قروض وسلفيات

  ═══════  ═══════ 

    التعرضات

 13,739 2,980 قروض وسلفيات

( 6)  ناقًصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة   (27 )  

  ───────  ─────── 

 2,974 13,712 

  ═══════  ═══════ 

 3 1 عدد العمالء
 

سيولة قصيرة األجل دون زيادة    قامت المجموعة بتقييم ملفات العمالء الذين اختاروا تأجيل السداد من خالل االطالع على بيانات سدادهم، وهؤالء العمالء يواجهون مشاكل 

تنتج أي خسائر من التعديالت نتيجة استفادة العمالء من تأجيل  جوهرية في مخاطر االئتمان. وبناًء على التقييم، لم يتم تكوين مخصص إضافي للخسائر االئتمانية المتوقعة ولم  

ألف    3,010ة المركزي بمبلغ  السداد. استفادت المجموعة من التمويل بدون تكلفة المقدم بموجب خطة الدعم االقتصادي الموّجهة الخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحد 

 . 1- 7لعمالء المتضررين. ويتم ضمان التمويل بال تكلفة بموجب بعض االستثمارات كما هو مفصح عنه في اإليضاح  درهم الذي تم استخدامه لتخفيف أعباء السداد على ا 
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 مخاطر االئتمان )تابع(

 

 االئتمانية المتوقعة )تابع( على قياس الخسائر    19- تأثير فيروس كوفيد 

 

 تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل السداد )تابع( 
 

 وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، يمكن تقسيم العمالء المستفيدين من تأجيالت السداد إلى مجموعتين كما يلي: 

 

- ن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية تفوق مشكالت السيولة وهم المتأثرين بأزمة فيروس كوفيد المجموعة األولى: تشمل العمالء الذين ليسوا من المتوقع أ 

 جوهرياً.  مة االقتصادية للتسهيالت تأثرًا تأثراً مؤقتاً ومتوسطاً. بالنسبة لهؤالء العمالء، يُعتقد أن تأجيالت السداد ستكون فعّالة وبناء عليه ليس من المتوقع أن تتأثر القي  19

 ، على األقل طوال فترة األزمة، أو فترة تعثرهم، أيهما أقصر. 9سيظل هؤالء العمالء في مرحلتهم الحالية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

مشاكل في السيولة التي سيتم معالجتها بتأجيالت السداد. بالنسبة  المجموعة الثانية: تشمل العمالء المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية، باإلضافة إلى  

  . 9لهؤالء العمالء، هناك تدهوراً كافياً في مخاطر االئتمان لتغيير مرحلة الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

 . 2021يونيو    30يالت السداد هم ضمن المجموعة األولى كما في بناًء على التقييم الذي أجرته المجموعة، فإن جميع العمالء المستفيدين من تأج 

 

 الحركة في إجمالي القيمة الدفترية 

 : 2020ديسمبر    31إلى    2020يناير    1و   2021يونيو    30إلى    2021يناير    1يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية من  

 

 )غير مدققة(   2021يونيو    30  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      مبالغ مستحقة من البنوك   

 300,528 -  -  300,528  2021يناير    1إجمالي القيمة الدفترية كما في  

      تحويالت  

 122 -  -  122  موجودات مالية جديدة منشأة 

( 66,968)   تسديدات وحركات أخرى    -  -  )66,968 ( 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 233,682 -  -  233,682  2021يونيو    30إجمالي القيمة الدفترية كما في  

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

 )غير مدققة(   2021يونيو    30  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

مدى  المتوقعة على  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      قروض وسلفيات   

 446,805 28,773 110,509 307,523  2021يناير    1إجمالي القيمة الدفترية كما في  

      تحويالت  

 524,190 -  -  524,190  موجودات مالية جديدة منشأة 

( 28,825)   تسديدات وحركات أخرى    (14,837 )   (974 )   )44,636 ( 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 

  926,359  27,799  95,672  802,888  2021يونيو    30إجمالي القيمة الدفترية كما في  

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



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 )تابع(إدارة المخاطر  16

 

 مخاطر االئتمان )تابع(
 

 الحركة في إجمالي القيمة الدفترية )تابع( 
 )غير مدققة(   2021يونيو    30  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

شهراً   12المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانية الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 مدى العمر 

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          
2021يناير    1إجمالي القيمة الدفترية كما في     442,933 260,818 6,024 709,775 

      تحويالت  
الثانية تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة      (7,376 )  7,376  -  - 

 235,630 -  -  235,630  موجودات مالية جديدة منشأة 
( 48,815)   تسديدات وحركات أخرى    (109,511 )   (4,364 )   )162,690 ( 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2021يونيو    30إجمالي القيمة الدفترية كما في     622,372  158,683  1,660  782,715  

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

 )مدققة(   2020ديسمبر    31  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

شهراً   12المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانية الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 مدى العمر 

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      مبالغ مستحقة من البنوك  
2020يناير    1إجمالي القيمة الدفترية كما في     365,467  -  - 365,467 

 -  -  -  -   تحويالت  
 604 -  -  604  موجودات مالية جديدة منشأة 

( 65,543)   تسديدات وحركات أخرى    -  -  )65,543 ( 
   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2020ديسمبر    31إجمالي القيمة الدفترية كما في     300,528  -  - 300,528 
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
 )مدققة(   2020ديسمبر    31  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

شهراً   12المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانية الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

العمر مدى    

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      قروض وسلفيات  
2020يناير    1إجمالي القيمة الدفترية كما في     739,844 81,872 80,788 902,504 

      تحويالت 
المرحلة الثانية تحويل من المرحلة األولى إلى      (83,417 )  83,417  -  - 

( 1,661)  -   تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة   1,661  - 
 10,334 -  -  10,334  موجودات مالية جديدة منشأة 

( 359,238)   تسديدات وحركات أخرى    (53,119 )   (53,676 )   )466,033 ( 
   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2020ديسمبر    31القيمة الدفترية كما في  إجمالي     307,523 110,509 28,773 446,805 
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 

 )مدققة(   2020ديسمبر    31  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

شهراً   12المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانية الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 مدى العمر 

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانية المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          
2020يناير    1إجمالي القيمة الدفترية كما في     461,853 124,750 71,460 658,063 

      تحويالت 
المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية تحويل من      (171,979 )  171,979  -  - 

( 35,874)  35,874 -   تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية    - 
( 1,848)  -   تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة   1,848  - 

 300,137 -  -  300,137  موجودات مالية جديدة منشأة 
وحركات أخرى تسديدات      (147,078 )   (69,937 )   (31,410 )   )248,425 ( 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
2020ديسمبر    31إجمالي القيمة الدفترية كما في     442,933 260,818 6,024 709,775 

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

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 إدارة المخاطر )تابع( 15

 

 مخاطر االئتمان )تابع(

 

 الحركة في مخصص الخسارة 
 

 : 2020ديسمبر    31إلى    2020يناير    1و   2021يونيو    30إلى    2021يناير    1يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسارة من  

 

 )غير مدققة(   2021يونيو    30  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

االئتمانية  الخسائر  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      مبالغ مستحقة من البنوك  

2021يناير    1مخصص الخسارة كما في     670  -  - 670 
      تحويالت 

منشأة موجودات مالية جديدة     20  -  - 20 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

( 246)   مستوى التعرض الناتج عن التعثر    -  -  )246 ( 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2021يونيو    30مخصص الخسارة كما في     444  -  - 444 

   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 

 )غير مدققة(   2021يونيو    30  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

وسلفيات قروض          

2021يناير    1مخصص الخسارة كما في     608 580 25,348 26,536 
      تحويالت 

 202 -  -  202  موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

( 57)   مستوى التعرض الناتج عن التعثر    )79 (  )68 (  )204 ( 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2021يونيو    30مخصص الخسارة كما في     753 501 25,280 26,534 

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

 )غير مدققة(   2021يونيو    30  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

مدى  المتوقعة على  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          

2021يناير    1مخصص الخسارة كما في     2,243 6,579 1,980 10,802 
      تحويالت 

األولى إلى المرحلة الثانية تحويل من المرحلة      (23 )  23  -  - 

 376 -  -  376  موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر  

 ) 3,129(  ) 320(  ) 2,957(  148  مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

   ───────  ──────  ───────  ─────── 

2021يونيو    30مخصص الخسارة كما في     2,744 3,645 1,660 8,049 

   ═══════  ══════  ═══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 إدارة المخاطر )تابع( 15

 

 مخاطر االئتمان )تابع(

 

 الحركة في مخصص الخسارة )تابع( 

 

 )مدققة(   2020ديسمبر    31  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      مبالغ مستحقة من البنوك   

2020يناير    1في  مخصص الخسارة كما     1,023  -  - 1,023 
      تحويالت 

 97 -  -  97  موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

  مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

 (450 )   -  -  )450 ( 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2020ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في     670  -  - 670 

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

 )مدققة(   2020ديسمبر    31  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

مدى  المتوقعة على  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

      قروض وسلفيات   

2020يناير    1مخصص الخسارة كما في     172 368 9,647 10,187 
      تحويالت 

 20 -  -  20  موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

التعرض الناتج عن التعثر مستوى     

416 212 15,701 16,329 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2020ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في     608 580 25,348 26,536 

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

 )مدققة(   2020ديسمبر    31  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانية  

  12المتوقعة لمدة  

 شهراً 

المرحلة الثانية  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 العمر 

المرحلة الثالثة  

الخسائر االئتمانية  

المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          

2020يناير    1مخصص الخسارة كما في     1,109 957 3,893 5,959 
      تحويالت 

( 1,662)   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية   1,662  -  - 

( 1,051)  1,051 -   تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية    - 

( 96)  -   تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة   96  - 

 4,059 -  -  4,059  موجودات مالية جديدة منشأة 

التغيرات في احتمالية التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

  مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

 (1,263 )  3,005  )958 ( 784 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 

2020ديسمبر    31مخصص الخسارة كما في     2,243 6,579 1,980 10,802 

   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 الموحدة المرحلية )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة  
 )غير مدققة(   2021يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
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 إدارة المخاطر )تابع( 15

 

 إدارة السيولة 

 

على السيولة في األسواق العالمية واإلقليمية. وفي هذه البيئة، تواصل المجموعة التركيز على   19- أثرت الضغوط التي شهدتها كل دول العالم بسبب أزمة فيروس كوفيد 

 من أجل تأمين التمويل.   تحقيق مستوى عاٍل من السيولة، وتعزيز مصد السيولة من خالل اإلنفاق االنتقائي، وجذب الودائع المحلية، باإلضافة إلى جلب أطراف جديدة 

 

. وأعلن مصرف  19- التي تأثرت بشدة بأزمة كوفيد تبنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نهًجا استباقيًا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة القطاعات  

، مما سمح لبنوك اإلمارات العربية المتحدة بالوصول إلى تمويل بتكلفة صفرية  2020أبريل    6اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن خطة دعم اقتصادي موجهة شاملة في  

 لية والفائدة. وهو ما يعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األص 

 

ض متطلبات احتياطي البنك  أدخل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي العديد من اإلجراءات لتحسين السيولة لمساعدة البنوك على دعم االقتصاد. وهذا يشمل تخفي 

. إن الجمع بين التدابير  % 30الموجودات السائلة المؤهلة بنسبة    وتخفيض في الحد األدنى المطلوب لمعدل تغطية السيولة ومعدل   % 7إلى    % 14المركزي لمطلوبات الطلب من  

جموعة قادرة على تلبية  المذكورة أعاله من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مع اإلدارة الحكيمة للسيولة من قبل المجموعة سيساعد على ضمان أن الم 

 انقطاع، حتى خالل فترة طويلة من انخفاض الوصول إلى أسوا التمويل األجنبي. متطلبات الخدمات المصرفية لعمالئها بشكل فعال ودون  

 

  موجودات برسم األمانة  16

 

يونيو   30  ديسمبر   31   
 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 2,510,461 3,185,392 رصيد الموجودات برسم األمانة

  ═══════  ═══════ 

 

ية الموجزة الموحدة  المجموعة خدمات الحفظ لموجودات عمالئها. تحتفظ المجموعة بهذه الموجودات برسم األمانة، وعليه فهي غير مدرجة في هذه المعلومات المال تقدم 

 المرحلية كموجودات للمجموعة. 

 

 األرقام المقارنة  17

  
استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ وتشمل النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة  يتألف النقد وما في حكمه من األرصدة التي تبلغ فترات 

مه،  أشهر، والتي تم تصنيفها في الفترة السابقة ضمن النقد وما في حك   3المركزي والمبالغ المستحقة من البنوك. يتم اآلن إظهار المبالغ المستحقة للبنوك التي تستحق خالل  

  كجزء من األنشطة التشغيلية في بيان التدفقات النقدية لتكون متوافقة مع معالجة السنة الحالية. 

 

 األحداث الالحقة  18

 
الموحدة المرحلية كما في  موجزة لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في المعلومات المالية ال 

 . 2021يونيو    30ولفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 


	Final arabic FS
	Signed report
	Signed balance sheet
	Final arabic FS

