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 تقریر مجلس اإلدارة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 
 . ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱الموحدة للسنة المنتھیة في  یسر أعضاء مجلس اإلدارة أن یقدموا للسادة مساھمي بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع ("البنك") البیانات المالیة  

 
  على   الملموسة   المؤشرات   تجاه   ۲۰۲۲  سنة   خالل   باالرتیاح   شعرنا   فقد   الضخمة،   الثروات   ذوي   والمؤسسات   األفراد   احتیاجات   تلبیة   على   البنك   تركیز   إطار   في 

  المستویین   على   الثروات   إدارة   مجال   في   العمالء   مع   جدیدة   عالقات   تكوین   خالل   من   ٪ ۲٤  بنسبة   عمالئنا   قاعدة   بزیادة   قمنا   حیث   استراتیجیتنا،   تنفیذ   في   النجاح 
 . للنمو   الالزمة   األساسیة   البنیة   بناء   في   االستمرار   مع   والدولي،   المحلي 

 
قیمة الموجودات    )، بینما ارتفعت ۲۰۲۱ملیون درھم في سنة    ۱٬۹۷۹ملیون درھم (   ۳٬۳۷۹لتصل إلى    ٪ ۷۱، ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  ۲۰۲۲خالل سنة  

). وارتفع مجموع موجودات العمالء الخاضعة  ۲۰۲۱ملیون درھم في سنة    ۳٬٤۳۱ملیون درھم (   ۳٬۷٦٤لتصل إلى    ٪ ۱۰برسم األمانة لدى البنك بنسبة  
ملیون    ۳٬۸۸٦ة إلى  ). ووصل مجموع موجودات المیزانیة العمومی ۲۰۲۱ملیون درھم في سنة    ٥٬٤۱۰ملیون درھم (   ۷٬۱٤۳لیصل إلى    ٪ ۳۲لإلدارة بنسبة  

 ملیون درھم).   ۲٬۸۷۰عن السنة السابقة (   ٪ ۳٥درھم، بزیادة قدرھا  
 

: صافي  ۲۰۲۱ملیون درھم بسبب مخصصات انخفاض القیمة المسجلة على بعض االستثمارات (   ۲۳٫۷بصافي خسارة سنویة قدرھا    ۲۰۲۲اختتم البنك سنة  
). وارتفعت اإلیرادات  ۲۰۲۱في سنة    ٪ ۲۷٫۸٥(   ٪ ۲۰٫۹۲معدل مالئم لكفایة رأس المال بنسبة    ملیون درھم)، ولكن مع الحفاظ على   ۳۰٫٦ربح سنوي قدره  

 ). ۲۰۲۱ملیون درھم في سنة    ۹٤٫٤ملیون درھم (   ۱۰۱٫٤لتبلغ    ٪ ۷التشغیلیة للبنك بنسبة  
 

متع البنك بوضع جید یؤھلھ لالستفادة من الصعود  ال تزال مقومات البنك األساسیة سلیمة بحسب ما تشیر إلیھ نسبة كفایة رأس المال وودائع العمالء، ویت 
مواھب من جمیع أنحاء  المتواصل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة باعتبارھا مركزاً مالیاً یحظى بمكانة مرموقة على الصعید العالمي ویعد جاذباً لألعمال وال 

 العالم. 
 

المتحدة المركزي لتحویل ترخیصھ من بنك استثماري إلى ترخیص بنك مقید بموجب الئحة  ، تقدم البنك بطلب إلى مصرف اإلمارات العربیة  ۲۰۲۲خالل سنة  
)، والذي سیسمح للبنك بتوسیع نطاق أنشطتھ المرخصة وقاعدة عمالئھ. وینص الترخیص الجدید على توفیر  ۲۰۲۲/ ۲۳الترخیص المقیّد للبنوك (تعمیم رقم  

ملیون درھم إلى ملیار درھم على    ۷۰لمصرف المركزي على الزیادة المقترحة في رأس مال البنك من  رأس مال مدفوع بحد أدنى ملیار درھم. وقد وافق ا 
ملیون درھم، والمرحلة الثانیة وتتكون    ۲۸۰مرحلتین: المرحلة األولى وتتكون من تحویل االحتیاطیات القابلة للتوزیع (بما في ذلك األرباح المحتجزة) بمبلغ  

ملیون درھم بعد االنتھاء من المرحلة    ۳٥۰، ارتفع رأس المال المدفوع لدى البنك إلى  ۲۰۲۳ینایر    ٦ملیون درھم. وكما في    ٦٥۰من إصدار أسھم بمبلغ  
 األولى.  

 
عن خالص شكرنا  ونحن إذ نواصل مسیرة نمونا، فإننا نتوجھ بالشكر لعمالئنا على دعمھم لنا، وكذلك لموظفینا على إخالصھم وتفانیھم في العمل. كما نعرب  

 .   ۲۰۲۲وفائق تقدیرنا لمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي على الدعم الذي تلقاه البنك طوال سنة  
 
 
 
 
 

 مجلس اإلدارة 
 ۲۰۲۳فبرایر    ۲۱

 
 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ۱۰۲٤٥۱برایس ووترھاوس كوبرز (فرع دبي)، رخصة رقم  
 اإلمارات العربیة المتحدة   - ، دبي  ۱۱۹۸۷، ص. ب.  ٥إعمار سكویر، مبنى رقم  

 www.pwc.com/me+،  ۹۷۱)  ۰( ٤  ۳٤٦  ۹۱٥۰+، فاكس:  ۹۷۱)  ۰( ٤  ۳۰٤  ۳۱۰۰ھاتف:  
 ین جاك فاخوري ودوجالس أومھوني ومراد النسور ورامي سرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغل 

۲ 

 

 تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 

 التقریر حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 
 

   رأینا 
   

.م.ع ("البنك") وشركتھ  برأینا، تعبّر البیانات المالیة الموحدة بشكٍل عادل ومن كافة النواحي الجوھریة عن المركز المالي الموحد لبنك اإلمارات لالستثمار ش 
ھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة  ، وعن أدائھ المالي الموحد وتدفقاتھ النقدیة الموحدة للسنة المنت ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱التابعة (معاً "المجموعة") كما في  

 للتقاریر المالیة. 
 

 نطاق التدقیق 
 

 تتكون البیانات المالیة الموحدة للمجموعة مما یلي: 
 . ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱بیان المركز المالي الموحد كما في   • 
   بیان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  • 
 اآلخر الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ. بیان الدخل الشامل   • 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  • 
 بیان التدفقات النقدیة الموحد للسنة المنتھیة بذلك التاریخ.  • 
   والمعلومات التفسیریة األخرى. إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة وتشمل السیاسات المحاسبیة الھامة   • 

 
   أساس الرأي 

 
مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق  لقد أجرینا تدقیقنا وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقاً لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن فقرة  

   المدرجة ضمن تقریرنا.   البیانات المالیة الموحدة 
 

   لتدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس لرأینا. نرى أن أدلة ا 
 

 االستقاللیة 
 

ن مجلس المعاییر األخالقیة  إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقیة الدولیة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة) الصادرة ع 
خالقیة التي تتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة  الدولیة للمحاسبین والمتطلبات األ 

 األخرى وفقاً لھذه المتطلبات والقواعد. 
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۳ 

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع  
 (تابع) 

 
 منھجنا في التدقیق 

 
 نظرة عامة 

 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ● أمر التدقیق الرئیسي 

 
، أخذنا باالعتبار  في إطار تصمیم تدقیقنا، قمنا بتحدید األھمیة النسبیة وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة. وعلى وجھ الخصوص 

اضات ومراعاة األحداث  األحكام الذاتیة التي وضعھا أعضاء مجلس اإلدارة، ومنھا ما یتعلق بالتقدیرات المحاسبیة الھامة التي انطوت على وضع افتر 
اخلیة، بما في ذلك بین  المستقبلیة غیر المؤكدة بطبیعتھا. وكما ھو الحال في كل من عملیات التدقیق لدینا، تطرقنا أیضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الد 

   بب االحتیال. أمور أخرى، النظر في ما إذا كان ھناك دلیل على التحیز الذي یمثل مخاطر وجود أخطاء جوھریة بس 
 

عتبار ھیكل المجموعة،  لقد قمنا بتصمیم نطاق التدقیق من أجل تنفیذ أعمال كافیة تمكننا من تقدیم رأي حول البیانات المالیة الموحدة ككل، مع األخذ بعین اال 
 والعملیات المحاسبیة والضوابط، والقطاع الذي تعمل فیھ المجموعة. 

 
   أمور التدقیق الرئیسیة 

 
ترة الحالیة. وقد تم التطرق  التدقیق الرئیسیة ھي تلك األمور التي، في تقدیرنا المھني، كانت أكثر األمور أھمیة أثناء تدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة للف أمور  

 نفصالً بشأن ھذه األمور. إلى ھذه األمور في سیاق تدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة ككل، وفي تكوین رأینا حولھا، وال نقدم رأیاً م 
 

 كیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسي  أمر التدقیق الرئیسي 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة: 

 
تقوم المجموعة بتطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة على جمیع  

المقاسة بالقیمة  الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وسندات الدین  
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وعقود الضمان المالي بما في ذلك  

 التزامات التمویل. 
 

وتضع عدداً من االفتراضات عند إعداد    كما تتخذ المجموعة أحكاماً ھامة 
نماذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة الخاصة بھا، ویتضمن ذلك احتساب  
احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر وتحدید التعرض الناتج عن  

التعثر لكل من التعرضات الممولة وغیر الممولة، والتعدیالت المستقبلیة،  
   مراحل. ومعاییر التصنیف في ال 

 
وفیما یتعلق بالتعرضات للتعثر، تضع المجموعة أحكاماً حول التدفقات  
 النقدیة المستقبلیة المتوقعة لكل تعرض فردي بما في ذلك قیمة الضمان. 

 
تم عرض سیاسة االنخفاض في القیمة لدى المجموعة وفقاً للمعیار الدولي  

 مالیة الموحدة. من البیانات ال   ٤في اإلیضاح    ۹للتقاریر المالیة رقم  
 

لقد قمنا بتنفیذ إجراءات التدقیق التالیة على احتساب الخسارة االئتمانیة  
المتوقعة واإلفصاحات المطلوبة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

المدرجة في البیانات المالیة    ۹والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۷
 : ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ة في  الموحدة للمجموعة للسنة المنتھی 

 
   اختبرنا مدى اكتمال ودقة البیانات المستخدمة في احتساب

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 
 :قمنا باالستعانة بخبرائنا من أجل تقییم الجوانب التالیة 

اإلطار المفاھیمي المستخدم في وضع سیاسة االنخفاض  •
بمتطلبات  في القیمة لدى المجموعة في سیاق التزامھا 

 . ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
معقولیة االفتراضات المستخدمة عند إعداد إطار عمل   •

النموذج بما في ذلك االفتراضات المستخدمة لتقییم 
السیناریوھات المستقبلیة والزیادة الجوھریة في مخاطر  

 االئتمان. 
وبالنسبة إلى عینة من التعرضات، تحققنا من مدى   •

تحدید التعرض الناتج عن التعثر، واحتمالیة  مالءمة 
التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر بما في ذلك النظر في 

 دفعات السداد والعملیات الحسابیة الناتجة.
   وبالنسبة إلى عینة من التعرضات، تحققنا من مدى مالءمة

 تطبیق المجموعة لمعاییر التصنیف في المراحل.  

 



 

٤ 

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع  
 (تابع) 

 منھجنا في التدقیق (تابع) 
 

 (تابع)   أمور التدقیق الرئیسیة 
 

  أمر التدقیق الرئیسي   كیفیة تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقیق الرئیسي 
 

یُعد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من أمور التدقیق الرئیسیة ألن  
المجموعة تطبق أحكاماً ھامة وتضع عدداً من االفتراضات التي ازدادت  

بشكل كبیر نتیجة لبیئة االقتصاد الكلي مما یؤثر على معاییر تصنیف  
  المراحل المطبقة على الموجودات المالیة وعلى إعداد نماذج الخسائر 

 االئتمانیة المتوقعة لتقییم مخصصات االنخفاض في القیمة. 
  

  باإلضافة إلى ذلك، وفیما یتعلق بمحفظة المرحلة الثالثة، فقد
خضع تحدید مدى مالءمة افتراضات وضع المخصصات لتقییم  

مستقل من خالل عینة من التعرضات المختارة على أساس 
 الخطر وأھمیة التعرضات الفردیة. 

 
  بتقییم اإلفصاحات في البیانات المالیة الموحدة للتأكد من قمنا

والمعیار الدولي  ۷التزامھا بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
وكذلك اإلفصاحات المتعلقة بتأثیر بیئة   ۹للتقاریر المالیة رقم 

 االقتصاد الكلي على الخسائر االئتمانیة المتوقعة. 

 
 معلومات أخرى 

 
دقق  أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى تقریر مجلس اإلدارة الذي حصلنا علیھ قبل تاریخ تقریر م یتحمل  

 الحسابات (ولكنھا ال تشمل البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات حولھا). 
 

   إلى المعلومات األخرى، وال نبدي أي تأكید علیھا بأي صورة كانت. إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یتطرق  
 

نا ننظر في ما إذا كانت  وفیما یتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة الموحدة، تقتصر مسؤولیتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبیل ذلك فإن 
دقیق، أو ما إذا كانت تبدو أنھا تتضمن  المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوھریة مع البیانات المالیة الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إلیھا أثناء الت 

   أخطاء جوھریة بصورة أو بأخرى. 
 

على المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر مدقق الحسابات، إلى وجود أخطاء جوھریة    - بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا بھ    - إذا توصلنا  
   ذه الحقائق في تقریرنا. ولیس لدینا ما ندرجھ في التقریر بھذا الشأن. في ھذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببیان ھ 

 
 الموحدة   المالیة   البیانات   حول   الحوكمة   على   والقائمین   اإلدارة   مسؤولیات 

 
للتقاریر المالیة، وكذلك إعدادھا طبقاً  إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة  

، وعن تلك الرقابة الداخلیة التي ترى اإلدارة أنھا ضروریة لكي  ۲۰۲۱لسنة    ۳۲لألحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  
   عن احتیال أو خطأ. یتمكنوا من إعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، سواء كانت ناشئة  

 
عند    - فصاح  وعند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن تقییم مدى قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة واإل 

عضاء مجلس اإلدارة یعتزمون تصفیة المجموعة أو  عن األمور المتعلقة بھذه االستمراریة، وكذا استخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي إال إذا كان أ   - الضرورة  
   وقف أنشطتھا أو لم یكن لدیھم أي بدیل واقعي سوى القیام بذلك. 

 
یتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للمجموعة. 



 

٥ 

الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع  تقریر مدقق  
 (تابع) 

 
 مسؤولیات مدقق الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة الموحدة 

 
الجوھریة، سواء كانت ناشئة عن احتیال أو  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیةً من األخطاء  

تدقیق المنفذة وففاً  خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یشمل رأینا. یمثل التأكید المعقول مستوى عاٍل من التأكید، ولكنھ لیس ضماناً على أن عملیة ال 
أ األخطاء من االحتیال أو الخطأ وتعتبر جوھریة إذا كان من المتوقع إلى حد  لمعاییر التدقیق الدولیة ستكشف دائماً عن أي خطأ جوھري إن وجد. یمكن أن تنش 

   لموحدة. معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون على أساس ھذه البیانات المالیة ا 
 

 یق الدولیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونتبع مبدأ الشك المھني طوال أعمال التدقیق. كما أننا نلتزم بالتالي: وفي إطار عملیة التدقیق المنفذة وفقاً لمعاییر التدق 
 

التدقیق التي  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتیال أو الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات   • 
لمخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر أساساً لرأینا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوھریة ناتجة عن االحتیال  تالئم تلك ا 

 لداخلیة. یعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حیث قد ینطوي االحتیال على التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة ا 
  كوین فھم حول ضوابط الرقابة الداخلیة المتعلقة بأعمال التدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء رأي حول ت  • 

 فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة. 
   صاحات أعضاء مجلس اإلدارة. تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إف  • 
د ما إذا كان  معرفة مدى مالءمة استخدام أعضاء مجلس اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستناداً إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا تحدی  • 

الستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى  ھناك عدم یقین مادي یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكاً كبیرة حول قدرة المجموعة على ا 
و تعدیل رأینا  وجود عدم یقین مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البیانات المالیة الموحدة، أ 

التدقیق التي یتم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق    إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة. إن االستنتاجات التي نتوصل لھا تتوقف على أدلة 
   الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تدفع المجموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. 

إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تمثل    تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة الموحدة ونسقھا ومحتویاتھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما  • 
 المعامالت واألحداث ذات العالقة على النحو الذي یضمن العرض العادل. 

 حول رأي  إلبداء المجموعة داخل التجاریة األنشطة أو للكیانات المالیة بالمعلومات یتعلق فیما ومناسبة كافیة تدقیق أدلة على الحصول •
  دون مسؤولین ونظل وأدائھا، علیھا واإلشراف المجموعة  على التدقیق أعمال توجیھ عن مسؤولون أننا كما. الموحدة المالیة البیانات

 . التدقیق حول رأینا عن غیرنا
 

لك أي أوجھ قصور  نتواصل مع القائمین على الحوكمة فیما یتعلق، من بین أمور أخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق المقررین ونتائج التدقیق الجوھریة، بما في ذ 
   مھمة نحددھا في الرقابة الداخلیة أثناء تدقیقنا. 

 
جمیع العالقات وغیرھا من المسائل  نقدم أیضاً للقائمین على الحوكمة بیاناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقیة المعمول بھا في شأن االستقاللیة، كما أننا نبلغھم ب 

   تؤثر على استقاللیتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو سبل الحمایة المطبقة إن لزم األمر. التي یُعتقد إلى حد معقول أنھا قد  
   

یانات المالیة الموحدة للفترة الحالیة  ومن بین األمور المنقولة للقائمین على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لھا أھمیة قصوى أثناء التدقیق على الب 
أي العام أو إذا قررنا  والتي تمثل بدورھا أمور التدقیق الرئیسیة، ثم ندرجھا في تقریر مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشریعات اإلفصاح عنھ للر 

ا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن ھذا األمر سوف یترك تداعیات سلبیة  أن أمراً ما ال ینبغي اإلفصاح عنھ في تقریرنا إذ   - في حاالت نادرة للغایة    - 
تفوق المنافع التي ستعود على الصالح العام من جراء ھذا اإلفصاح. 



 

٦ 

تقریر مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساھمین في بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع  
 (تابع) 

 
 األخرى التقریر حول المتطلبات التنظیمیة  

 
 ، نفیدكم بما یلي: ۲۰۲۱لسنة    ۳۲إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  

 
 أننا حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناھا ضروریة ألغراض تدقیقنا.  ●

 
  ۳۲المتحدة رقم    أن البیانات المالیة الموحدة قد أُعدت، من كافة النواحي الجوھریة، طبقاً لألحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة  ●

 .   ۲۰۲۱لسنة  
 

 أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبیة سلیمة.  ●
 

 افق مع الدفاتر المحاسبیة للمجموعة. أن المعلومات المالیة التي یتضمنھا تقریر مجلس اإلدارة تتو  ●
 

 . ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱) حول البیانات المالیة الموحدة یبین األسھم التي قامت المجموعة بشرائھا خالل السنة المالیة المنتھیة في  ۸أن اإلیضاح رقم (  ●
 

العالقة والشروط التي بموجبھا أُبرمت ھذه    ) حول البیانات المالیة الموحدة یبین المعامالت الھامة مع األطراف ذات ۲۳أن اإلیضاح رقم (  ●
   المعامالت. 

 
أیاً    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱أنھ بناًء على المعلومات المقدمة لنا لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المجموعة قد خالفت خالل السنة المالیة المنتھیة في   ●

، أو فیما یتعلق بالبنك، ونظامھ األساسي بشكٍل یمكن  ۲۰۲۱لسنة    ۳۲لمتحدة رقم  من األحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة ا 
 . ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱أن یكون لھ تأثیر جوھري على أنشطة المجموعة أو مركزھا المالي كما في  

 
 أنھ بناًء على المعلومات المقدمة لنا لم تكن ھناك أي مساھمات اجتماعیة خالل السنة.  • 

 
، نفیدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات  ۲۰۱۸) لسنة  ۱٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( ۱۱٤فقاً لما تقتضیھ المادة ( وإضافة إلى ذلك وو 

 والتوضیحات التي اعتبرناھا ضروریة لغرض تدقیقنا. 
 
 

   برایس ووترھاوس كوبرز 
 ۲۰۲۳فبرایر    ۲۱

 
 
 

 
 ر مراد النسو 

 ۱۳۰۱مدققي الحسابات المشتغلین رقم    سجل 
 المتحدة   العربیة   اإلمارات   دبي، :  المكان 

 
  





 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 بیان األرباح أو الخسائر الموحد 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٦٥إلى    ۱۳الصفحات من  اإلیضاحات المرفقة على  
۸ 

 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاحات  
 ألف درھم  ألف درھم   
    

 ۳٦٬۰۱۲ ٥۳٬٦۹۷ ۱٦ إیرادات الفوائد 
 ٦۳٬۰٥۱ ٥٤٬٤٥۹ ۱۷ صافي اإلیرادات من االستثمارات 

   ───────  ────── 
  ۱۰۸٬۱٥٦ ۹۹٬۰٦۳ 

 ) ۲۸٬۲٥۲(  ) ۳٥٬٥٤۷(   مصاریف الفوائد 
   ───────  ────── 

 ۷۰٬۸۱۱ ۷۲٬٦۰۹    إیرادات الفوائد واالستثمار، بالصافي 
 ۲۱٬٥٤۹ ۲۳٬٦۹٦ ۱۸ رسوم وعموالت وإیرادات أخرى 
 ۲٬۰٤۳ ٥٬۰۹٥  أرباح صرف العمالت، بالصافي 

   ───────  ────── 
 ۹٤٬٤۰۳ ۱۰۱٬٤۰۰  اإلیرادات التشغیلیة 

   ───────  ────── 
 ) ٦۸٬۲۹٥(  ) ۷۰٬٥٤۳(  ۱۹ مصاریف عمومیة وإداریة 

 ٤٬٥۱۱ ) ٥٤٬٥۳۰(  ۱- ۹ صافي (خسارة) / عكس االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
   ───────  ────── 

 ) ٦۳٬۷۸٤(  ) ۱۲٥٬۰۷۳(   المصاریف التشغیلیة 
   ───────  ────── 

 ۳۰٬٦۱۹ ) ۲۳٬٦۷۳(   (خسارة) / ربح السنة 
   ═══════  ══════ 

    العائد إلى: 
 ۳۰٬٦۱۹ ) ۲۳٬٦۷۳(   مساھمي الشركة األم 

 -  -   حصص غیر مسیطرة 
   ───────  ────── 

 ۳۰٬٦۱۹ ) ۲۳٬٦۷۳(   (خسارة) / ربح السنة 
   ═══════  ══════ 
(الخسارة) / الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم العائدة إلى مساھمي الشركة  

 ٤۳٫۷٤ ) ۳۳٫۸۲(  ۲۱ األم (بالدرھم)   
   ═══════  ══════ 

 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٦٥إلى    ۱۳اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۹ 

 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۰٬٦۱۹ ) ۲۳٬٦۷۳(  (خسارة) / ربح السنة 
   

   الدخل الشامل اآلخر 
   الربح أو الخسارة بنود لن یُعاد تصنیفھا الحقاً في حساب  

 ٤٬۱۰۹  ۱٤٬۹۱٦ التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ۳۷ -  ربح من بیع استثمارات 

   
   بنود قد یُعاد تصنیفھا الحقاً في حساب الربح أو الخسارة 

 ) ۸٬۷۸۳(  ) ٤٥٬٤۳۸(    الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالصافي التغیرات في القیمة العادلة ألدوات  
  ───────  ─────── 

 ) ٤٬٦۳۷(  ) ۳۰٬٥۲۲(  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
  ───────  ─────── 

 ۲٥٬۹۸۲ ) ٥٤٬۱۹٥(  مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة 
  ═══════  ═══════ 
   

   العائد إلى: 
 ۲٥٬۹۸۲ ) ٥٤٬۱۹٥(  مساھمي الشركة األم 

 -  -  حصص غیر مسیطرة 
  ───────  ─────── 

 ۲٥٬۹۸۲ ) ٥٤٬۱۹٥(  مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة 
  ═══════  ═══════ 
   

 



   بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحد بیان التدفقات النقدیة 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٦٥إلى    ۱۳اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۱۰ 

 
 

 
 
 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ إیضاحات  
 ألف درھم  ألف درھم   

    األنشطة التشغیلیة 
 ۳۰٬٦۱۹ ) ۲۳٬٦۷۳(   (خسارة) / ربح السنة 

    تعدیالت لـ: 
 ۱٬۸٤٥ ۹۱٤ ۱۱   استھالك ممتلكات ومعدات    
 ۱٥٦ ۲٦۱ ۱۱ إطفاء موجودات غیر ملموسة    
 ۳٬٤۰۹ ۳٬٤۹٤ ۲۰ استھالك موجودات حق االستخدام    
 ) ٤٬٥۱۱(  ٥٤٬٥۳۰ ۱- ۹ صافي خسارة/ (عكس) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة    

   ───────  ─────── 
 ۳۱٬٥۱۸ ۳٥٬٥۲٦  التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة األرباح التشغیلیة قبل  

 ) ۱۰٬۰۲٥(  ) ۸۷٬۷٤۷(  ٥ تغییر في الودائع النظامیة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي   
 - ) ۹۳٬۲۸۲(   التغیر في مبالغ مستحقة من البنوك بفترة استحقاق أكثر من ثالثة أشھر   
 ) ٤۹۳٬٤٥۲(  ) ۷٦٬٥٤۳(  ۷ التغیر في القروض والسلفیات، بالصافي   
 ) ۱٥۹٬۲۲۸(  ) ۲٦۲٬٦۳۷(  ۸ التغیر في االستثمارات، بالصافي   
 ) ۲۷٬۰۱۸(  ۱٬۲۷۸ ۱۰ التغیر في الموجودات األخرى   
 ۱۷۹٬۳۱۸ ) ۳٥۰٬۹۹٦(  ۱۳ التغیر في المبالغ المستحقة للبنوك   
 ۱٤٦٬۰۱۷ ۱٬٤۰۰٬٤۲۷ ۱۲ التغیر في ودائع العمالء   
 ۳٥٬٤۹۳ ۲۰٬٦۷۸ ۱٤ التغیر في المطلوبات األخرى   

   ───────  ─────── 
 ) ۲۹۷٬۳۷۷(  ٥۸٦٬۷۰٤  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة 

   ───────  ─────── 
    األنشطة االستثماریة 

 ) ۱٬٦٦٦(  ) ۹۹۱(  ۱۱ شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 
   ───────  ─────── 

 ) ۱٬٦٦٦(  ) ۹۹۱(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 
   ───────  ─────── 
    

 ) ۲۹۹٬۰٤۳(  ٥۸٥٬۷۱۳  صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما في حكمھ 
 ۸۲۰٬۹۸۳ ٥۲۱٬۹٤۰  ینایر   ۱النقد وما في حكمھ في  

   ───────  ─────── 
 ٥۲۱٬۹٤۰ ۱٬۱۰۷٬٦٥۳    دیسمبر   ۳۱النقد وما في حكمھ في  

   ═══════  ═══════ 
یشمل النقد وما في حكمھ المبالغ التالیة الواردة في بیان المركز المالي التي تبلغ  

    استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل: فترات  
(باستثناء الودائع      نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 

 ۲٥۰٬۲۸٦ ۲۸۸٬٤۰۲ ٥ النظامیة) 
 ۲۷۱٬٦٥٤ ۸۱۹٬۲٥۱ ٦ مبالغ مستحقة من البنوك 

   ───────  ─────── 
  ۱٬۱۰۷٬٦٥۳ ٥۲۱٬۹٤۰ 
   ═══════  ═══════ 
    

    التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد وتوزیعات األرباح 
 ۹٬۹۷۹ ۱٥٬٥٥۷  فوائد مدفوعة 

 ۷۳٬۸۳۳ ۹۷٬۹۸۹  فوائد مقبوضة (بما في ذلك الفوائد من االستثمارات) 
 ۸٬۰۱۸ ۹٬۹٤٦  توزیعات أرباح مقبوضة 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد  

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٦٥إلى    ۱۳اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۱۱ 

  غیر حصص    أرباح  متراكمة في تغیرات     احتیاطي االنخفاض   احتیاطي  احتیاطي  رأس    
 المجموع    مسیطرة  المجموع  محتجزة  القیم العادلة    * الئتمان ا في قیمة   خاص  قانوني  المال     
 ألف درھم    ألف درھم     ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  
          

 ٤۸۱٬۱۰۹ ۲۲۸ ٤۸۰٬۸۸۱ ۳۰۷٬۹۷۷ ۱۰٬۲٤۱ ۱۳٬٤۱۲ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۲ینایر    ۱في  
          

 ) ۲۳٬٦۷۳(  -  ) ۲۳٬٦۷۳(  ) ۲۳٬٦۷۳(  -  -  -  -  -  خسارة السنة 
          
 الشاملة األخرى الخسارة    
 ) ۳۰٬٥۲۲(  -  ) ۳۰٬٥۲۲(  -  ) ۳۰٬٥۲۲(  -  -  -  -  لسنة ل     

    ──────      ──────      ──────      ──────      ───────      ──────      ───────      ───────      ───────   
 ) ٥٤٬۱۹٥(  -  ) ٥٤٬۱۹٥(  ) ۲۳٬٦۷۳(  ) ۳۰٬٥۲۲(  -  -  -  -  مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

          
تحویل إلى احتیاطي االنخفاض  

 -  -  -  ) ۸٬٤۳۲(  -  ۸٬٤۳۲ -  -  -  في قیمة االئتمان 
     ──────      ──────      ──────      ───────      ───────      ──────      ───────         ───────         ───────   

   الرصید في 
 ٤۲٦٬۹۱٤ ۲۲۸ ٤۲٦٬٦۸٦ ۲۷٥٬۸۷۲ ) ۲۰٬۲۸۱(  ۲۱٬۸٤٤ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱  

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

للتقاریر  ت المصرف المركزي الزائد عن مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة المحسوب وفقاً للمعیار الدولي  * وفقًا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، یتم تحویل فائض مخصصات االنخفاض في قیمة االئتمان المحسوبة وفقاً لمتطلبا 
 إلى "احتیاطي االنخفاض في قیمة االئتمان" على أنھ تخصیص من األرباح المحتجزة. وھذا االحتیاطي غیر متاح لدفع توزیعات األرباح.   ۹المالیة رقم  

 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد (تابع) 

 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  
 
 

 یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. تعتبر جزءاً ال    ٦٥إلى    ۱۳اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۱۲ 

  غیر حصص    أرباح  متراكمة في تغیرات   االنخفاض    احتیاطي  احتیاطي  احتیاطي  رأس  
 المجموع    مسیطرة  المجموع  محتجزة  العادلة القیم   االئتمان * في قیمة   خاص  قانوني  المال  
 ألف درھم    ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  
          

 ٤٥٥٬۱۲۷ ۲۲۸ ٤٥٤٬۸۹۹ ۲۸٥٬۸۸٥ ۱٤٬۸۷۸ ٤٬۸۸٥ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱ینایر    ۱في  
          

 ٦۱۹,  ۳۰ -  ۳۰٬٦۱۹ ٦۱۹,  ۳۰ -  -  -  -  -  ربح السنة 
          

 ) ٤٬٦۳۷(  -    ) ٤٬٦۳۷(  -    ) ٤٬٦۳۷(  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة 
  ──────  ──────  ──────  ──────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 مجموع (الخسارة) / الربح 
 ۲٥٬۹۸۲ -    ۲٥٬۹۸۲ ٦۱۹,  ۳۰ ) ٤٬٦۳۷(  -  -   -  - للسنة  الشامل     

          
 تحویل إلى احتیاطي االنخفاض  

 -  -  -  ) ۸٬٥۲۷(  -  ۸٬٥۲۷ -  -  -  في قیمة االئتمان    
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

   الرصید في 
 ٤۸۱٬۱۰۹ ۲۲۸ ٤۸۰٬۸۸۱ ۳۰۷٬۹۷۷ ۱۰٬۲٤۱ ۱۳٬٤۱۲ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  

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



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة  

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

۱۳ 

 
 معلومات عامة  ۱

 
في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة    ۱۹۷٦فبرایر    ۱۷تأسس بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع ("البنك") بتاریخ  

). دخل القانون االتحادي رقم  (وتعدیالتھ   ۱۹۸٤) لسنة  ۸ُسّجل البنك كشركة مساھمة عامة بموجب قانون الشركات التجاریة اإلماراتي رقم (   ۱۹۹۹دبي. وفي سنة  
، وقد  ۲۰۱٥لسنة   ۲لیحل محل القانون االتحادي الحالي رقم    ۲۰۲۲ینایر    ۲("قانون الشركات") بشأن الشركات التجاریة حیز التنفیذ اعتباراً من    ۲۰۲۱لسنة    ۳۲

 امتثل البنك لمتطلبات القانون.  
 

 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ٥٥۰۳الثروات. وعنوان مكتب البنك المسجل ھو ص. ب.  یتمثل نشاط البنك في أعمال استشارات االستثمار وإدارة  
 

 المعلومات المالیة للبنك وشركتھ التابعة (یشار إلیھما معاً باسم "المجموعة").   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تشمل البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  
 

 ) من أسھم البنك. ٪ ٥۲٫۸٥:  ۲۰۲۱(   ٪ ٥۲٫۸٥لفطیم الخاصة ذ.م.م، والتي تمتلك نسبة  إن البنك عبارة عن شركة تابعة لشركة ا 
 
 

 أساس اإلعداد  ۲
 

ما بالقیمة العادلة من خالل الربح  أعدت البیانات المالیة الموحدة للمجموعة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء سندات الدین وأسھم حقوق الملكیة والمشتقات المصنفة إ 
 والخسارة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 

 
 تعتمد التكلفة التاریخیة عموماً على القیمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات. 

 
 ویتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف درھم، ما لم یذكر خالف ذلك.   یتم عرض البیانات المالیة الموحدة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (الدرھم اإلماراتي) 

 
دیسمبر    ۳۱لمدققة للسنة المنتھیة في  إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة تتوافق مع سیاسات إعداد البیانات المالیة الموحدة السنویة ا 

 ، باستثناء ما یرد خالف ذلك. ۲۰۲۱
 

 بیان االلتزام  ۱- ۲
 

بتوجیھات مصرف اإلمارات العربیة    أعدت البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وتلتزم 
 المتحدة. المتحدة المركزي وأحكام القوانین النافذة في دولة اإلمارات العربیة  

 
 "ضرائب الدخل"   ۱۲تطبیق قانون ضریبة الشركات لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وتطبیق المعیار المحاسبي الدولي رقم  

ت  بشأن تطبیق الضرائب على الشركا   ۲۰۲۲لسنة    ٤۷، أصدرت وزارة المالیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم  ۲۰۲۲دیسمبر    ۹في  
قانون سابقاً في الجریدة  واألعمال (قانون ضریبة الشركات أو القانون)، وذلك لفرض نظام ضریبة الشركات االتحادیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تم نشر ال 

یونیو   ۱رات المحاسبیة التي تبدأ في أو بعد یوًما. وسیصبح نظام ضریبة الشركات ساري المفعول للفت  ۱٥، وأصبح قانوناً نافداً بعد  ۲۰۲۲أكتوبر   ۱۰الرسمیة في 
على الدخل الخاضع للضریبة    ٪ ۰، بینما ُسیطبق معدل  ٪ ۹. ستخضع الشركات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة بوجھ عام لمعدل ضریبة الشركات بواقع  ۲۰۲۳

     درھم بناًء على المعلومات الصادرة عن وزارة المالیة).   ۳۷٥٬۰۰۰قع أن یكون  والذي ال یتجاوز حداً معیناً سیتم توضیحھ بموجب قرار من مجلس الوزراء (من المتو 
 

ه، والتي تعتبر مھمة للغایة  ومع ذلك، ھناك عدد من القرارات المھمة التي لم یتم االنتھاء منھا بعد بقرار من مجلس الوزراء، بما في ذلك الحد األدنى المذكور أعال 
لضریبي ومقدار الضریبة المستحقة. لذلك، وحتى صدور مثل ھذه القرارات المھمة من قبل مجلس الوزراء، خلصت المجموعة إلى  بالنسبة للمنشآت لتحدید وضعھا ا 

  -   ۱۲، وعلیھ لم یتم سنھ أو سنھ بشكل جوھري من منظور المعیار المحاسبي الدولي رقم  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱أن ھذا القانون غیر ساري المفعول عملیاً كما في  
ي الدولي  الدخل. ستواصل المجموعة مراقبة توقیت إصدار ھذه القرارات المھمة من مجلس الوزراء لتحدید وضعھا الضریبي ومدى تطبیق المعیار المحاسب ضرائب  

 ضرائب الدخل.    -   ۱۲رقم  
 

 ؤجلة، بمجرد أن یتم سن القانون بشكل فعلي. تعمل المجموعة حالیاً على تقییم التأثیر المحتمل على بیاناتھا المالیة، من منظور الضرائب الحالیة والم 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۱٤ 

 
 أساس اإلعداد (تابع)  ۲

 
 أساس التوحید  ۲- ۲

 
. وتتحقق السیطرة عندما یكون البنك معرضاً لعوائد متغیرة أو  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للبنك وشركتھ التابعة كما في 

تھ على ھذه المنشأة. وعلى وجھ التحدید، ال تتحقق  لدیھ حقوق من مساھمتھ في المنشأة المستثمر فیھا وأن یتمتع بالقدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطر 
 سیطرة البنك على المنشأة المستثمر فیھا إال إذا استوفى البنك ما یلي: 

 . أن یسیطر على المنشأة المستثمر فیھا (أي وجود حقوق نافذة تمنحھ قدرة حالیة على توجیھ األنشطة ذات العالقة بالمنشأة المستثمر فیھا)  −
 لعوائد متغیرة أو أن یمتلك حقوقاً من مشاركتھ في المنشأة المستثمر فیھا. أن یكون معرضاً   −
 أن یستطیع استخدام سلطتھ على المنشأة المستثمر فیھا للتأثیر على عائداتھا.  −

 
د أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة  یعید البنك تقییم مدى سیطرتھ على المنشأة المستثمر فیھا إذا كانت الوقائع والظروف تشیر إلى وجود تغییرات على عنصر واح 

السیطرة على المنشأة المستثمر  المذكورة أعاله. عندما تكون حقوق التصویت أو الحقوق المماثلة لدى البنك أقل من حقوق األغلبیة في المنشأة المستثمر فیھا، فیكون لھ  
نشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر فیھا من جانب واحد. ینظر البنك في جمیع الوقائع  فیھا عندما یمتلك حقوق تصویت كافیة تمنحھ القدرة العملیة على توجیھ األ 

 ال، ویشمل ذلك:   والظروف ذات العالقة عند قیامھ بتقییم ما إذا كانت حقوق التصویت التي یملكھا كافیة لكي تمنحھ السلطة على المنشأة المستثمر فیھا أم 
 ابل حجم ما یملكھ حملة حقوق التصویت اآلخرین وتوزیعھا فیما بینھم. حجم ما یملكھ البنك من حقوق تصویت مق  −
 حقوق التصویت المحتملة المملوكة للبنك وأصحاب األصوات اآلخرین أو األطراف األخرى.  −
 الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتیبات تعاقدیة أخرى.   −
لوقت الحالي على توجیھ األنشطة ذات الصلة حین یقتضي األمر اتخاذ القرارات، بما  أي وقائع أو ظروف أخرى تشیر إلى أن البنك قادر، أو غیر قادر، في ا  −

 في ذلك أنماط التصویت في اجتماعات المساھمین. 
 

تحدید، فإن إیرادات  على وجھ ال یبدأ توحید الشركة التابعة عندما یحصل البنك على حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف التوحید عندما یفقد البنك السیطرة علیھا. و 
ي یكتسب فیھ البنك حق السیطرة  ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة تُدرج في بیان األرباح أو الخسائر الموحد اعتباراً من التاریخ الذ 

عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي البنك والحصص غیر    على الشركة التابعة حتى تاریخ انتھاء سیطرة البنك علیھا. تُعزى األرباح أو الخسائر وكل 
صص غیر المسیطرة.  المسیطرة. كما یُعزى إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة إلى مالكي البنك والحصص غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید الح 

 لشركة التابعة حتى تتسق سیاساتھا المحاسبیة مع تلك الخاصة بالمجموعة. ویتم عند الضرورة إجراء تعدیالت على البیانات المالیة ل 
 

لقة بالمعامالت بین أعضاء  یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة على المستوى الداخلي للمجموعة المتع 
 التوحید. المجموعة بشكل كامل عند  

 
 التابعة: یتم توحید الشركة التابعة التالیة التي یمارس البنك السیطرة علیھا في ھذه البیانات المالیة استناداً إلى البیانات المالیة للشركة  

 
   األنشطة الرئیسیة  نسبة الملكیة (%)  البلد  اسم الشركة التابعة 

 دیسمبر   ۳۱
۲۰۲۲ 

دیسمبر    ۳۱
۲۰۲۱ 

 

     
اإلمارات   آي بي لالستثمار ذ.م.م* شركة إي  

والصناعیة   ٪ ۲٤ ٪ ۲٤ العربیة المتحدة  التجاریة  المشاریع  في  االستثمار 
 والزراعیة وإدارتھا. 

 
ة ولدیھ القدرة على التأثیر  * یتمتع البنك بالقدرة على ممارسة السیطرة على إي آي بي لالستثمار ذ.م.م (المنشأة) حیث أنھ یتمتع بحقوق في الحصول على عوائد متغیر 

ة. كان لدى المنشأة شركة تابعة مملوكة لھا بالكامل وھي  على العوائد. وحیث إن البنك یمتلك حالیاً سیطرة على المنشأة، فقد تم توحیدھا في ھذه البیانات المالیة الموحد 
 شركة إي آي بي انفستمنت منجمنت كایمان لیمتد، وتم تصفیتھا خالل ھذه السنة. 

 
 المنشآت ذات األغراض الخاصة 

في تحدید من یسیطر على المنشأة، على    المنشأة ذات الغرض الخاص ھي منشأة ُصّممت بحیث تكون حقوق التصویت أو أي حقوق مماثلة لیست ھي العامل الرئیسي 
اض الخاصة ھي منشآت  سبیل المثال عندما ترتبط أي حقوق تصویت بمھام إداریة فقط ویتم توجیھ األنشطة الرئیسیة من خالل ترتیبات تعاقدیة. المنشآت ذات األغر 

موجودات أو تنفیذ صفقة تمویل محددة. یتم توحید المنشأة ذات الغرض الخاص  تقتصر غالباً على أنشطة مقیدة ویتم إنشاؤھا لتحقیق ھدف دقیق ومحدد مثل توریق ال 
 المنشأة.   إذا خلصت المجموعة إلى أنھا تسیطر علیھا بناًء على تقییم جوھري لعالقة المنشأة ذات الغرض الخاص بالمجموعة وكذلك لمخاطر ومزایا ھذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۱٥ 

 
 أساس اإلعداد (تابع)  ۲

 
 التوحید (تابع) أساس   ۲- ۲

 
 المنشآت ذات األغراض الخاصة (تابع) 

 
 قد تشیر الظروف التالیة إلى عالقة تكون فیھا المجموعة ھي المسیطرة من حیث الجوھر، وبالتالي توحید المنشأة ذات الغرض الخاص: 

الحتیاجاتھا التجاریة المحددة بحیث تحصل المجموعة على منافع من عملیات ھذه  یجري تنفیذ أنشطة المنشأة ذات الغرض الخاص بالنیابة عن المجموعة وفقاً   •
 المنشأة. 

 أة، أو یكون لدى المجموعة الحق في الحصول على أغلبیة منافع المنشأة ذات الغرض الخاص، وبالتالي قد تتعرض للمخاطر المترتبة على أنشطة المنش  •
 مخاطر الملكیة المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص أو موجوداتھا من أجل الحصول على منافع من أنشطتھا. تحتفظ المجموعة بأغلبیة المخاطر المتبقیة أو   •

 یجرى التقییم حول ما إذا كانت المجموعة تسیطر على المنشأة ذات الغرض الخاص في البدایة ویعاد التقییم في كل تاریخ بیان مركز مالي. 
 

 اإلداریة الھامة األحكام والتقدیرات   ۳- ۲
 

، وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات حول القیم الدفتریة للموجودات  ٤یتعین على اإلدارة، عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة كما ھو مبین في اإلیضاح رقم  
على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد  والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقدیرات وما یرتبط بھا من افتراضات  

 تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. 
 

خاللھا تعدیل التقدیرات إذا    تتم مراجعة التقدیرات وما یتعلق بھا من افتراضات على أساس مستمر. یتم تسجیل التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم 
 عدیل ال یمس إال تلك الفترة أو خالل فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان لھذا التعدیل أثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة. كان ھذا الت 

 
 فیما یلي النواحي الھامة التي استخدمت فیھا اإلدارة تقدیرات أو افتراضات أو مارست اجتھادات: 

 
 تصنیف الموجودات المالیة 

، تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة بناًء على تقییمات نماذج األعمال التي یحتفظ فیھا باألصل على  ۹وفقا إلرشادات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
ا یتطلب أحكاما خاصة لتقییم كیفیة إدارة المجموعة  مستوى المحفظة وما إذا كانت التدفقات النقدیة الناتجة من الموجودات تمثل فقط المبالغ األصلیة والفائدة. إن ھذ 

لى تسجیل محفظة ھامة بالقیمة  لنموذج أعمالھا وبشأن ما إذا كان بند تعاقدي في جمیع أدوات الدین من نوع معین یخالف معاییر سداد المبالغ األصلیة وفوائدھا ویؤدي إ 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 الخسارة االئتمانیة المتوقعة قیاس مخصص  

اآلخر استخدام نماذج معقدة  یتطلب قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 مثال احتمالیة عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة). وافتراضات ھامة حول الظروف االقتصادیة المستقبلیة والسلوك االئتماني (علی سبیل ال 

 
 یجب استخدام عدد من األحكام الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة مثل: 

 تحدید معاییر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان.  •
 تحدید المعاییر وتعریف التعثر. •
 فتراضات المناسبة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.اختیار النماذج واال •
 تحدید العدد والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات/ األسواق وما یرتبط بھا من الخسارة االئتمانیة المتوقعة.  •
 وقعة.إنشاء مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسارة االئتمانیة المت •

  
 . ۲٦األحكام المدرجة في تقدیر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على التعرضات الروسیة مبینة في اإلیضاح رقم  

 
 السیولة 

  السیولة لدیھا من خالل االحتفاظ بنسبة كافیة من صافي الموجودات السائلة إلى المطلوبات كما ھو وارد في الجدول حول اإلفصاح عن مخاطر   تدیر المجموعة مخاطر 
 . ویتطلب الجدول الحكم فیما إذا كانت الموجودات تعتبر سائلة. ۲٦السیولة ضمن اإلیضاح  

 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۱٦ 

 
 أساس اإلعداد (تابع)  ۲

 
 والتقدیرات اإلداریة الھامة (تابع) األحكام   ۳- ۲

 
 تقییم استثمارات حقوق الملكیة غیر المدرجة 

 یستند تقییم استثمارات حقوق الملكیة غیر المدرجة عادة إلى إحدى الطرق التالیة: 
 المعامالت الحدیثة التي تتم على أساس تجاري بحت. •
 القیمة العادلة الحالیة الستثمار آخر مماثل من حیث الجوھر. •
 التدفقات النقدیة المتوقعة المخصومة بالمعدالت الحالیة الساریة على البنود ذات شروط وسمات مخاطر متشابھة.  •
 نماذج التقییم األخرى. •

 
الخاصة بھا بشكٍل دوري  یتطلب تحدید التدفقات النقدیة وعوامل الخصم الستثمارات األسھم غیر المدرجة تقدیرات جوھریة. وتقوم المجموعة بتقییم أسالیب التقییم  
لجدیرة بالمالحظة المتوفرة  وتختبر مدى صالحیتھا مستخدمةً إما إحدى العملیات من معامالت السوق الحالیة الجدیرة بالمالحظة لنفس االستثمار أو البیانات األخرى ا 

 في السوق. 
 
 

 التغیرات في السیاسات المحاسبیة  ۳
 
 المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على البیانات المالیة الموحدة المعاییر الدولیة للتقاریر  ۳-۱

 
، في ھذه البیانات  ۲۰۲۲ینایر    ۱أو بعد    تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في 

 لتطبیق ھذه المعاییر الدولیة المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور، أي تأثیـر جوھري على المبالغ المعروضة للفترات الحالیة والسابقة. المالیة الموحدة. ولم یكن  
 

، ۱۷، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱٦، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۳التعدیالت الطفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   •
 ۱٦، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ۹لتحسینات السنویة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم وبعض ا

حول اإلطار المفاھیمي    ۳"اندماجات األعمال" مرجعاً في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳تحّدث التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 قاریر المالیة دون تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات اندماج األعمال. إلعداد الت 

 
"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات    ۱٦تحظر التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
د الشركة لألصل الستخدامھ المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت البیع والتكلفة  المبالغ المستلمة من بیع األصناف المنتجة أثناء إعدا 

 ذات الصلة في الربح أو الخسارة. 
 

"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكالیف التي تأخذھا الشركة في عین    ۳۷تحدد التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 عتبار عند تقییم ما إذا كان العقد سیكون خاسراً. اال 

 
"األدوات المالیة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة للمعیار الدولي للتقاریر    ۹تُدخل التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 "عقود اإلیجار".   ۱٦المالیة رقم  
 

والمعیار الدولي    ۹إعفاء المؤجر لدفعات اإلیجار (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    - ات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  قرار جدول أعمال لجنة تفسیر 
  ، انتھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة من قرار جدول األعمال الذي وافقت علیھ لجنة تفسیر المعاییر ۲۰۲۲في أكتوبر    - )  ۱٦للتقاریر المالیة رقم  

)". یتناول  ۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۹الدولیة للتقاریر المالیة بشأن "إعفاء المؤجر من دفعات اإلیجار (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 قرار جدول األعمال المحاسبة من منظور المؤجر، وعلى وجھ الخصوص:  

على الذمم المدینة لعقد اإلیجار التشغیلي عندما   ۹عة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم كیفیة تطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة المتوق •
 یتوقع المؤجر إعفاء المستأجر من الدفعات المستحقة بموجب عقد اإلیجار قبل منح امتیاز اإلیجار.

أو متطلبات تعدیل عقد اإلیجار في المعیار    ۹للتقاریر المالیة رقم  ما إذا كان سیتم تطبیق متطلبات إلغاء االعتراف في المعیار الدولي   •
 عند المحاسبة عن امتیاز اإلیجار. ۱٦الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۱۷ 

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة (تابع)  ۳

 
 ریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل مبكر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر السا  ۲- ۳

 
 لم تطبق المجموعة مبكراً المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة التالیة التي تم إصدارھا لكنھا لم تدخل حیز التنفیذ حتى تاریخھ: 

 

على الفترات    ساریة المفعول  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
 تبدأ في أو بعد   السنویة التي  

توضح ھذه التعدیالت    -   ، "عرض البیانات المالیة" تصنیف المطلوبات ۱التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
، "عرض البیانات المالیة" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات  ۱الطفیفة التي أُجریت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

متداولة أو غیر متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نھایة فترة التقریر. ال یتأثر التصنیف بتوقعات المنشأة أو األحداث  
حقة بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم تنازل أو خرق تعھد). یوضح التعدیل أیضاً ما یعنیھ المعیار المحاسبي  الال 

 عند اإلشارة إلى "تسویة" التزام.   ۱الدولي رقم  
 

مؤجلة حتى الفترات المحاسبیة التي  
 ۲۰۲٤ینایر    ۱ال تبدأ قبل  

 
 
 

تھدف    -   ۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم    ۲وبیان الممارسة رقم    ۱المحاسبي الدولي رقم  التعدیالت الطفیفة على المعیار  
التعدیالت إلى تحسین إفصاحات السیاسات المحاسبیة ومساعدة مستخدمي البیانات المالیة على التمییز بین التغییرات في  

 التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة. 
 

 ۲۰۲۳ینایر    ۱

الضریبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة    -   ۱۲التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
تتطلب ھذه التعدیالت من الشركات االعتراف بالضریبة المؤجلة على المعامالت التي، عند االعتراف المبدئي،    - واحدة  

 تؤدي إلى نشوء مبالغ متساویة من الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة والقابلة للخصم. 

 ۲۰۲۳ینایر    ۱

توضح ھذه التعدیالت كیفیة تأثیر    -   المتداولة مع التعھدات المطلوبات غیر    -   ۱التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 الشروط التي یجب أن تلتزم بھا المنشأة في غضون اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر على تصنیف االلتزام. 

الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 ۲۰۲٤ینایر    ۱

تتضمن ھذه التعدیالت    - عقود اإلیجار عند البیع وإعادة التأجیر    -   ۱٦التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
لشرح كیفیة احتساب المنشأة للبیع وإعادة    ۱٦متطلبات معامالت البیع وإعادة التأجیر في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

ث تكون بعض أو كل دفعات اإلیجار عبارة  التأجیر بعد تاریخ المعاملة. من المرجح أن تتأثر معامالت البیع وإعادة التأجیر حی 
 عن دفعات إیجار متغیرة ال تعتمد على مؤشر أو معدل. 

الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  
 ۲۰۲٤ینایر    ۱

 
 تطبیقھا، حیثما یكون مالئماً، عندما تصبح ساریة المفعول. تقوم المجموعة حالیاً بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على البیانات المالیة المستقبلیة وتعتزم  

 
ر المالیة قد تم إصدارھا  لیس ھناك معاییر جدیدة أخرى ذات صلة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاری 

 وكان یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.   ۲۰۲۳ینایر    ۱وعة التي تبدأ في  ولكنھا ال تسري للمرة األولى على السنة المالیة للمجم 
 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٤
 

 إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة في إعداد البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه:   
 

 االعتراف باإلیرادات 
كقیمة عادلة من خالل الدخل الشامل    بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وغیرھا من األدوات المالیة المحملة بالفوائد مثل األدوات المالیة المصنفة 

بدقة الدفعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة   اآلخر، یتم االعتراف بإیرادات أو مصاریف الفوائد على أساس معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم 
ذ ھذا الحساب في االعتبار جمیع  على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یأخ 

و تكالیف إضافیة عائدة مباشراً إلى األداة وتشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء خسائر االئتمان  الشروط التعاقدیة لألداة المالیة ویشمل أي رسوم أ 
دفتریة المعدلة  ات. وتُحتسب القیمة ال المستقبلیة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة عندما تقوم المجموعة بمراجعة تقدیراتھا للدفعات أو المقبوض 

 على أساس معدل الفائدة الفعلي األصلي ویُدرج التغیر في القیمة الدفتریة ضمن إیرادات أو مصاریف الفوائد.  
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۱۸ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 االعتراف باإلیرادات (تابع) 

 
الموجودات المالیة المتشابھة نتیجة لخسارة انخفاض القیمة، یستمر االعتراف بإیرادات الفوائد باستخدام  بمجرد تخفیض القیمة المسجلة ألصل مالي أو مجموعة من  

 معدل الفائدة األصلي الفعلي المطبق على القیمة الدفتریة الجدیدة. 
 

على رسوم العموالت والحفظ األمین وإدارة الموجودات    إن الرسوم المحصلة من تقدیم خدمات على مدى فترة من الزمن تستحق خالل تلك الفترة. وتشتمل ھذه الرسوم 
 برسم األمانة واالستشارات. ویتم االعتراف بإیرادات ومصاریف الرسوم األخرى عند اكتسابھا أو تحققھا. 

 
ات األرباح (شریطة أن یُحتمل تدفق المنافع  یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح في بیان األرباح أو الخسائر الموحد عندما ینشأ حق المجموعة في استالم توزیع 

 االقتصادیة على المجموعة ویُمكن قیاس قیمة اإلیرادات قیاًسا موثوقًا بھ). 
 

   األدوات المالیة 
 

 االعتراف المبدئي والقیاس 
مطلوب مالي لیس بالقیمة العادلة  عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقیاس األصل المالي أو المطلوب المالي بقیمتھ العادلة زائداً أو ناقصاً، في حال أصل مالي أو  

وجودات أو المطلوبات المالیة مثل الرسوم والعموالت.  من خالل الربح أو الخسارة، تكالیف العامالت اإلضافیة العائدة بشكل مباشر أو عرضي إلى حیازة أو إصدار الم 
اح أو الخسائر. وبعد االعتراف  یتم إدراج تكالیف المعاملة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاریف في بیان األرب 

ة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذي  المبدئي مباشرة، یتم االعتراف بمخصص للخسائر االئتمانی 
 ینتج عنھ االعتراف بخسارة محاسبیة في بیان األرباح أو الخسائر عندما ینشأ أصل جدید.  

 
 لة عند االعتراف المبدئي، تقوم المنشأة باالعتراف بالفرق على النحو التالي:  عندما تختلف القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة عن سعر المعام 

 
لى أي عندما یتوفر دلیل على القیمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل (أي معطیات المستوى األول) أو استناداً إ ) أ

  ت المستمدة من األسواق الجدیرة بالمالحظة، یتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة.أسلوب من أسالیب التقییم التي ال تستخدم إال البیانا
ھا ؤفي جمیع الحاالت األخرى، یتم تأجیل الفرق ویتم تحدید وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة لیوم واحد بشكل فردي، حیث یتم إطفا ) ب

یمة العادلة لألداة باستخدام معطیات السوق الجدیرة بالمالحظة أو یتم تحقیقھا من خالل  على مدى عمر األداة، أو یتم تأجیلھا حتى یتم تحدید الق
  التسویة.

 
 التكلفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعلي 

ي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم  تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ األصل 
 المالیة، معدلة بأي مخصص للخسارة.  باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بین ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، وللموجودات  

 
أو المطلوبات المالیة إلى إجمالي  إن معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم بدقة الدفعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة خالل العمر المتوقع للموجودات  

فأة قبل أي مخصص لالنخفاض في القیمة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالیة. ال یأخذ الحساب  القیمة الدفتریة للموجودات المالیة (على سبیل المثال، التكلفة المط 
ًءا ال یتجزأ من معدل الفائدة  في اعتباره الخسارة االئتمانیة المتوقعة ویشمل تكالیف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جز 

 ثل رسوم اإلنشاء.  الفعلي، م 
 

الم  المالیة  المطلوبات  أو  الدفتریة للموجودات  القیمة  یتم تعدیل  المستقبلیة،  النقدیة  التدفقات  تقدیرات  المجموعة بمراجعة  تقوم  الجدیدة  عندما  التقدیرات  لتعكس  عنیة 
 لخسارة.  المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ویتم االعتراف بالتغیرات في الربح أو ا 

 
 إیرادات الفوائد 

لیة التي تعرضت فیما بعد  تحتسب إیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة، باستثناء الموجودات الما 
الخاصة بھا حسب معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (أي بالصافي من    النخفاض في قیمتھا االئتمانیة (أو المرحلة الثالثة)، والتي یتم حساب إیرادات الفوائد 

 مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة).  
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 األدوات المالیة (تابع) 

 
 الموجودات المالیة 

 
 التصنیف والقیاس الالحق 

 القیاس التالیة: تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة في فئات  
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ) أ

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ) ب
 التكلفة المطفأة.  ) ج

 
 فیما یلي توضیح لمتطلبات تصنیف أدوات الدین وأدوات حقوق الملكیة: 

 
 أدوات الدین 

ي سندات الدین  أدوات الدین ھي تلك األدوات التي تستوفي تعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، مثل القروض والسلفیات واالستثمارات ف 
 والصكوك.  

 
 یعتمد التصنیف والقیاس الالحق ألدوات الدین على: 

 ) نموذج عمل المجموعة إلدارة الموجودات. ۱( 
 النقدیة لألصل.   ) خصائص التدفقات ۲( 

 
 بناًء على ھذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھا إلى واحدة من فئات القیاس الثالث التالیة:  

النقدیة دفعات حصریة التكلفة المطفأة: تقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بھا بغرض جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة عندما تمثل تلك التدفقات   •
قیمة الدفتریة  للمبالغ األصلیة والفوائد، ویقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم تعدیل ال

ھذ من  الفوائد  إیرادات  إدراج  ویتم  المدرجة.  المتوقعة  االئتمانیة  الخسارة  مقابل مخصصات  الموجودات  في "صافي  لھذه  المالیة  الموجودات  ه 
 اإلیرادات من االستثمارات" باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

صیل التدفقات القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: یُقاس بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالیة المحتفظ بھا لتح  •
وجودات عندما تمثل التدفقات النقدیة للموجودات دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والربح، وكذلك الموجودات غیر المصنفة النقدیة التعاقدیة ولبیع الم

تراف بأرباح بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ویتم تحویل الحركات في القیمة الدفتریة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند االع 
النخفاض في القیمة وإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي یتم االعتراف بھا ضمن بیان أو خسائر ا 

  صنیفھا مناألرباح أو الخسائر. وعندما یتم استبعاد أصل مالي، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر یعاد ت
لة من خالل حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة ویُعترف بھا في "الربح/ (الخسارة) على االستثمارات عند استبعاد االستثمار المقاس بالقیمة العاد

یقة معدل الفائدة  الدخل الشامل اآلخر". ویتم إدراج إیرادات الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في "صافي اإلیرادات من االستثمارات" باستخدام طر 
 الفعلي. 

ھا بالتكلفة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یُقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معاییر تسجیل  •
ة عن أدوات الدین التي تقاس الحقاً بالقیمة العادلة  المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتج 

بالقیمة  من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءاً من عالقة التحوط ضمن بیان األرباح أو الخسائر ویتم عرض أدوات الدین التي تم تصنیفھا  
یمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ویتم إدراج إیرادات  العادلة ضمن "صافي األرباح/ الخسائر من استثمارات في أوراق مالیة مقاسة بالق

 الفوائد من ھذه الموجودات المالیة في "صافي اإلیرادات من االستثمارات". 
 

ط تحصیل التدفقات  فق   نموذج األعمال: یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة المجموعة للموجودات من أجل تولید التدفقات النقدیة، أي ما إذا كان ھدف المجموعة ھو 
نطبق أي منھما (أي یتم االحتفاظ  النقدیة التعاقدیة من الموجودات أو تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة والتدفقات النقدیة الناشئة عن بیع الموجودات. إذا لم ی 

مال "اآلخر" ویتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  بالموجودات المالیة ألغراض المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األع 
التدفقات النقدیة لھذه  تتضمن العوامل التي تأخذھا المجموعة بعین االعتبار في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة حول كیفیة تحصیل  

 غھ إلى كبار موظفي اإلدارة، وكیفیة تقییم المخاطر وإدارتھا وكیفیة تعویض المدیرین.   الموجودات، وكیفیة تقییم أداء الموجودات وإبال 
 

فقات النقدیة التعاقدیة وبیعھا،  الدفعات الحصریة للمبالغ األصلیة وفوائدھا: عندما یحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو لتحصیل التد 
األصلیة والفوائد").  قییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة لألدوات المالیة تمثل دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والفوائد ("اختبار الدفعات الحصریة للمبالغ  تقوم المجموعة بت 

، أي أن الربح یشمل فقط مقابل القیمة الزمنیة للمال  عند إجراء ھذا التقییم، تقوم المجموعة بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي 
إلى التعرض للمخاطر  ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وھامش الربح الذي یتماشى مع اتفاق اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدیة  

 دات المالیة ذات الصلة وقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، یتم تصنیف الموجو 
   

 
صنیف من بدایة فترة التقریر  تقوم المجموعة بإعادة تصنیف أدوات الدین عندما، وفقط عندما، یتغیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك التغیرات في الموجودات. تتم إعادة الت 

 وقع أن تكون ھذه التغیرات نادرة الحدوث ولم یحدث أي منھا خالل الفترة. األولى التي تلي التغییر. ویت 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 األدوات المالیة (تابع)

 
 الموجودات المالیة (تابع) 

 
 التصنیف والقیاس الالحق (تابع) 

 
   أدوات حقوق الملكیة 

بتعریف حقوق الملكیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، أي األدوات التي ال تتضمن التزاماً تعاقدیاً بالسداد والتي  أدوات حقوق الملكیة ھي األدوات التي تفي  
المجموعة بعد ذلك  تعد دلیالً على وجود فائدة متبقیة في صافي موجودات الجھة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة األساسیة. تقوم 

تراف المبدئي،  أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تكون فیھا إدارة المجموعة قد قامت، عند االع   بقیاس جمیع 
یة بالقیمة العادلة من خالل  بتصنیف أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سیاسة المجموعة في تصنیف أدوات حقوق الملك 

العتراف بأرباح  الدخل الشامل اآلخر عندما یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض أخرى غیر تولید عائدات االستثمار. وعند استخدام ھذا الخیار، یتم ا 
و الخسائر بما في ذلك عند االستبعاد. عند استبعاد استثمارات  وخسائر القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقا في بیان األرباح أ 

یتم تسجیل  حقوق الملكیة، یتم إعادة تصنیف أي رصید ذي صلة ضمن احتیاطي القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة. وال  
رھا من التغییرات في القیمة العادلة. ویستمر االعتراف بتوزیعات األرباح،  خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر انخفاض القیمة) بشكل منفصل عن غی 

 عندما تمثل عائداً على ھذه االستثمارات، في بیان األرباح أو الخسائر كإیرادات أخرى عندما یتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات. 
 

   االنخفاض في القیمة 
قیمة العادلة من خالل الدخل  تقوم المجموعة على أساس مستقبلي بتقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة وبال 

خصص خسارة لمثل ھذه الخسائر في تاریخ  الشامل اآلخر، وكذلك المرتبطة بالتعرض الذي ینشأ من التزامات القروض وعقود الضمان المالي. تعترف المجموعة بم 
 كل تقریر. ویبین قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة:  

 
 مبلغاً عادالً مرجحاً یتم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة.  •
 القیمة الزمنیة للمال. •
تاریخ التقریر حول األحداث السابقة والظروف الحالیة والتوقعات  معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر ضروري في   •

 لألحداث المستقبلیة والظروف االقتصادیة. 

 تعدیل القروض 
ط الجدیدة  م ما إذا كانت الشرو تقوم المجموعة أحیانًا بإعادة التفاوض أو تعدیل التدفقات النقدیة التعاقدیة للقروض للعمالء. وعندما یحدث ذلك، تقوم المجموعة بتقیی 

 تختلف اختالفاً جوھریاً عن الشروط األصلیة. تقوم المجموعة بذلك من خالل النظر، من بین أمور أخرى، في العوامل التالیة:  
 

قادراً  قترض  إذا كان المقترض یواجھ صعوبات مالیة، ما إذا كان التعدیل یخفض فقط التدفقات النقدیة التعاقدیة إلى المبالغ التي یتوقع أن یكون الم •
   على سدادھا.

   رض. ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جدیدة جوھریة مثل العائد على األرباح/ القائم على األسھم والتي تؤثر بشكل جوھري على ملف مخاطر الق •
  تمدید جوھري لفترة القرض عندما ال یواجھ المقترض صعوبات مالیة. •
 تغیر جوھري في معدل الفائدة. •
  تغیر عملة القرض.  •
  إدراج ضمانات أو تحسینات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبیر على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض. •

مة العادلة مع إعادة  إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوھري، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالیة األصلیة وتعترف بالموجودات "الجدیدة" بالقی 
وأیضا لغرض    عر الفائدة الفعلي الجدید للموجودات. وبالتالي یعتبر تاریخ إعادة التفاوض تاریخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القیمة، احتساب س 

یدة المدرجة تعتبر أنھا تعرضت فیما  تحدید ما إذا حدثت زیادة كبیرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أیًضا بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة الجد 
مدین على إجراء الدفعات  بعد النخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي یكون الدافع وراء إعادة التفاوض فیھا ھو عدم قدرة ال 

 األرباح أو الخسائر كربح أو خسارة عند االستبعاد.  المتفق علیھا في األصل. ویتم إدراج الفروق في القیمة الدفتریة أیًضا في بیان  
 

لقیمة الدفتریة علی أساس  إذا لم تختلف الشروط بشکل جوھري، فإن إعادة التفاوض أو التعدیل ال یؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم المجموعة بإعادة احتساب إجمالي ا 
ة حساب إجمالي القیمة الدفتریة الجدیدة عن طریق  التدفقات النقدیة المعدلة لألصل المالي ویتم إدراج أرباح أو خسائر التعدیل في بیان األرباح أو الخسائر. یتم إعاد 

 خصم التدفقات النقدیة المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.  
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲۱ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 األدوات المالیة (تابع)

 
 الموجودات المالیة (تابع) 

 
 إلغاء االعتراف لسبب غیر التعدیل 

) عندما  ۱عند تحویلھا وإما ( یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة أو جزء منھا عند انتھاء الحقوق التعاقدیة في الحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات أو  
مخاطر وامتیازات الملكیة واالحتفاظ بھا بشكل  ) عندما ال تقوم المجموعة بتحویل جمیع  ۲تقوم المجموعة بتحویل جمیع مخاطر وامتیازات الملكیة بشكل جوھري، أو ( 

 كبیر ولم تحتفظ المجموعة بالسیطرة.  
 

فع تلك التدفقات النقدیة إلى كیانات  تبرم المجموعة معامالت تحتفظ فیھا بالحقوق التعاقدیة للحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات ولكنھا تتحمل التزاًما تعاقدیًا بد 
المخاطر واالمتیازات بشكل جوھري. یتم المحاسبة عن ھذه المعامالت على أنھا تحویالت "تمریر" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت  أخرى وتحویل جمیع  

 المجموعة: 
 لیس لدیھا التزام بسداد الدفعات ما لم تقم بتحصیل مبالغ معادلة من الموجودات. •
 ال یُسمح لھا ببیع أو رھن الموجودات. •
 التزام بتحویل أي مبالغ نقدیة تحصلھا من الموجودات دون تأخیر ملموس.لدیھا  •

 
 المطلوبات المالیة 

   
 التصنیف والقیاس الالحق 

مبدئیاً بالقیمة العادلة  العمالء)  تقاس جمیع المطلوبات المالیة (وتشمل ودائع أسواق المال، واألرصدة المستحقة إلى البنوك، واتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك، وودائع  
 وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستثناء التالي: 

للمتاجرة    المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم تطبیق ھذا التصنیف على المشتقات والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا •
ف المبدئي. إن األرباح أو الخسائر من المطلوبات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل والمطلوبات المالیة األخرى المصنفة كذلك عند االعترا

في الربح أو ال في الدخل الشامل اآلخر (التغیر في القیمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان) وجزئیاً  خسارة  الربح أو الخسارة یتم عرضھا جزئیاً 
ادلة للمطلوبات). ھذا ما لم یكن مثل ھذا العرض من شأنھ أن یسفر عن، أو یزید، عدم التطابق المحاسبي،  (المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة الع 

 وفي ھذه الحالة یتم عرض األرباح والخسائر العائدة إلى التغیرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة.
یة غیر المؤھلة إللغاء االعتراف والتي بموجبھا یتم االعتراف بالمطلوبات المالیة للمقابل  المطلوبات المالیة الناتجة عن تحویل الموجودات المال •

 المالي المقبوض من أجل التحویل. في الفترات الالحقة، تعترف المجموعة بأي مصاریف متكبدة على المطلوبات المالیة. 
 عقود الضمان المالي والتزامات القروض. •

 
 إلغاء االعتراف 

 ).  یلغى االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بھا (أي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجلھ 
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
ات النخفاض في قیمتھا. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، أو  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعّرض الموجود 

في القیمة العادلة لألصل أو    عندما یستدعي األمر فحص انخفاض القیمة سنویا، تقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل. وتتمثل قیمة األصل القابلة لالسترداد 
االستخدام، أیھما أعلى. عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد على قیمتھا القابلة لالسترداد، یكون    وحدة تولید النقد ناقصا تكالیف البیع أو القیمة من 

 األصل قد تعرض النخفاض في قیمتھ ویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة القابلة لالسترداد. 
 

المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدالت خصم تعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الوقتیة  وألغراض تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة  
لحسابات باستخدام مضاعفات  للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، تُستخدم طریقة تقییم مناسبة. ویتم التحقق من ھذه ا 

 م أو غیرھا من مؤشرات القیمة العادلة المتاحة. التقیی 
 

خفضت قیمتھا. فإذا وجد مثل  یتم إجراء تقییم في تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك أي دلیل على أن خسائر انخفاض القیمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو ان 
وحدة تولید النقد. وال یتم عكس خسارة انخفاض القیمة المسجلة سابقا إال إذا كان ھناك تغییر في    ھذا الدلیل، تقدر المجموعة القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو 

قیمة الدفتریة لألصل على  االفتراضات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد منذ تسجیل آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون العكس محدودا بحیث ال تزید ال 
ل السنوات  السترداد، أو على القیمة الدفتریة التي كان یمكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم تدَرج أي خسارة انخفاض في قیمة األصل خال القیمة القابلة ل 

ل ھذا العكس في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.   السابقة. ویسجَّ
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲۲ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 بتاریخ المتاجرة والتسویة المحاسبة  

المقابل أو تسلیمھا إلیھ  یتم تسجیل كافة المشتریات والمبیعات "االعتیادیة" من الموجودات المالیة في تاریخ التسویة، أي في تاریخ استالم الموجودات من الطرف  
تم االعتراف بھا في تاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة    باستثناء بعض أدوات الدین المصنفة ضمن القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي 

لیم الموجودات خالل  بشراء الموجودات أو بیعھا. والمشتریات أو المبیعات االعتیادیة من الموجودات المالیة ھي مشتریات أو مبیعات لموجودات مالیة تقتضي تس 
 د المتعارف علیھا في السوق. إطار زمني تحدده عموماً القوانین أو القواع 

 
 النقد وما في حكمھ 

ستحواذ وتشمل النقد واألرصدة  یتألف النقد وما في حكمھ لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد من األرصدة التي تبلغ فترات استحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اال 
 والمبالغ المستحقة من البنوك. لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  

 
 مبالغ مستحقة من البنوك 

 تظھر المبالغ المستحقة من البنوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصاً مخصص االنخفاض في القیمة، إن وجد. 
 

 اتفاقات البیع وإعادة الشراء 
للمجموعة كموجودات مرھونة    یتم اإلفصاح عن األوراق المالیة المبیعة بموجب اتفاقیات إعادة الشراء ("إعادة الشراء") في اإلیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 

 المقابل ضمن المبالغ المستحقة إلى البنوك.    عندما یكون المحول إلیھ لدیھ الحق بموجب العقد أو العرف في بیع أو إعادة رھن الضمان، ویتم إدراج التزام الطرف 
 

 القیمة العادلة 
ستند قیاس القیمة العادلة على  القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة في السوق األساسیة في تاریخ القیاس. ی 

 االلتزام تحدث إما: افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل  
 في السوق األساسیة لألصل أو االلتزام، أو  •
 في حالة عدم وجود السوق األساسیة، في أفضل سوق لألصل أو االلتزام.  •

 
ر "العرض"  جل بسع إذا كان لألصل أو االلتزام الذي تم قیاسھ بالقیمة العادلة سعر "عرض" وسعر "طلب"، تقوم المجموعة بقیاس الموجودات والمراكز طویلة األ 

 والمطلوبات والمراكز قصیرة األجل بسعر "الطلب". 
 

 تقوم المجموعة باالعتراف بالتحویالت بین مستویات قیاس القیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي یظھر فیھا التغییر.  
 

 تنطبق القیمة العادلة على كل من األدوات المالیة وغیر المالیة. 
 

ادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة في السوق في نھایة یوم العمل بتاریخ بیان  بخصوص االستثمارات والمشتقات المتداولة في السوق النشطة، یتم تحدید القیمة الع 
 المركز المالي. وتستخدم أسعار العرض بالنسبة للموجودات وأسعار الطلب بالنسبة للمطلوبات.   

 
 حملة بالفائدة تمثل المبلغ مستحق السداد عند الطلب.   إن القیمة العادلة المقدرة للودائع التي لیس لھا فترة استحقاق محددة والتي تشتمل على ودائع غیر م 

 
ت المتداولة في السوق  بخصوص استثمارات األسھم غیر المدرجة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى سعر السوق الحالي الستثمار مشابھ أو إلى أسعار المعامال 

 أخرى.   على أساس تجاري بحت أو استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة أو المشتقة باستخدام نماذج تقییم مقبولة  
 

 تُحتسب القیمة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبیة اآلجلة بالرجوع إلى أسعار الصرف اآلجلة للعقود ذات تواریخ االستحقاق المشابھة. 
 

 ممتلكات ومعدات 
شمل التكلفة التاریخیة النفقات العائدة مباشرةً إلى  تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. ت 

یكون من الُمرّجح أن تتدفق إلى  اقتناء البنود. ال یتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصٍل منفصل، حسبما یكون مالئماً، إال عندما  
ن باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق بھ. یتم تحمیل كافة تكالیف عملیات التصلیح والصیانة األخرى على  المجموعة فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكو 

 بیان الربح أو الخسارة خالل الفترة المالیة التي یتم تكبدھا فیھا. 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲۳ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 ممتلكات ومعدات (تابع) 

اإلنتاجیة المقدرة  مار یُعترف باالستھالك لشطب تكلفة الموجودات (بخالف األرض واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز) باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األع 
 للموجودات ذات العالقة، وذلك على النحو التالي: 

 
 السنوات    

 ٤  أثاث ومعدات حاسوب 
    ٤   مركبات 

 
استخدام األصل. یتم  ن استمرار  یُلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادیة مستقبلیة م 

یمة الدفتریة لألصل، ویتم  تحدید أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس الفرق بین عوائد البیع والق 
 تسجیلھا في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 

 
 استھالكھا الكامل بصافي قیمة دفتـریة مقدارھا وحـدة نقدیة واحدة وذلك بتسویة االستھالك المتراكم مع التكلفة. تقید الممتلكات والمعدات بعد سنة من  

 
 موجودات غیر ملموسة 

 یتم إدراج برمجیات الحاسوب التي حصلت علیھا المجموعة بالتكلفة مطروحاً منھا االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة المتراكمة. 
 

الذي تتعلق بھ. تُسّجل  رسملة النفقات الالحقة على موجودات البرمجیات إال عندما تؤدي إلى زیادة في الفوائد االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة باألصل المحدد  ال تتم 
 جمیع النفقات األخرى عند تكبدھا. 

 
أسمالیة قید اإلنجاز) باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة  یُعترف باإلطفاء على برمجیات الحاسوب لشطب تكلفة الموجودات (بخالف األعمال الر 

 المقدرة للموجودات ذات العالقة، وذلك من تاریخ توفرھا لالستخدام. 
 السنوات    

   ٤  برمجیات حاسوب 
 

 سنة مع بیان أثر أي تغیرات في التقدیرات المحتسبة على أساس مستقبلي. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة حساب االستھالك بنھایة كل  
 

ة للموجودات المؤھلة، تتم رسملة  تدرج األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة، بعد تنزیل أي خسارة مسجلة عن انخفاض القیمة. تشمل التكلفة الرسوم المھنیة، وبالنسب 
حاسبیة للمجموعة. ویتم تصنیف ھذه الممتلكات في الفئة المالئمة ضمن الممتلكات والمعدات عندما تكون مكتملة وجاھزة لالستخدام.  تكالیف االقتراض وفقاً للسیاسة الم 

حمیل  ھا. ال یتم ت ویبدأ احتساب استھالك ھذه الموجودات، على غرار الموجودات من الممتلكات األخرى، عندما تصبح ھذه الموجودات جاھزة لالستخدام المقرر ل 
 استھالك على األعمال الفنیة واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. 

 
 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

المالي. ووفقاً ألحكام    یتم تكوین مخصص لتعویضات نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لقانون العمل في اإلمارات العربیة المتحدة عن فترات خدمتھم حتى تاریخ المركز 
طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة، وذلك فیما یتعلق بمكافآت  ، فقد قامت اإلدارة بتقدیر القیمة الحالیة اللتزاماتھا بتاریخ التقریر، باستخدام  ۱۹المعیار المحاسبي الدولي رقم  

ة إلى صافي القیمة الحالیة  نھایة الخدمة المستحقة للموظفین بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاریخ ترك الخدم 
ال تختلف    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لمتوسط تكالیف الزیادات/ الترقیات السنویة. إن القیمة الحالیة لاللتزام كما في    باستخدام معدل خصم مالئم بناًء على افتراضات اإلدارة 

 اختالفاً جوھریاً عن المخصص المحتسب وفقاً لقانون العمل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.  
 

 ). ۱٤" في بیان المركز المالي الموحد ضمن "مطلوبات أخرى" (إیضاح  یتم بیان المخصص الناتج باعتباره "مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین 
 

أحكام القانون االتحادي    تؤدي المجموعة مساھمات المعاشات والتأمینات االجتماعیة الوطنیة المستحقة للموظفین من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة بمقتضى 
 ، وال یوجد التزام آخر بعد ذلك. ۱۹۹۹) لسنة  ۷لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( 

 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲٤ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 مخصصات 

وارد تمثل منافع  تُدرج المخصصات عندما یترتب على المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتیجة لحدٍث سابق، ویكون من المحتمل أن یقتضي األمر خروج م 
 اإلمكان وضع تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام. اقتصادیة لتسویة االلتزام، ویكون ب 

 
وحاالت عدم الیقین المحیطة    تمثل القیمة المعترف بھا كمخصص أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي بتاریخ التقریر مع األخذ بعین االعتبار المخاطر 

 النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، فإن قیمتھ الدفتریة تمثل القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. بااللتزام. عندما یتم قیاس مخصص ما باستخدام التدفقات  
 

ل إذا كان من  في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادیة لتسویة مخصص یتوقع استرداده من طرف آخر، یتم االعتراف بالذمم المدینة كأص 
 استرداد قیمة الذمم ویكون باإلمكان قیاس الذمم المدینة بشكل موثوق. المؤكد تقریباً  

 
 ضمانات مالیة 

ل الضمانات المالیة مبدئیاً في البیانا  ت المالیة بالقیمة العادلة في بند  تقوم المجموعة خالل سیاق العمل االعتیادي بمنح ضمانات مالیة تتكون من كفاالت وقبوالت. تسجَّ
ل القسط المستلم. وعقب االعتراف المبدئي، یتم قیاس التزام المجموعة بموجب الضمان بالقسط غیر المطفأة أو أفضل تقدیر للمصاریف  "مطلوبات أخرى" وتمث 

  المطلوبة لتسویة أي التزام مالي ینشأ نتیجة للضمان، أیھما أعلى. 
 

رباح أو الخسائر الموحد. ویتم إدراج األقساط المستلمة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد  أي زیادة في االلتزامات المتعلقة بالضمانات المالیة یتم إدراجھا في بیان األ 
 ضمن بند "إیرادات أخرى" على أساس القسط الثابت على مدى فترة الضمان. 

 
 عقود اإلیجار 

الذي تكون فیھ الموجودات المؤجرة متاحة الستخدام المجموعة. یتم  یتم االعتراف بعقود اإلیجار على أنھا موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة، في التاریخ  
عقد اإلیجار وذلك للحصول    توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین المطلوبات وتكلفة التمویل. یتم تحمیل تكلفة التمویل إلى بیان األرباح أو الخسائر على مدى فترة 

د المتبقي من المطلوبات لكل فترة. یحتسب االستھالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي  على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصی 
 لألصل أو مدة عقد االیجار، أیھما أقصر، بطریقة القسط الثابت.  

 
مطلوبات اإلیجار صافي القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار  تُقاس الموجودات والمطلوبات الناشئة من عقد اإلیجار مبدئیًا على أساس القیمة الحالیة. وتتضمن  

   التالیة: 
 

   الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حیث الجوھر)، ناقصاً أي حوافز إیجار مستحقة.  • 
   دفعات اإلیجار المتغیرة بناًء على المؤشر أو المعدل.  • 
   القیمة المتبقیة. المبالغ المتوقع دفعھا من قبل المستأجر بموجب ضمانات   • 
   سعر الممارسة لخیار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة ھذا الخیار.  • 
 دفعات عن غرامات فسخ عقد اإلیجار، إذا كانت شروط اإلیجار تشیر إلى استخدام المستأجر ھذا الخیار.  • 

 
في عقد اإلیجار. إذا لم یمكن تحدید ھذا السعر، فیتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر،  یتم خصم دفعات اإلیجار باستخدام سعر الفائدة الضمني  

وأحكام  وھو السعر الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة مماثلة مع شروط  
   مماثلة. 

 
   م بالتكلفة التي تشمل التالي: تقاس موجودات حق االستخدا 

   مبلغ القیاس المبدئي لمطلوبات اإلیجار.  • 
   أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة.  • 
   أي تكالیف أولیة مباشرة.  • 
   تكالیف الترمیم.  • 

 
األجل والموجودات ذات القیمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاریف في الربح أو الخسارة.  یتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرة  

   شھراً أو أقل.   ۱۲عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار لمدة  
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۲٥ 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ٤

 
 أرباح وخسائر الصرف األجنبي 

للموجودات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف الفوري السائد في نھایة كل فترة تقریر.  یتم تحدید القیمة العادلة  
 یشكل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القیمة العادلة. وبالتالي، 

 
لربح أو الخسارة، یتم االعتراف بعنصر الصرف األجنبي في بیان األرباح أو الخسائر  بالنسبة للموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل ا  •

 الموحد. 
األجنبي في  بالنسبة للموجودات المالیة التي تمثل بنوداً نقدیة ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم االعتراف بعنصر الصرف   •

 بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 
في بیان    نسبة للموجودات المالیة التي تمثل بنوداً غیر نقدیة ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یدَرج عنصر الصرف األجنبي بال  •

 الدخل الشامل الموحد. 
دید أرباح وخسائر الصرف األجنبي على أساس  بالنسبة ألدوات الدین المقومة بالعملة األجنبیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تح  •

 التكلفة المطفأة للموجودات المالیة وتدَرج في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة 
قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المعترف بھا ویكون  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد عندما یتوفر حق  

 ھناك نیة لدى المجموعة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت. 
 

 العمالت األجنبیة 
الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة بالعمالت األجنبیة إلى  یتم إدراج المعامالت بالعملة األجنبیة بأسعار الصرف السائدة بتواریخ تقییم المعامالت. كما یتم تحویل  

 الدرھم اإلماراتي بسعر الصرف السائد بتاریخ التقریر. ویتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد. 
 

 تقاریر القطاعات 
 التشغیلیة التالیة: الخدمات االستثماریة والخدمات البنكیة. تستند تقاریر قطاعات المجموعة على القطاعات  

 
التنفیذي للمجموعة (المسؤول عن  یتم إعداد التقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتفق مع طریقة رفع التقاریر الداخلیة والتي تتم مراجعتھا بانتظام من قبل الرئیس  

 خصیص الموارد لقطاعات المنشأة واالضطالع بمھمة تقییم أدائھا. اتخاذ القرارات التشغیلیة للمجموعة) من أجل ت 
 

 أدوات مالیة مشتقة 
الخیارات لكل من الصرف  تبرم المجموعة أدوات مشتقة مثل العقود اآلجلة والعقود المستقبلیة واتفاقیات األسعار اآلجلة والمقایضات ومقایضة التعثر االئتماني و 

تقریر. یتم    لمال. تقاس المشتقات في البدایة بالقیمة العادلة بتاریخ عقد األداة المشتقة ویعاد قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة في نھایة كل فترة األجنبي وأسعار الفائدة وأسواق ا 
وفي تلك الحالة یستند توقیت االعتراف  االعتـراف بالربح أو الخسارة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد مباشرة ما لم تكن األداة المشتقة مؤھلة ومحددة كأداة تحوط،  

عادلة موجبة، أو كمطلوبات إذا  في بیان األرباح أو الخسائر الموحد على طبیعة عالقة التحوط. ویتم إدراج جمیع المشتقات بقیمھا العادلة كموجودات إذا كانت القیمة ال 
رجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج التدفقات النقدیة المخصومة ونماذج التسعیر المعروفة  كانت القیمة العادلة سالبة. یتم عموماً الحصول على القیم العادلة بال 

 بحسب المالئم. 
 

المالیة"  "األدوات    ۹مالیة رقم  یتم التعامل مع المشتقات الضمنیة في العقود المضیفة غیر المشتقة التي ال تُشكل موجودات مالیة ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر ال 
المضیفة مقاسة بالقیمة    (مثل المطلوبات المالیة) كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرھا وخصائصھا ال تتصل اتصاالً وثیقاً بتلك العقود المضیفة وال تكون العقود 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
   

 موجودات برسم األمانة 
صفة استئمانیة ال یتم التعامل معھا على أنھا موجودات خاصة بالمجموعة، وبالتالي فإنھا لیست مدرجة ضمن بیان المركز  إن الموجودات المحتفظ بھا برسم األمانة أو ب 

 المالي الموحد. 
 

 توزیعات أرباح األسھم العادیة 
قبل مساھمي البنك. ویتم اقتطاع توزیعات األرباح  تدرج توزیعات أرباح األسھم العادیة ضمن المطلوبات وتستقطع من حقوق الملكیة بعد أن یتم الموافقة علیھا من 

 المرحلیة من حقوق الملكیة عند اإلعالن عنھا وال تكون تحت تصرف البنك بعد ذلك. 
 

 إن توزیعات األرباح للسنة التي تمت الموافقة علیھا بعد تاریخ إعداد التقریر یجري اإلفصاح عنھا كحدث الحق لتاریخ إعداد التقریر. 
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۲٦ 

 
   وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي نقد   ٥

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲۸۲ ۳۹۸ نقد في الصندوق 
   أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي: 

 ٤ ٤ حساب جاري    
 ۲٥۰٬۰۰۰ ۲۸۸٬۰۰۰ ودائع    
 ۲٦٬۰۹۹ ۱۱۳٬۸٤٦ متطلبات االحتیاطي    

  ───────  ─────── 
 ٤۰۲٬۲٤۸ ۲۷٦٬۳۸٥ 
  ═══════  ═══════ 

 
 سنویاً).   ٪ ۰٫۱۳:  ۲۰۲۱سنویاً (   ٪ ۲٫۱٤بلغ متوسط العائد على الودائع  

 
الیومیة، شریطة  تسویة  یُحتفظ بمتطلبات االحتیاطي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بالدرھم اإلماراتي ویمكن سحبھا بالكامل في أي وقت ألغراض ال 

   یوماً. ال یحمل النقد في الصندوق والحسابات الجاریة أي فوائد.   ۱٤الحفاظ على متوسط المتطلبات الیومیة على مدى فترة االحتفاظ باالحتیاطي لمدة  
 
 

 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي  ٦
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۳٬۲۹٤ ۳۷٦٬۱٥٤ محلیة 
 ٥٬۳۲۹ ۱۲۷٬۳۸۱ إقلیمیة 
 ۲۳۳٬۰۳۱ ٤۰۸٬۹۹۸ دولیة 

  ────────  ─────── 
 ۹۱۲٬٥۳۳ ۲۷۱٬٦٥٤ 

 ) ٥۰۸(  ) ۱۱۳(  ) ۹ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح  
  ────────  ──────── 
 ۹۱۲٬٤۲۰ ۲۷۱٬۱٤٦ 
  ════════  ═══════ 

 
 سنویاً).   ٪ ۰٫۰۸:  ۲۰۲۱( سنویاً    ٪ ۲٫۹٥بلغ متوسط العائد على الودائع البنكیة  

 
 

 قروض وسلفیات، بالصافي  ۷

 
 

  

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۹٤۱٬٦۰۹ ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ إجمالي القروض والسلفیات 
 ) ۲۳٬۹۷۰(  ) ۲۳٬٤٤۱(  ) ۹ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح  

 ) ۳٬۱٦٦(  ) ٤٬٦۱۹(  ناقصاً: الفوائد والرسوم المعلقة 
  ─────── ──────── 

 ۹۱٤٬٤۷۳ ۹۹۰٬۹۹۸ قروض وسلفیات، بالصافي 
  ═══════  ══════ 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲۷ 

 
 استثمارات، بالصافي  ۸

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 

 ألف درھم  ألف درھم   
    استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

    أدوات الدین 
 ۳٤٬۳۸٦ ٥٬۰٤۱  مدرجة   

   ───────  ─────── 
    أدوات حقوق الملكیة 

 ٦۰٬۱۲۱ ۲٦٬۳۱۱  مدرجة   
 ۹٦٬۷٥۰ ۷٥٬۷۹٥  غیر مدرجة   

   ───────  ─────── 
  ۱۰۲٬۱۰٦ ۱٥٦٬۸۷۱ 
   ───────  ─────── 

 ۱۹۱٬۲٥۷ ۱۰۷٬۱٤۷  مجموع االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   ───────  ─────── 

    الشامل اآلخر استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
    أدوات الدین 

 ٤۳۳٬۷۳۷ ۸۳۷٬۳٦٤   مدرجة  
   ───────  ─────── 

    أدوات حقوق الملكیة
 ٥۲٬۷۰٦ ٦۸٬۲۳۰  مدرجة  
 ٦٬۳٥۲ ٦٬۳٥۲  غیر مدرجة  

   ───────  ─────── 
  ۷٤٬٥۸۲ ٥۹٬۰٥۸ 

 ٤۹۲٬۷۹٥ ۹۱۱٬۹٤٦  اآلخر مجموع االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
   ───────  ─────── 

    استثمارات بالتكلفة المطفأة 
    أدوات الدین 

 ٦۸٦٬۲۱۹ ٥۷٦٬٤۲۲  مدرجة   
   ───────  ─────── 

 ٦۸٦٬۲۱۹ ٥۷٦٬٤۲۲  مجموع االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة 
   ───────  ─────── 

 ۱٬۳۷۰٬۲۷۱ ۱٬٥۹٥٬٥۱٥  إجمالي االستثمارات
 ) ۸٬۸۹٥( ) ٥٦٬۹۳۱(   ) ۹ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح 

   ───────  ─────── 
 ۱٬۳٦۱٬۳۷٦ ۱٬٥۳۸٬٥۸٤  استثمارات، بالصافي

   ═══════  ═══════ 
 

ألف درھم) على شكل ضمان لدى   ٤۳۸٬۰۰۱: ۲۰۲۱تم رھن جزء من محفظة االستثمارات العقاریة الخاصة بالمجموعة التي تحمل قیمة دفتریة بمبلغ ال شيء ( 
 لمزید من التفاصیل حول التسھیالت االئتمانیة كما في تاریخ التقریر.    ۱- ۱۳البنوك مقابل التسھیالت االئتمانیة. راجع اإلیضاح  

 
 ألف درھم).   ۷۰:  ۲۰۲۱ألف درھم (   ۷۹٤بقیمة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱قامت المجموعة بشراء أسھم حقوق ملكیة خالل السنة المنتھیة في  

 
 تستخدم المجموعة المستویات التالیة لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسالیب التقییم: 

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

 
 ل مباشر أو غیر مباشر. المستوى الثاني: أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظة، سواء بشك 

 
 تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات یمكن مالحظتھا في السوق. المستوى الثالث: أسالیب تستخدم فیھا معطیات لھا  

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲۸ 

 
 استثمارات، بالصافي (تابع)  ۸

 
 ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالیة المقاسة على النحو اآلتي: ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

 
 مدرجة استثمارات   استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  المجموع     
 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث*  المستوى الثاني  المستوى األول   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم     

      أدوات الدین: 
 ۱۰٤٬۷۹٦ -  -  ۷۰٬۸۱٦ ۱۷٥٬٦۱۲ محلیة    
 ۷۲٬٤٦۲ -  -  ۹٥٬۲۳٤ ۱٦۷٬٦۹٦ إقلیمیة    
 ۳۹۹٬۱٦٤ -  -  ٦۷٦٬۳٥٥ ۱٬۰۷٥٬٥۱۹ دولیة    

      
      أدوات حقوق الملكیة: 

 -  ۳٤٬۳۷۱ -  ۳۹٬٦٥۸ ۷٤٬۰۲۹ محلیة    
 -  -  -  ٥۳۲ ٥۳۲ إقلیمیة    
 -  -  ۷٥٬۸۱٦ ۲٦٬۳۱۱ ۱۰۲٬۱۲۷ دولیة    

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ٥۷٦٬٤۲۲ ۳٤٬۳۷۱ ۷٥٬۸۱٦ ۹۰۸٬۹۰٦ ۱٬٥۹٥٬٥۱٥ إجمالي االستثمارات 

االنخفاض في  ناقصاً: مخصص  
 ════════  ════════  ════════  ════════  ) ٥٦٬۹۳۱( ) ۹القیمة (إیضاح  

  ────────     
     ۱٬٥۳۸٬٥۸٤ استثمارات، بالصافي 

  ════════     
 

ألف درھم)    ٦۸۰٬٥۸۲:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف درھم (   ٤۹۳٬۸٥۹ما قیمتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تبلغ القیمة العادلة الستثمارات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  
 ویتم تصنیفھا في المستوى األول ضمن تسلسل القیمة العادلة. 

 
ألف درھم) واالعتراف    ۲۳٬۹۹٦:  ۲۰۲۱، قامت المجموعة بمراجعة محفظتھا وبیع بعض االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بقیمة ال شيء درھم ( ۲۰۲۲خالل سنة  

 ألف درھم).   ۹۲:  ۲۰۲۱بربح بقیمة ال شيء درھم ( 
 

ات النقدیة المخصومة التي تضمنت  * المعطیات الرئیسیة المستخدمة في أسالیب التقییم لھذه االستثمارات ھي معامالت البیع القابلة للمقارنة مع تعدیالت مناسبة، والتدفق 
ن حیث عالقة المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة بالقیمة العادلة، فإن أي  معطیات جوھریة غیر جدیرة بالمالحظة مع تعدیالت للمعامالت المماثلة وسعر الفائدة، وم 

 ة. تغییرات في معاملة بیع قابلة للمقارنة وأي تغییر سعر الفائدة في التدفقات النقدیة المخصومة سوف تؤثر بشكل مباشر على القیمة العادل 
 

 المقاسة على النحو اآلتي: ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالیة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
 

 مدرجة استثمارات   استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  المجموع    
 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث*  المستوى الثاني  المستوى األول   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    

      أدوات الدین: 
 ۱۰٥٬۹۱۸ -  -  ۲۲٬۱٦۸ ۱۲۸٬۰۸٦ محلیة    
 ۱۰۷٬۳۷۹ -  -  ۹۸٬۲۱٥ ۲۰٥٬٥۹٤ إقلیمیة    
 ٤۷۲٬۹۲۲ -  -  ۳٤۷٬۷٤۰ ۸۲۰٬٦٦۲ دولیة    

      
      أدوات حقوق الملكیة: 

 -  ۲۲٬٤٦۷ ٤ ۳٥٬۷۸٤ ٥۸٬۲٥٥ محلیة    
 -  -  -  ۷۷۹ ۷۷۹ إقلیمیة    
 -  -  ۹٦٬۷۷٤ ٦۰٬۱۲۱ ۱٥٦٬۸۹٥ دولیة    

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٦۸٦٬۲۱۹ ۲۲٬٤٦۷ ۹٦٬۷۷۸ ٥٦٤٬۸۰۷ ۱٬۳۷۰٬۲۷۱ إجمالي االستثمارات 

ناقصاً: مخصص االنخفاض في  
 ════════ ════════ ════════ ════════ ) ۸٬۸۹٥( ) ۹القیمة (إیضاح  

 ───────     
     ۱٬۳٦۱٬۳۷٦ استثمارات، بالصافي 

 ════════     
 
 
 
 
 
 

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۲۹ 

 
 استثمارات، بالصافي (تابع)  ۸

 
 الجدول التالي تسویة المبالغ االفتتاحیة والختامیة الستثمارات المستوى الثالث المسجلة بالقیمة العادلة: یوضح  

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲۰٬۹۹٥ ۲۲٬٤٦۷ في بدایة السنة 
 ۱٬٤۷۲ ۱۱٬۹۰٤ صافي األرباح غیر المحققة المسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر 

     ─────     ───── 
 ۲۲٬٤٦۷ ۳٤٬۳۷۱ في نھایة السنة 

      ═════     ═════ 
 

ییم، لم تُالحظ أي تغیرات  قیمت المجموعة حساسیة قیاس القیمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى الثالث نتیجة للتغیرات في المعطیات المستخدمة. وبناًء على التق 
. ویُنفذ ھذا التقییم على أساس ربع سنوي عن طریق مراجعة التغییرات في  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المستوى الثالث كما في  جوھریة في القیمة العادلة لالستثمارات ضمن  

 المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قیاس القیمة العادلة. 
 
 

 مخصص خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۹
 

 مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة الحركة في  
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

   مخصص المبالغ المستحقة من البنوك 
 ٦۷۰ ٥۰۸ ینایر   ۱في  

 ) ۱٦۲(  ) ۳۹٥(  عكس السنة 
  ─────  ───── 

 ٥۰۸ ۱۱۳ دیسمبر   ۳۱في  
  ═════  ═════ 
   

   مخصص القروض والسلفیات 
 ۲٦٬٥۳٦ ۲۳٬۹۷۰ ینایر   ۱في  

 ) ۲٬٥٦٦(  ۱۸ تحمیل / (عكس) السنة 
 -  ) ٥٤۷(  قروض وسلفیات مشطوبة 

  ───────  ───── 
 ۲۳٬۹۷۰ ۲۳٬٤٤۱ دیسمبر   ۳۱في  

  ═══════  ═════ 
   

   مقاسة بالتكلفة المطفأة   - مخصص استثمارات  
 ۱۰٬۸۰۲ ۸٬۸۹٥ ینایر   ۱في  

 ) ۱٬۹۰۷(  ٤۸٬۰۳٦ تحمیل / (عكس) السنة 
  ──────  ───── 

 ۸٬۸۹٥ ٥٦٬۹۳۱ دیسمبر   ۳۱في  
  ══════  ═════ 
   
   
   
   
   
   



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳۰ 

 
 مخصص خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تابع)  ۹

 
   الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

 
 والسلفیات، واالستثمارات في أدوات الدین المقاسة بالتكلفة المطفأة، والمبالغ المستحقة من البنوك: فیما یلي تحلیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسب المرحلة للقروض  

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٤٬٦٤۹ ۷٥٬٥۸۹   الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (المرحلة الثالثة)   - الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
   

 ٥٬۰۷۲ ۳٬۲۱٤ شھراً (المرحلة األولى)   ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى    - االئتمانیة المتوقعة  الخسائر  
 ۳٬٦٥۲ ۱٬٦۸۲ الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (المرحلة الثانیة)   - الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

  ──────  ───── 
 ۸٬۷۲٤ ٤٬۸۹٦ (المرحلة األولى والمرحلة الثانیة) الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

  ──────  ───── 
 ۳۳٬۳۷۳ ۸۰٬٤۸٥ مجموع الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

  ══════  ═════ 
 

   صافي عكس / (خسارة) االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۱- ۹
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٬۹۰۷ ) ٤۸٬۰۳٦(  قیمة االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة (خسارة) / عكس االنخفاض في  
 ) ۱۲٤(  ) ٦٬۸۷۱(  خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ۲٬٥٦٦ ) ۱۸(  (خسارة) / عكس االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات 
 ۱٦۲ ۳۹٥ المستحقة من البنوك عكس االنخفاض في قیمة المبالغ  

  ─────  ───── 
  )٥٤٬٥۳۰ ( ٤٬٥۱۱ 
  ═════  ═════ 

 
 

 موجودات أخرى  ۱۰
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱۳٬٤۹٥ ۱٦٬٦٤۱ فوائد مدینة 
 ۱٦٬۱٤۷ ۱۲٬٦٥۳ ) ۲۰موجودات حق االستخدام (إیضاح  

 ۱۳٬۰۳٤ ۸٬٦۱۰ ذمم مدینة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً 
  ───────  ─────── 
 ۳۷٬۹۰٤ ٤۲٬٦۷٦ 
  ════════ ════════ 

 
 

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳۱ 

 
 ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  ۱۱

 
۲۰۲۲ 

 ممتلكات ومعدات  
  ──────────────────────────────────────────── 
 أثاث ومعدات   

 مركبات  حاسوب* 
 أعمال رأسمالیة 

 المجموع  قید اإلنجاز   
 ألف درھم  درھم ألف   ألف درھم  ألف درھم  

     التكلفة 
 ۱۸٬٤٤٥ ۱۷ ۸۳ ۱۸٬۳٤٥ ۲۰۲۲ینایر    ۱في  

 ٥۱۱ -  -  ٥۱۱ إضافات 
  ────────  ────────  ────────  ──────── 

 ۱۸٬۹٥٦ ۱۷ ۸۳ ۱۸٬۸٥٦ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
  ════════  ════════  ════════  ════════ 
     

    االستھالك: 
 ۱٥٬٥۳۷ -  ۸۳ ۱٥٬٤٥٤ ۲۰۲۲ینایر    ۱في  

 ۹۱٤ -  -  ۹۱٤ ) ۱۹محّمل للسنة (إیضاح  
  ────────  ────────  ────────  ──────── 

 ۱٦٬٤٥۱ -  ۸۳ ۱٦٬۳٦۸ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
  ════════  ════════  ════════  ════════ 

     صافي القیم الدفتریة: 
 ۲٬٥۰٥ ۱۷ -  ۲٬٤۸۸ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  

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

 ألف درھم التي لم یتم استھالكھا.   ۱٬۰۸٤* األثاث ومعدات الحاسوب تشمل األعمال الفنیة بمبلغ  
 

۲۰۲۱ 
 

 ممتلكات ومعدات  
  ──────────────────────────────────────────── 
 أثاث ومعدات  

 مركبات     حاسوب*   
 أعمال رأسمالیة 

 المجموع  قید اإلنجاز   
 ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف   ألف درھم  

     التكلفة 
 ۱۷٬٦٦۲ ۱۹٥ ۸۳ ۱۷٬۳۸٤ ۲۰۲۱ینایر    ۱في  

 ۷۸۳ -  -  ۷۸۳ إضافات 
 -  ) ۱۷۸(  -  ۱۷۸ تحویالت 

  ────────  ────────  ────────  ──────── 
 ۱۸٬٤٤٥ ۱۷ ۸۳ ۱۸٬۳٤٥ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

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

    االستھالك: 
 ۱۳٬٦۹۲ -  ۸۳ ۱۳٬٦۰۹ ۲۰۲۱ینایر    ۱في  

 ۱٬۸٤٥  -  ۱٬۸٤٥ ) ۱۹محّمل للسنة (إیضاح  
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 ۱٥٬٥۳۷ -  ۸۳ ۱٥٬٤٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
  ════════  ════════  ════════  ════════ 

     صافي القیم الدفتریة: 
 ۲٬۹۰۸ ۱۷ -  ۲٬۸۹۱ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

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

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳۲ 

 
 ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة (تابع)  ۱۱

 
۲۰۲۲ 

 
 موجودات غیر ملموسة  

  ──────────────────────────────────────── 
 برمجیات   

 حاسوب 
 أعمال رأسمالیة 

 المجموع  قید اإلنجاز   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

    التكلفة 
 ٦٬٤۰۸ ۸۸۳ ٥٬٥۲٥ ۲۰۲۲ینایر    ۱في  

 ٤۸۰ -  ٤۸۰ إضافات 
 -  ) ۸۸۳(  ۸۸۳ تحویالت 

    ────────    ────────  ──────── 
 ٦٬۸۸۸ -  ٦٬۸۸۸ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  

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

   اإلطفاء: 
 ٥٬۳۸۱ -  ٥٬۳۸۱ ۲۰۲۲ینایر    ۱في  

 ۲٦۱ -  ۲٦۱ ) ۱۹محّمل للسنة (إیضاح  
    ────────    ───────  ──────── 

 ٥٬٦٤۲ -  ٥٬٦٤۲ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
    ════════    ════════  ════════ 

    صافي القیم الدفتریة: 
 ۱٬۲٤٦ -  ۱٬۲٤٦ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  

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

۲۰۲۱ 
 

 موجودات غیر ملموسة  
  ──────────────────────────────────────── 
 برمجیات  

 حاسوب   
 أعمال رأسمالیة  

 المجموع  اإلنجاز   قید 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

    التكلفة 
 ٥٬٥۲٥ -  ٥٬٥۲٥ ۲۰۲۱ینایر    ۱في  

 ۸۸۳ ۸۸۳ -  إضافات 
 -  -  -  تحویالت 

  ────────  ────────  ──────── 
 ٦٬٤۰۸ ۸۸۳ ٥٬٥۲٥ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

  ════════  ════════  ════════ 
    

   اإلطفاء: 
 ٥٬۲۲٥ -  ٥٬۲۲٥ ۲۰۲۱ینایر    ۱في  

 ۱٥٦ -  ۱٥٦ ) ۱۹محّمل للسنة (إیضاح  
  ───────  ───────  ──────── 

 ٥٬۳۸۱ -  ٥٬۳۸۱ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
  ════════  ════════  ════════ 

    صافي القیم الدفتریة: 
 ۱٬۰۲۷ ۸۸۳ ۱٤٤ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

  ════════  ════════  ════════ 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳۳ 

 
 ودائع العمالء  ۱۲

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٬۲۷۳٬۹۷۹ ۱٬۹۷۸٬۹۸۲ ودائع ألجل 
 ۷۰٤٬۷٥٦ ۱٬٤۰۰٬۱۸۰ حسابات تحت الطلب 

  ───────  ─────── 
 ۳٬۳۷۹٬۱٦۲ ۱٬۹۷۸٬۷۳٥ 
  ═══════  ═══════ 

 
 

 مستحقة للبنوك مبالغ   ۱۳
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٤٦٬۹۰۰ -  ودائع ألجل 
 ۲۰٤٬۰۹٦ -  اتفاقیات إعادة الشراء 

  ───────  ─────── 
  - ۳٥۰٬۹۹٦ 
 ════════ ════════ 

 
 معلومات عن الضمان  ۱- ۱۳

 قیمة الضمان  الرصید  قیمة الضمان  الرصید  
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     ودائع ألجل: 
 ۲۰۳٬۷۸۰ ۱٤٦٬۹۰۰ -  -  مضمونة باستثمارات 

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
  -  - ۱٤٦٬۹۰۰ ۲۰۳٬۷۸۰ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     اتفاقیات إعادة الشراء: 
 ۲۳٤٬۲۲۱ ۲۰٤٬۰۹٦  -  - مضمونة بأدوات الدین 

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

 سنویاً).   ٪ ۰٫۷۰:  ۲۰۲۱(   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱سنویاً للسنة المنتھیة في    ٪ ۰٫۹۷بلغ متوسط التكلفة على الودائع واتفاقیات إعادة الشراء  
 
 

 مطلوبات أخرى  ۱٤
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٥٬۱٦٦ ٤٥٬۱٥٦ فوائد مستحقة الدفع 
 ۱٥٬۸۱۸ ۱۲٬۳۷۲ ) ۲۰مطلوبات اإلیجار (إیضاح  

 ٥٬٥٦۸ ٦٬٤٥۰ مكافآت نھایة الخدمة للموظفین (أ) 
 ٥۱۱ ۳۳۲ رسوم مستحقة الدفع 

 ۱۲٬۰۸۸ ۱٥٬٥۱۹ أخرى 
  ───────  ─────── 
 ۷۹٬۸۲۹ ٥۹٬۱٥۱ 
  ═══════  ═══════ 

 
 

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳٤ 

 
 مطلوبات أخرى (تابع)  ۱٤

 
اإلمارات العربیة المتحدة، تقدم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا الوافدین. وفیما یلي الحركة في االلتزام وفقاً لقانون العمل بدولة   )أ( 

 المدرج في بیان المركز المالي الموحد فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة: 
 

 ۲۲۰۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٥٬۹۹۱ ٥٬٥٦۸ ینایر   ۱في  
 ۱٬٦۱۱ ۲٬۰٥۲ المحّمل للسنة 
 ) ۲٬۰۳٤(  ) ۱٬۱۷۰(  المبلغ المدفوع 

  ───────  ─────── 
 ٥٬٥٦۸ ٦٬٤٥۰ دیسمبر   ۳۱في  

  ═══════  ═══════ 
 
 

 رأس المال واالحتیاطیات  ۱٥
 

 رأس المال  )أ
   درھم للسھم).   ۱۰۰سھم عادي بقیمة    ۷۰۰٬۰۰۰:  ۲۰۲۱درھم للسھم (   ۱۰۰سھم عادي بقیمة    ۷۰۰٬۰۰۰یتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لدى البنك من  

 
 احتیاطي قانوني  )ب

من ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني حتى   ٪ ۱۰والنظام األساسي للبنك، یتم تحویل   ۲۰۲۱) لسنة  ۳۲وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ( 
 دفوع. وھذا االحتیاطي القانوني غیر متاح للتوزیع. من رأس المال الم   ٪ ٥۰یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل  

 
 احتیاطي خاص  )ج

 یتم التصرف في االحتیاطي الخاص وفقًا لقرار مجلس اإلدارة في ما یحقق مصلحة البنك. 
 
 

 إیرادات الفوائد  ۱٦
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳٥٬۷۹۳ ٤٤٬۳۳٥ قروض وسلفیات 
 ۲۱۹ ۹٬۳٦۲ إیداعات بنكیة 

  ───────  ─────── 
 ٥۳٬٦۹۷ ۳٦٬۰۱۲ 

  ═══════  ═══════ 
 
 

   صافي اإلیرادات من االستثمارات  ۱۷
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٤۱٬۲۸٦ ٤۷٬٤۳۸ إیرادات الفوائد من االستثمارات في أدوات الدین 
 ۸٬۰۱۸ ۹٬۹٤٦ إیرادات توزیعات األرباح 

 صافي األرباح المحققة من استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل  
 ۷٬٤۰۷ ۳٤۳ الدخل الشامل اآلخر    

 صافي (الخسائر) / األرباح من استثمارات في أوراق مالیة مقاسة بالقیمة العادلة 
 ۷٬۱۳۹ ) ۲٬٤٥۹(  من خالل الربح أو الخسارة    

 ) ۷۹۹(  ) ۸۰۹(  المحفظة المدفوعة إلى المؤسسات المالیة األخرى أتعاب إدارة  
  ─────── ──────── 
 ٥٤٬٤٥۹ ٦۳٬۰٥۱ 
  ═══════  ══════ 

 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳٥ 

 
 رسوم وعموالت وإیرادات أخرى  ۱۸

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱۱٬۷۷۰ ۱۲٬۷۸٤ رسوم من الحفظ والخدمات االستشاریة 
 ۸٬۸۲۲ ۹٬۳٦۷ رسوم المنتج ورسوم المعامالت 

 ۹٥۷ ۱٬٥٤٥ عموالت وإیرادات أخرى 
  ───────  ─────── 
 ۲۳٬٦۹٦ ۲۱٬٥٤۹ 

  ═══════  ═══════ 
 
 

 مصاریف عمومیة وإداریة  ۱۹
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ٥۰٬۳٤۲ ٥۲٬۰٤۱ تكالیف الموظفین 
 ۳٬٤۰۹ ۳٬٤۹٤ ) ۲۰االستخدام (إیضاح  استھالك موجودات حق  

 ۱٬٤۳٦ ۲٬۱٤۰ رسوم استشارات 
 ۳٬۹۲۰ ٤٬۸٤٥ اتصاالت واشتراكات 

 ۱٬۸٤٥ ۹۱٤ ) ۱۱استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح  
 ۱٥٦ ۲٦۱ ) ۱۱إطفاء موجودات غیر ملموسة (إیضاح  

 ۷٬۱۸۷ ٦٬۸٤۸   أخرى 
  ───────  ─────── 
 ۷۰٬٥٤۳ ٦۸٬۲۹٥ 
  ═══════  ═══════ 

 
 

 عقود اإلیجار  ۲۰
 

كل عام، فإنھ یحظر  لدى المجموعة عقود إیجار تتعلق بمباني المكاتب. إن التزام المجموعة بموجب عقود اإلیجار مضمون بملكیة المؤجر للموجودات المؤجرة. بش 
 على المجموعة التنازل والتأجیر من الباطن لألصل المؤجر. 

 
شھراً أو أقل وعقود إیجار لمعدات مكاتب بقیمة منخفضة. تُطبق المجموعة إعفاءات االعتراف بشأن    ۱۲إیجار لموجودات أخرى لمدة  كما أبرمت المجموعة عقود  

 "عقود اإلیجار قصیرة األجل" و"عقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة" على عقود إیجارھا. 
 

 
 المبالغ المعترف بھا في بیان المركز المالي الموحد )۱(

 
 یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام المعترف بھا والحركات خالل السنة:   فیما 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٬۱۸۱ ۱٦٬۱٤۷ ینایر   ۱في  
 ۱۷٬۳۷٥ -  إضافات خالل السنة 

 ) ۳٬٤۰۹(  ) ۳٬٤۹٤(  االستھالك المحّمل للسنة 
  ───────  ─────── 

 ۱٦٬۱٤۷ ۱۲٬٦٥۳ دیسمبر   ۳۱في  
  ═══════ ════════ 

 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳٦ 

 
 

 عقود اإلیجار (تابع)  ۲۰
 

 المبالغ المعترف بھا في بیان المركز المالي الموحد (تابع)  ) ۱( 
 

 فیما یلي القیمة الدفتریة لمطلوبات اإلیجار والحركة خالل السنة: 
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲٬۲۹۳ ۱٥٬۸۱۸ ینایر   ۱في  
 ۱۷٬۳۷٥ -  إضافات خالل السنة 

 ۲٥۹ ۱٥۹ تراكم الفائدة 
 ) ٤٬۱۰۹(  ) ۳٬٦۰٥(  دفعات اإلیجار 

  ───────  ─────── 
 ۱۲٬۳۷۲ ۱٥٬۸۱۸ 
   

 ۳٬٤٤٦ ۳٬٤۸٥ متداولة 
 ۱۲٬۳۷۲ ۸٬۸۸۷ غیر متداولة 

    ───────    ─────── 
 ۱۲٬۳۷۲ ۱٥٬۸۱۸ 
 ════════ ════════ 

 
 الخسائر الموحد المبالغ المعترف بھا في بیان األرباح أو   ) ۲(   

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳٬٤۰۹ ۳٬٤۹٤ ) ۱۹االستھالك المحّمل للسنة (إیضاح  
 ۲٥۹ ۱٥۹ تراكم الفائدة 

 ٤۳٤ ٥۳۲ المصاریف المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل 
  ───────  ─────── 
 ٤٬۱۸٤٬ ٥۱۰۲ 
  ───────  ─────── 

 
 ألف درھم).   ٤٬۱۰۹:  ۲۰۲۱ألف درھم (   ۳٬٦۰٥ما قیمتھ    ۲۰۲۲النقدیة الصادرة لعقود اإلیجار في  بلغ مجموع التدفقات  

 
 

 ربحیة / خسارة السھم األساسیة والمخّفضة  ۲۱
 

إلى مساھمي    درھم) بقسمة الخسارة العائدة   ٤۳٫۷٤: ربحیة السھم األساسیة البالغة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱درھم (   ۳۳٫۸۲تحتسب خسارة السھم األساسیة البالغة  
ألف درھم) على المتوسط المرجح    ۳۰٬٦۱۹: ربح بقیمة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ألف درھم للسنة المنتھیة في    ۲۳٬٦۷۳الشركة األم بقیمة  

 رھم لكل سھم).  د   ۱۰۰سھم بقیمة    ۷۰۰٬۰۰۰:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱درھم لكل سھم (   ۱۰۰سھم بقیمة    ۷۰۰٬۰۰۰لعدد األسھم القائمة خالل السنة والبالغ  
 

یر على ربحیة السھم عند  إن الربحیة / الخسارة األساسیة والمخفّضة للسھم ھي نفسھا نظراً لعدم قیام المجموعة بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن یكون لھا تأث 
 الممارسة. 

 
 

   التزامات ومطلوبات طارئة  ۲۲
 

 التزامات مرتبطة باالئتمان ومطلوبات طارئة 
 االلتزامات المرتبطة باالئتمان التزامات تمدید االئتمان والضمانات والقبوالت المصممة لتلبیة متطلبات عمالء المجموعة. تتضمن  

 
 شروط العقد. تلتزم المجموعة بموجب الضمانات والقبوالت بالدفع نیابة عن العمالء، عند إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتھم المنصوص علیھا بموجب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع) 

  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١للسنة المنتهية في  

٣٧  

 
  التزامات ومطلوبات طارئة (تابع)   ٢٢

 
  فيما يلي مطلوبات والتزامات المجموعة الطارئة المرتبطة باالئتمان. 

 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  
   
   

  ١٧٬٦٩٥  ٦٬٧٧٦  ضمانات
  ٢٦٬٨٧٨  ٨١٤٥٩٬  تسهيالت ائتمانية ملزمة غير مستخدمة*

  ───────   ───────  
 ٤٤٬٥٧٣  ٦٦٬٥٩٠  
  ═══════   ═══════  

 
  ألف درهم).   ٢١٬٠٥٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف درهم على حساب استثمارات في أدوات حقوق الملكية (   ٢١٬٦٤٥لدى المجموعة التزامات بقيمة  

 
شروط مسبقة وشروط إنهاء  ل تسهيالت ضمن فترة محددة تخضع  * تمثل التسهيالت االئتمانية الملزمة غير المستخدمة التزاماً تعاقدياً للسماح بعمليات السحب من أي  

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

 
حكمة دبي. رفضت محكمة  م مجموعة بصفة المدعي عليه فيما يتعلق بتسهيالت مضمونة ممنوحة للعميل، قيد النظر في ال تزال الدعوى القانونية، التي تمثُل فهيا ال 

لمجموعة تقييماً وخلصت  . أجرت ا ٢٠٢٢االستئناف حكم المحكمة االبتدائية الذي كان لصالح المجموعة. وقدمت المجموعة استئنافًا إلى محكمة التمييز في ديسمبر  
  . ٢٠٢٢مبر  ديس   ٣١س لديها أي التزام قانوني تجاه العميل فيما يتعلق بهذا األمر. وبناًء عليه، لم تحتفظ المجموعة بأي مخصص كما في  إلى أنه لي 

 
جارية واألخرى تتعلق  ، كانت المجموعة مدعى عليه في قضيتين قانونيتين، واحدة تتعلق باستثمار العميل في ورقة ت ٢٠٢١ديسمبر    ٣١باإلضافة إلى ذلك، كما في  

ضائية بإغالق التقاضي  على أحكام ق ، حصلت المجموعة في كلتا القضيتين  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١بعقار العميل المحتفظ بها على أساس الوكالة. خالل السنة المنتهية في  
  .  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١لصالح المجموعة. وبناًء عليه، لم تحتفظ المجموعة بأي مخصص كما في  

 
ي البيانات المالية  تقوم المجموعة، على أساس مستمر، بتحديد وتقييم هذه المخاطر واالعتراف بالمخصصات وفقاً للسياسة المحاسبية للمخصصات المفصح عنها ف 

  لسنوية الموحدة. ا 
 
 

  معامالت األطراف ذات العالقة   ٢٣
 

ار موظفي اإلدارة  تدخل المجموعة في معامالت في سياق العمل المعتاد مع أطراف ذات عالقة، يعرفون بأنهم المساهمون الرئيسيون وأعضاء مجلس اإلدارة وكب 
باً بنفس الشروط السائدة  العالقة على أساس تجاري بحت، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات، تقري وشركاتهم ذات العالقة. تتم المعامالت مع هذه األطراف ذات 

  ن قبل إدارة المجموعة. في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة م 
 

  لهامة القائمة فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة والمدرجة في البيانات المالية الموحدة: فيما يلي األرصدة ا 
  

 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  ألف درهم   ألف درهم  
   

    أرصدة مع المساهمين وشركاتهم ذات العالقة: 
  ١٬٠٧٧٬٦٩٥  ١٬١٣٢٬٥٠٠  ودائع العمالء 

  ٤٢٢٬٠١٨  ٤٢٢٬٠٠٠  قروض وسلفيات 
  ٢١٬٨٢٤  ٣٨٬٧٣١  مطلوبات أخرى 

  ١٬٧٥٣  ١٬٣٠٥  موجودات أخرى 
  ١٣٬٨٨٥  ٣٬٠٢٤  التزامات ومطلوبات طارئة 

   
  : أرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة 

  ٢٨٢  -   ودائع العمالء 
 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳۸ 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ۲۳

 
 فیما یلي اإلیرادات والمصاریف المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في البیانات المالیة الموحدة: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

   وشركاتھم ذات العالقة: مساھمون  
 ۱٤٬۸٥۲ ۱٤٬۹۸۲ إیرادات الفوائد 

 ) ۲۰٬٦٥۷(  ) ۲۱٬۹٦٥(  مصاریف الفوائد 
 ۳٬٤۹۷ ٤٬٥٦۲ رسوم وعموالت وإیرادات أخرى 

 ) ٦٬٦۳۷(  ) ٦٬۷۹٥(  مصاریف عمومیة وإداریة 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة: 
 ۱۷ -  وإیرادات أخرى رسوم وعموالت 

 ) ۳۰(  -    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 

، لم تقم المجموعة بقید أي انخفاض في قیمة المبالغ المستحقة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱تنشأ األرصدة القائمة بنھایة السنة في سیاق العمل االعتیادي. بالنسبة للسنة المنتھیة في  
 : ال شيء). ۲۰۲۱من األطراف ذات العالقة حیث أن أغلب األرصدة نقد مضمون ( 

 
 اإلدارة: تعویضات كبار موظفي  

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۱٤٬۳۱۷ ۱٤٬٤۸٥ رواتب ومنافع أخرى 
  ═══════  ═══════ 

 
 

 تحلیل القطاعات  ۲٤
 

استثمارات المجموعة  لألغراض التشغیلیة، یتم تنظیم المجموعة في قطاعین رئیسیین لألعمال: (أ) قطاع االستثمارات الذي یساھم بشكل رئیسي في إدارة محفظة  
ویقبل الودائع من الشركات    ویوفر خدمات الخزینة، و(ب) قطاع الخدمات البنكیة، الذي یدیر بشكل أساسي المحافظ االستثماریة للعمالء، ویوفر التسھیالت االئتمانیة، 

ت عن قطاعاتھا األساسیة. تتم المعامالت بین القطاعات بأسعار تحددھا  والعمالء األفراد. تعتبر ھذه القطاعات ھي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبھ بإبالغ معلوما 
 متحدة. اإلدارة مع األخذ في االعتبار تكلفة األموال والتوزیع العادل للمصاریف، وتتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي داخل اإلمارات العربیة ال 

 
نفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء القطاعات استناداً إلى  تراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغیلیة بصورة م 

 األرباح أو الخسائر التشغیلیة. 
 

 المجموع  الخدمات البنكیة  االستثمارات  
    ────────────────    ────────────────  ──────── ─────── ──    
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

 ۱۲۷٬۱٦٦ ۸۲٬٤۱۸ ٥۸٬٤۳٥ ٦۸٬٦٥۱ ٦۸٬۷۳۱ ۱۳٬۷٦۷ إیرادات* 
 ) ۹٦٬٥٤۷(  ) ۱۰٦٬۰۹۱(  ) ٦۸٬٤۳٦(  ) ٥۳٬۱۹۳(  ) ۲۸٬۱۱۱(  ) ٥۲٬۸۹۸(  مصاریف 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 (خسارة) / ربح 

 ۳۰٬٦۱۹ ) ۲۳٬٦۷۳(  ) ۱۰٬۰۰۱(  ۱٥٬٤٥۸ ٤۰٬٦۲۰ ) ۳۹٬۱۳۱(  السنة   
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
صافي االنخفاض    * تشتمل اإلیرادات على إیرادات الفوائد وصافي اإلیرادات من االستثمارات ورسوم العموالت واإلیرادات األخرى وربح صرف العمالت ناقصاً 

 قیمة الموجودات المالیة. في  
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

۳۹ 

 
 تحلیل القطاعات (تابع)  ۲٤

 
 المجموع  الخدمات البنكیة  االستثمارات  
    ────────────────    ────────────────    ─────────────── 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

 ۲٬۸٦۹٬۹۹۱ ۳٬۸۸٥٬۹۰٥ ۹٤٤٬۲٦۷ ۱٬۰۱٥٬۲۱۱ ۱٬۹۲٥٬۷۲٤ ۲٬۸۷۰٬٦۹٤ موجودات القطاع 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

المطلوبات وحقوق 
 ۲٬۸٦۹٬۹۹۱ ۳٬۸۸٥٬۹۰٥ ۲٬۱۷۲٬۰۰۳    ۳٬٥۹۷٬٤۰۸ ٦۹۷٬۹۸۸ ۲۸۸٬٤۹۷ الملكیة للقطاع 

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

 األدوات المالیة المشتقة  ۲٥
 

عقد مالي بین طرفین    تقوم المجموعة، ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالیة مشتقة. األداة المالیة المشتقة ھي عبارة عن 
لمالیة المشتقة ألعمال المجموعة في  وتعتمد دفعاتھ على الحركات في سعر أداة مالیة أساسیة واحدة أو أكثر أو سعر مرجعي أو مؤشر. یتمثل الغرض من األدوات ا 

باستعمال خیارات وعقود صرف العمالت األجنبیة  المجموعة  التقلیل من المخاطر الناتجة عن التعثر أو تقلبات العملة والفائدة والمتغیرات األخرى في السوق. وتقوم  
 اآلجلة للتقلیل من مخاطر العملة على استثمارات معینة. 

 
 : ال شيء). ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱محتفظ بھا من قبل المجموعة كما في    لیس ھناك أدوات مشتقة 

 
ل أو المعدل أو المؤشر  تنطوي المشتقات عادة عند بدایتھا على تبادل وعود بتحویل مقابل نقدي صغیر أو عدم التحویل. وقد یكون لحركة صغیرة نسبیة في قیمة األص 

تقة أثر جوھري على ربح أو خسارة المجموعة. یتم مراقبة تأثر المجموعة بعقود المشتقات عن كثب كجزء من اإلدارة الشاملة  الكامن في عقد األداة المالیة المش 
 لمخاطر السوق للمجموعة. 

 
 أنواع منتجات المشتقات 

 
 عقود آجلة 

أو بیع عملة معینة أو بضائع أو أداة مالیة بسعر وتاریخ محددین في المستقبل. وھي عقود مصممة حسب الحاجة یتم التعامل    العقود اآلجلة ھي اتفاقیات تعاقدیة لشراء 
 فیھا خارج سوق المال. 

 
 عقود خیارات 

ة بسعر محدد إما في تاریخ مستقبلي ثابت أو في  عقود الخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة تنقل الحق، ولیس االلتزام، لشراء أو بیع قدر محدد من البضائع أو األدوات المالی 
 أي وقت خالل سنة محددة. 

 
 عقود مقایضة 

بتبادل دفعات الفائدة الثابتة    عقود المقایضة ھي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. بالنسبة لمقایضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة عادة 
 واحدة دون تبادل أصل المبلغ. والمتغیرة بعملة  

 
 مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات 

لى القیمة العادلة الموجبة لألدوات  تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالیة المشتقة من احتمالیة عجز الطرف المقابل عن الوفاء بااللتزامات التعاقدیة، وتقتصر ع 
ات التي تتم تسویتھا باإلجمالي، تتعرض المجموعة لمخاطر التسویة، وھي مخاطر إیفاء المجموعة بالتزامھا مع إخفاق الطرف  المالئمة للمجموعة. ومن خالل المشتق 

 المقابل في تقدیم القیمة المقابلة.  
 

ي عالقات التحوط واألدوات المالیة األخرى  إن التغیرات في مخاطر ائتمان الطرف المقابل ال تؤثر تأثیراً جوھریاً على تقییم فعالیة التحوط للمشتقات المدرجة ف 
 المدرجة بالقیمة العادلة. 

 
 
 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٤۰ 

 
 إدارة المخاطر  ۲٦

 
 مقدمة 

 
ولكنھا تدار من خالل عملیة متواصلة لتحدیدھا وقیاسھا ومراقبتھا وفقاً لسقوف المخاطر وضوابط أخرى. تعد عملیة    تقع المخاطر في صلب أنشطة المجموعة 

یما یتعلق بالمسؤولیات  إدارة المخاطر عنصراً ھاماً في تحقیق الربحیة المستمرة للمجموعة ویتحمل كل فرد داخل المجموعة المسؤولیة عن المخاطر التي یواجھھا ف 
 وطة بھ أو بھا. المن 

 
فاع" إلدارة  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة النھائیة بخصوص التعرض للمخاطر. وتقوم المجموعة بتطبیق حوكمة المخاطر باقتراح "منھج من ثالثة خطوط د 

 المخاطر یتضمن اإلدارة العلیا وخطوط العمل ووحدة قویة إلدارة المخاطر وتدقیق داخلي مؤھل ومستقل. 
 

أیضاً    تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر السوق وتنقسم األخیرة إلى مخاطر تجاریة ومخاطر غیر تجاریة. وتتعرض المجموعة 
 إلى مخاطر التشغیل ومخاطر االمتثال ومخاطر أمن المعلومات.  

 
البیئة والتقنیة والقطاع. ویتم مراقبة ھذه العملیات من خالل عملیات التخطیط    ال تتضمن عملیات رقابة المخاطر المستقلة مخاطر العمل مثل التغیرات في 

 االستراتیجي لدى المجموعة. 
 

 ھیكل إدارة المخاطر 
 

. تتم إدارة  یتحمل مجلس اإلدارة المسؤولیة المطلقة عن تحدید مدى قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ووضع إطار إدارة مخاطر المجموعة واإلشراف علیھ 
 المخاطر من خالل عدد من اللجان وھما: لجنة المخاطر ولجنة التدقیق التابعتین لمجلس اإلدارة.  

 
لجنة  لجنة االستثمارات األساسیة، و ولجنة االئتمان، و   اللجنة التنفیذیة، مستوى اإلدارة على إدارة المخاطر بشكل فعال وال سیما    تعمل كذلك اللجان المشّكلة على 

 إدارة الموجودات والمطلوبات، ولجنة االمتثال لقوانین مكافحة غسیل األموال، وقسم إدارة المخاطر. 
 

 مجلس اإلدارة 
اإلطار العام لحوكمة وإدارة المخاطر. ویعتبر المجلس مسؤوالً عن تحدید استراتیجیة إدارة المخاطر ووضع حدود للمخاطر  إن مجلس اإلدارة ھو المسؤول عن  

واضحة   التي تواجھھا المجموعة وضمان متابعة التعرض للمخاطر ومراقبتھا بصورة فعالة. كما یكون المجلس مسؤوالً أیضاً عن وضع ھیكل محدد بصورة 
 باإلضافة إلى اعتماد السیاسات واإلجراءات الخاصة بالمخاطر والبنیة التحتیة وإدارة كافة المخاطر المتعلقة بالمجموعة.   إلدارة المخاطر 

 
دوار  فیما یلي تلخیص أل ومن أجل القیام بھذه المسؤولیة بكفاءة، یحصل مجلس اإلدارة على الدعم الالزم من لجان منبثقة من المجلس إلى جانب اللجان اإلداریة. و 

 ومھام كل لجنة: 
 

 لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة 
تعزیز إطار عمل إدارة  إن لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة لدیھا المسؤولیة الكاملة لتطویر استراتیجیة المخاطر ومبادئ التطبیق وأطر العمل والسیاسات ل 

ة ومراقبة التعرض العام للمخاطر (وھي مخاطر االئتمان والسوق والسیولة والتشغیل وأمن المعلومات  المخاطر لدى المجموعة وذلك من أجل تطبیق المعاییر الرائد 
 والمخاطر القانونیة، وما إلى ذلك) وااللتزام بالمتطلبات التنظیمیة. 

 
 لجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة 

مراقبة ومراجعة األمور المتعلقة بالتدقیق المالي والرقابة الداخلیة، إلى جانب اإلشراف على استقالل  یتمثل الدور األساسي للجنة التدقیق التابعة لمجلس اإلدارة في  
 وأداء مدققي الحسابات الداخلیین والخارجیین في المجموعة. 

 
 اللجنة التنفیذیة 

 تتولى اإلدارة التنفیذیة العلیا مھمة تنفیذ السیاسات المعتمدة من مجلس اإلدارة. 
 

 ام الرئیسیة للجنة التنفیذیة على ما یلي: تشتمل المھ 
اإلشراف على عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال وعملیة اختبار الضغط المالي من خالل مراجعة منھجیات وتحلیالت وتقاریر  •

 عملیة التقییم الداخلي لكفایة رأس المال واختبار الضغط المالي.
 المخاطر والضوابط الداخلیة. مراقبة فعالیة نھج إدارة  •
 تعزیز ثقافة االمتثال للوائح إدارة المخاطر وسیاساتھا وإجراءاتھا.  •
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 ھیكل إدارة المخاطر (تابع) 

 
 لجنة االئتمان 

ى التسھیالت االئتمانیة  لجنة االئتمان ھي لجنة مشكلة على مستوى اإلدارة تنفذ قرارات اإلقراض االئتماني بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الموافقة عل 
 یر والتصنیف. وتجدیدھا، ومراجعة ومراقبة أداء محفظة القروض، والقرارات المتعلقة بتسویة القروض، وشطب المخصصات، وتعدیالت التسع 

 
 تشتمل المھام الرئیسیة للجنة االئتمان على ما یلي: 

التوصیة بسیاسات وإجراءات ائتمانیة معقولة وحكیمة لتجنب المخاطر غیر المبررة والخسارة المحتملة، أي الحصول على عائد معقول  •
 على أساس المخاطر المعدلة.

 سییر التسھیالت االئتمانیة، ونوعیة المحفظة االئتمانیة. اإلشراف على تحدید وإدارة التسھیالت االئتمانیة، وت  •
 

 لجنة االستثمارات األساسیة 
لس اإلدارة،  إن الغرض من لجنة االستثمارات األساسیة ھو مراجعة أداء المحفظة االستثماریة لدى المجموعة تماشیاً مع تفویض الصالحیات المقدم من مج 

االستثماریة، وإدارة السیاسات المتعلقة باالستثمار، وكذلك الموافقة على العروض المتعلقة بمحفظة االستثمارات العقاریة  والمؤشرات المؤثرة على المحفظة  
 الخاصة بالبنك لضمان االمتثال للحدود الساریة التي وضعھا مجلس اإلدارة. 

 
 تشتمل المھام الرئیسیة للجنة االستثمار األساسیة على ما یلي: 

 استراتیجیة تخصیص الموجودات للمحفظة لتحقیق التوافق مع العوائد المستھدفة.  •
   تقییم أداء محفظة االستثمارات العقاریة الخاصة بالبنك مقابل األھداف المتفق علیھا والموازنة. •

 
 لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات 

ت المجموعة والھیكل المالي العام، كما تعد مسؤولة عن إدارة مخاطر التمویل ومخاطر  إن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبا 
 أسعار الفائدة في المحفظة البنكیة ومخاطر السیولة لدى المجموعة. 

 
 تشتمل المھام الرئیسیة للجنة الموجودات والمطلوبات على إدارة المخاطر التالیة: 

ة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا نتیجة عدم القدرة على تسییل الموجودات أو الحصول  تتمثل في المخاطر الناتج   – مخاطر السیولة  
 على التمویل الكافي. 

 
   تتمثل في المخاطر التالیة.   – مخاطر السوق  

  وأسعار صرف العمالت األجنبیة وتقلبات السوق.المخاطر التي قد تتعرض لھا األرباح من جراء التغیرات السلبیة في أسعار الفائدة  •
المخاطر الناتجة عن التغیرات في قیمة المحفظة االستثماریة بسبب التغیرات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وما إلى  •

  ذلك.
 

 تتمثل في المخاطر التالیة.   – بیان المركز المالي    مخاطر 
أسعار  • تسعیر  إعادة  العمومیة وفجوات  للمیزانیة  التعاقدي  االستحقاق  فجوات  مثل  العمومیة،  المیزانیة  إدارة  اإلشراف على مشكالت 

 الفائدة. 
وكفاءة المیزانیة العمومیة في األخذ برؤیة مستقبلیة المخاطر،    مقابل تقبلتطور المیزانیة العمومیة الخاصة بالبنك، وأداء كفایة رأس المال   •

 للتغیرات في اإلجراءات االقتصادیة والتنظیمیة والتنافسیة. 
 

 لجنة االمتثال لقوانین مكافحة غسیل األموال 
الء واإلشراف على امتثال البنك لجمیع قوانین  تكون لجنة االمتثال لقوانین مكافحة غسیل األموال مسؤولة عن تنفیذ آلیات الفحص النافي للجھالة والرقابة على العم 

 وقواعد ولوائح مكافحة غسل األموال الساریة.  
 تشتمل المھام الرئیسیة للجنة االمتثال ومكافحة غسیل األموال على ما یلي: 

 مراجعة جمیع عالقات العمالء الجدد وتقرر إما الموافقة على العالقة المستقبلیة أو رفضھا. •
 قات العمالء الجدد ومدیر الموجودات المستقل الجدید وتقرر إما الموافقة على العالقة أو رفضھا. مراجعة جمیع عال •
 مناقشة مبادرات ومشكالت االمتثال المتعلقة بمكافحة غسیل األموال. •
 مراجعة النتائج المختارة لمراقبة المبادرات واتخاذ الخطوات الالزمة.  •
 المعامالت المشبوھة واتجاھاتھا.مراجعة حاالت اإلبالغ عن  •
مراجعة تقاریر االمتثال والتدقیق المتعلقة بمكافحة غسیل األموال وتقاریر الجھة التنظیمیة واإلجراءات التصحیحیة ذات العالقة التي   •

 تم اتخاذھا، واتخاذ الخطوات الالزمة لضمان اإلجراءات التصحیحیة المالئمة وفي وقتھا المناسب.
 ق احتیاجات التدریب على االمتثال عبر البنك.مناقشة وتنسی •
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 ھیكل إدارة المخاطر (تابع) 

 
   قسم إدارة المخاطر 

االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغیل ومخاطر أمن المعلومات داخل المجموعة. تقوم    یعتبر قسم إدارة المخاطر مسؤوالً عن تحدید ومراقبة وإدارة مخاطر 
مخالفات للسیاسات  اإلدارة بمراقبة المخاطر یومیاً وفقاً إلطار تقبل المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة. إن قسم إدارة المخاطر مسؤول عن اإلبالغ عن أي  

 علیا وفي نھایة المطاف لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس. والتوجیھات التنظیمیة إلى اإلدارة ال 
 

 التدقیق الداخلي 
ا یقوم قسم  تخضع عملیات إدارة المخاطر على مستوى المجموعة للتدقیق الداخلي حیث یتم فحص مدى كفایة اإلجراءات المطبقة والتزام المجموعة بھا. كم 

عن كافة عملیات المراجعة مع اإلدارة ویقوم برفع تقاریر عن النتائج والتوصیات إلى لجنة التدقیق المنبثقة عن  التدقیق الداخلي بمناقشة النتائج التي توصل إلیھا  
 مجلس اإلدارة. 

 
 قیاس المخاطر ونظم رفع التقاریر 

تراتیجیة العمل والبیئة السوقیة  یتم رصد ومراقبة المخاطر بصورة رئیسیة على أساس السقوف والمقاییس الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس ھذه السقوف اس 
مخاطر فیما یتعلق  للمجموعة وكذلك مستوى الخطر الذي تكون المجموعة مستعدة لقبولھ. وإضافة إلى ذلك، تراقب المجموعة وتقیّم قدرتھا العامة على تحّمل ال 

 بالتعرض الشامل للمخاطر بجمیع أنواعھا ونشاطاتھا. 
 

الجة وذلك لتحلیل وتحدید ومراقبة المخاطر المبكرة. لقد تم عرض ھذه المعلومات التي تتضمن إجمالي التعرض  تخضع المعلومات المجمعة للفحص والمع 
   االئتماني ونسب السیولة والتغیرات في ملف المخاطر على لجان اإلدارة وفي نھایة المطاف إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.  

 
م إدارة المخاطر إلى اللجان ذات الصلة حول مدى استخدام السقوف واالستثمارات الخاصة والسیولة باإلضافة إلى أي تطورات  یتم تقدیم ملخص دوري من قبل قس 

 أخرى للمخاطر. 
 

 تخفیف المخاطر 
عمالت األجنبیة  في إطار إدارة المخاطر الكلیة، تستخدم المجموعة المشتقات وأدوات أخرى إلدارة مخاطر السوق المرتبطة بالتغیرات في أسعار الفائدة وال 

ھا وضمان استمرار تنوعھا  ومخاطر األسھم ومخاطر االئتمان والمخاطر الناتجة من المعامالت المتوقعة. وكذلك تقوم المجموعة بصورة مستمرة بمراقبة محفظت 
 لتخفیف المخاطر المتعلقة بتركز التعرضات في قطاع عمل أو جغرافي محدد. 

 
 التركیز المفرط للمخاطر 

االئتمان من مزاولة عدد من األطراف المقابلة ألنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافیة أو أن تتمتع األطراف    تنشأ التركیزات في مخاطر 
یة أو السیاسیة  روف االقتصاد المقابلة بنفس الخصائص االقتصادیة التي بسببھا تتأثر مقدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة بقدٍر مماثل نتیجة للتغیرات في الظ 

 جغرافیة محددة.   أو غیرھا من الظروف. تشیر التركیزات في المخاطر إلى تأثر أداء المجموعة نسبیاً بالمستجدات المؤثرة على قطاع اقتصادي معین أو منطقة 
 

تھدف إلى المحافظة على تنوع المحفظة.  وبھدف تفادي زیادة التركیز في المخاطر، تشـتمل السـیاسـات واإلجراءات الخاصـة بالمجموعة على إرشـادات محددة  
 تتم مراقبة وإدارة تركیزات مخاطر االئتمان التي یتم تحدیدھا وفقاً لحدود تحّمل المخاطر التي وافقت علیھ مجلس اإلدارة.  

 
 الوضع االقتصادي والجیوسیاسي الحالي  

 
 أثناء تقییم المخاطر المختلفة التي تتعرض لھا المجموعة، كما ھو موضح أدناه. أخذت المجموعة في االعتبار تأثیر الوضع االقتصادي والجیوسیاسي الحالي  
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 مخاطر االئتمان 

 
من    االئتمان في عدم قدرة العمیل أو الطرف المقابل على الوفاء بااللتزامات مما یتسبب في تكبد المجموعة خسائر مالیة. وتنشأ ھذه المخاطر   تتمثل مخاطر 

وضوح عملیة تفویض  ب اإلقراض والخزینة واألنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة. وتتم مراقبة مخاطر االئتمان بفعالیة وفقاً لسیاسات االئتمان التي تحدد  
 جغرافیة. صالحیات اإلقراض والسیاسات واإلجراءات. وتنطوي إدارة مخاطر االئتمان أیضاً على مراقبة تركیزات المخاطر حسب قطاع العمل والمنطقة ال 

 
تلف باختالف التغیرات في ظروف  إن تقدیر التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر ھو أمر معقد ویتطلب استخدام النماذج حیث أن التعرض یخ 

حدوث التعثر ونسب    السوق والتدفقات النقدیة المتوقعة ومرور الوقت. إن تقییم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات یتطلب المزید من التقدیرات حول احتمالیة 
اس مخاطر االئتمان باستخدام مفھوم الخسارة المتوقعة التي تتطلب  الخسارة المرتبطة بھا واالرتباطات االئتمانیة بین األطراف المقابلة. وتقوم المجموعة بقی 

 العوامل التالیة: 
   احتمالیة التعثر •
 الخسارة الناتجة عن التعثر  •
 مستوى التعرض الناتج عن التعثر  •

 
 تصنیفات مخاطر االئتمان 

، وكذلك التقییمات  لدى المجموعة إجراءات لمراجعة الجودة االئتمانیة من أجل الكشف المبكر عن التغیرات المحتملة في الجودة االئتمانیة لألطراف المقابلة 
مخاطر باستخدام أسوأ تصنیف  المنتظمة للضمانات. تتحدد سقوف الطرف المقابل باستخدام نظام تصنیف مخاطر االئتمان الذي یحدد لكل طرف مقابل تصنیفاً لل 

تفعت درجة تصنیف  متاح من تصنیفات ستاندرد أند بورز ومودیز وفیتش. یتم معایرة احتمالیة تعثر درجات االئتمان بحیث یزید خطر التعثر بشكل أكبر كلما ار 
صنیف وتسمح ھذه اإلجراءات للمجموعة بتقییم الخسائر  الخطر. وتخضع تصنیفات المخاطر للمراجعة المنتظمة بناًء على التحدیثات المنتظمة من وكاالت الت 

 المحتملة الناجمة عن المخاطر التي تتعرض لھا وباتخاذ اإلجراءات التصحیحیة. 
 

 یتم تقسیم تصنیفات مخاطر المقترض ضمن الدرجات التالیة: 
 التعریف  الدرجة 

 مخاطر منخفضة  الدرجة الممیزة والمرتفعة 
 مقبولة   مخاطر  الدرجة القیاسیة 

 قائمة المراقبة  الدرجة دون القیاسیة 
 خسائر/ االنخفاض في القیمة  متأخرة السداد 

 
 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 

االعتراف المبدئي  نموذجاً من "ثالث مراحل" لتحدید االنخفاض في القیمة بناء على التغیرات في الجودة االئتمانیة منذ    ۹یحدد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 بالتسھیل االئتماني وذلك على النحو الموجز أدناه:  

ر االئتمان  یتم تصنیف األداة المالیة التي لم تتعرض النخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند االعتراف المبدئي في "المرحلة األولى" ویتم مراقبة مخاط    - 
 الخاصة بھا بشکل مستمر من قبل المجموعة. 

تبارھا أنھا تعرضت  إذا تم تحدید زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، یتم نقل األداة المالیة إلى "المرحلة الثانیة" ولكن ال یتم اع  - 
 النخفاض في قیمتھا االئتمانیة. 

 .  تنتقل األداة المالیة إلى "المرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة  - 
تجة عن أحداث التعثر  یتم قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المدرجة في المرحلة األولى بمبلغ یعادل الخسارة االئتمانیة المتوقعة النا  - 

نیة أو الثالثة بناء على الخسارة االئتمانیة  المحتملة خالل فترة االثني عشر شھراً التالیة. ویتم قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة لألدوات في المرحلة الثا 
 المتوقعة على أساس العمر.  

 في أنھ یجب مراعاة المعلومات المستقبلیة.   ۹یتمثل المفھوم السائد في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   - 
انخفضت قیمتھا االئتمانیة ھي تلك الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة عند االعتراف    الموجودات المالیة المشتراة أو المنشأة التي  - 

ارة لھذه  المبدئي. یتم دائماً قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (المرحلة الثالثة). ومع ذلك، فإن المبلغ المعترف بھ كمخصص خس 
الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، ولكن یمثل التغیرات في الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر    الموجودات ال یمثل مجموع مبلغ 

 منذ االعتراف المبدئي بالموجودات. 
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 الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان 

احدة، وتخفیض  ترى المجموعة أن الموجودات المالیة قد شھدت زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان عندما یحدث تغیر جوھري في احتمالیة التعثر لفترة سنة و 
الئتمانیة المتوقعة  التصنیف بأكثر من درجتین، ویحدث انخفاض جوھري في القیمة العادلة للموجودات بین تاریخ نشوء تعرض معین وتاریخ حساب الخسارة ا 

 .  ۹بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 

 القروض والسلفیات: 
 یواجھ المقترض زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان عند حدوث أي من العوامل الكمیة التالیة:  

 یوماً.   ۹۰و   ۳۰حسابات تأخر سدادھا بین   - 
 مان. نتائج عكسیة لحساب/ مقترض حسب بیانات مكتب االئت  - 

 
   االستثمارات: 

 زیادة جوھریة في احتمالیة تعثر األداة األساسیة.  - 
 تدھور جوھري في التصنیف االئتماني لألداة األساسیة.  - 
 انخفاض جوھري في القیمة العادلة لألداة األساسیة.  - 

 
 مبالغ مستحقة من البنوك: 

 المقابل. تغیر جوھري في األداء والسلوك المتوقع للطرف   - 
 

 تعریف التعثر والموجودات التي تعرضت النخفاض في قیمتھا االئتمانیة 
یمة االئتمانیة. وفقًا  تحدد المجموعة القرض والمبلغ المستحق من البنك وأداة االستثمار على أنھا في حالة تعثر بما یتماشى تماماً مع تعریف االنخفاض في الق 

 فیما یتعلق بمدین معین عند ظھور أي حدث من األحداث التالیة: لتعریف بازل، یعتبر التعثر قد حدث  
ق الضمان  تعتبر المجموعة أنھ من المستبعد أن یسدد المدین التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل مع عدم رجوع البنك إلى اتخاذ إجراءات كتحقی  • 

 (إذا كان یتم االحتفاظ بھ). 
 حالة عدم االستحقاق. تضع المجموعة التزام االئتمان تحت   • 
 تقوم المجموعة بتكوین مخصص للتعثر أو مخصص محدد للحساب ناتج عن انخفاض ملحوظ في الجودة االئتمانیة بعد قبول البنك ھذا التعرض.  • 
 تقوم المجموعة ببیع االلتزام االئتماني عند حدوث خسارة اقتصادیة مادیة متعلقة باالئتمان.  • 
دة ھیکلة القروض المتعثرة لاللتزام االئتماني حیث یؤدي ذلك إلی تراجع االلتزام المالي الناتج عن إعفاء أو تأجیل سداد  توافق المجموعة علی إعا  • 

 المبلغ األصلي أو الفائدة أو الرسوم األخرى. 
 جموعة.  تقدیم المجموعة طلب إلشھار إفالس المدین أو طلب مماثل فیما یتعلق بااللتزام االئتماني للمدین تجاه الم  • 
 یوماً.   ۹۰یكون المدین متأخراً في سداد أي التزامات ائتمانیة جوھریة إلى المجموعة ألكثر من   • 
 بالنسبة للتعرضات االستثماریة، تعتبر الورقة المالیة في حالة تعثر إذا لم تسدد دفعة مقررة أو سددت جزءاً منھا.  • 

 
ھاء التعثر) عند وفائھا بمعاییر فترة التجمید التي یقرھا مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وبما یتماشى  تعتبر األداة أنھا لم تعد في حالة تعثر (بمعنى انت 

. ال یتم رفع تصنیف أي تعرض بشكل مباشر من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى، بل یتم رفع تصنیفھ إلى المرحلة  ۹مع المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
شھًرا للتأكد من انخفاض المخاطر بشكل كاٍف قبل رفع تصنیف ھذا التعرض إلى المرحلة األولى. وفیما یتعلق بالحسابات المعاد    ۱۲نیة تلیھا فترة تجمید مدتھا  الثا 

شھًرا أیھما أطول    ۱۲أدنى أو فترة   أقساط كحد   ۳ھیكلتھا (عند توفیر أي نوع من االمتیازات للعمالء بشأن ھیكل السداد)، تحتفظ المجموعة بفترة اختبار لمدة 
 قبل رفع التصنیف من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة. 

 
 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر   - قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

کان قد حدث زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف    شھراً أو علی أساس العمر اعتماداً علی ما إذا   ۱۲تُقاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة علی أساس  
الناتج عن التعثر  المبدئي بتسھیل معین أو ما إذا کان األصل یعتبر أنھ قد تعرض النخفاض في قیمتھ االئتمانیة. اعتمدت المجموعة طریقة التعرض المستقبلي 

لحساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة لكل تسھیل. 
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 شرح المدخالت واالفتراضات وأسالیب التقدیر (تابع)   - قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

 اختارت المجموعة الحساب على أساس ربع سنوي لكل من احتمالیة التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر.  
لك  )، وذ تمثل احتمالیة التعثر احتمال تخلف المقترض عن أداء التزاماتھ المالیة (بموجب "تعریف التعثر واالئتمان منخفض القیمة" المذكور أعاله  • 

 شھراً أو العمر المتبقي لاللتزام.   ۱۲على مدى  
  یعتمد مستوى التعرض الناتج عن التعثر على المبلغ الذي تتوقع المجموعة سداده وقت حدوث التعثّر على مدى العمر المتبقي لمستوى التعرض  • 

 الناتج عن التعثر. 
 جراء التعرض للتعثر. تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر توقع المجموعة لحجم الخسارة من   • 

بیان  تختلف الخسارة الناتجة عن التعثر باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم االئتماني األخرى. ویتم  
اس العمر، حیث تمثل  الخسارة الناتجة عن التعثر كنسبة مئویة مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر. وتحتسب الخسارة على أس 

 الخسارة على أساس العمر نسبة الخسارة المتوقع حدوثھا إذا وقع التعثر على مدى العمر المتبقي المتوقع للقرض.  
 

داة المالیة. الخسائر  توقع لأل تتمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر في الخسائر االئتمانیة الناتجة عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر الم 
 االئتمانیة المتوقعة ھي متوسط الخسائر االئتمانیة المرجحة باالحتماالت وعامل الترجیح ھو احتمالیة التعثر على مدى العمر.  

 
 شھراً وعلى مدى العمر.   ۱۲كما تدخل كذلك المعلومات االقتصادیة التطلعیة في تحدید احتمالیة التعثر لفترة  

 
لمحدثة خالل  تحسینات في أسالیب التقدیر واالفتراضات لتقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة مع معایرة النموذج بناًء على معلومات االقتصاد الكلي ا كانت ھناك  

 . ۹السنة. وتم إجراء جمیع التحدیثات بما یتماشى مع المتطلبات التنظیمیة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 

 ات المستقبلیة المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة المعلوم 
حلیل تاریخي وتحدید  یتضمن تقییم الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة المعلومات المستقبلیة. قامت المجموعة بإجراء ت 

 ئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل محفظة. المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر على مخاطر اال 
 

تمالیة مستقبلیة للتعثر. ونظًرا  تتم معایرة النموذج المستخدم في تقدیر احتمالیة التعثر باستخدام البیانات التاریخیة الملحوظة وأحدث تنبؤات مستقبلیة للتوصل إلى اح 
توفر لھا ضمانات بحكم بطبیعتھا مع أقل خسارة متوقعة في حالة التعثر، فقد استخدم البنك إرشادات  للمحفظة البسیطة للقروض والسلفیات الخاصة بالبنك التي ی 

 بازل لتقدیر الخسارة الناتجة عن التعثر التي تعتبر أكثر تحفظاً بالنظر إلى محفظة االسترداد التاریخیة للبنك في حالة التعثر.  
 

جیھیة للمنھج الداخلي القائم على التصنیفات، ویقدَّر التعرض الناتج عن التعثر على أنھ التعرض القائم في وقت  تخضع الخسارة الناتجة عن التعثر للمبادئ التو 
 التعثر. 

 
ي دفتر موجودات البنك.  قامت المجموعة بحساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مستوى األداة الفردیة لجمیع التعرضات االستثماریة التي تعد مكوناً رئیسیاً ف 

بناًء على معاییر االكتتاب الموحدة    یتم إجراء تصنیف مجمع وتقییم احتمالیة التعثر لمحفظة القروض والسلفیات من خالل منح تصنیف واحد للعمیل في البدایة، 
 حتمالیة التعثر.    التي یتبعھا البنك. وبعد االكتتاب إذا واجھ العمیل زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان یتم تخفیض التصنیف درجتین ویتم منح درجة أعلى ال 

 
 تأثیر الوضع االقتصادي والجیوسیاسي الحالي على مخاطر االئتمان 

لن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي عن العدید من إجراءات الدعم االقتصادي والحوافز. في ھذا الصدد، تم اإلعالن عن خطة  ، أع ۲۰۲۰في سنة  
الخطة، تم    في إطار ھذه التمویل بدون تكلفة لدعم المؤسسات المصرفیة والمالیة والشركات واألفراد في دولة اإلمارات العربیة المتحدة المتأثرین بھذه األزمة.  

 تقدیم خطة الدعم االقتصادي الموجھة والتي ُسمح فیھا للعمالء بتأجیل سداد أقساط قروضھم. 
 

، أنھى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي رسمیًا برنامج خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجھة وسمح بفترة انتقالیة  ۲۰۲۲ینایر    ۷ومع ذلك، في  
ھریة في مخاطر االئتمان كالمعتاد  )، لتھیئة جمیع ھؤالء العمالء المستفیدین من التأجیالت وااللتزام بمعاییر الزیادة الجو ۲۰۲۲یونیو    ۳۰أشھر (أي حتى    ٦مدتھا  

لجدارة االئتمانیة لعمالئھا  والتي كانت تطبقھا البنوك قبل تطبیق ھذا التوجیھ المشترك. وخالل ھذه الفترة االنتقالیة، تعین على جمیع البنوك إجراء تقییم واقعي ل 
 الذین كانوا یستفیدون من برامج التأجیل. 

 
 لدى المجموعة أي عمالء یستفیدون من التأجیالت.   ، لیس ۲۰۲۱و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
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 تأثیر الوضع االقتصادي والجیوسیاسي الحالي على مخاطر االئتمان (تابع) 

الدول وال یزال یفرض عقوبات جدیدة على الكیانات الحكومیة  ، بدأ الصراع العسكري بین روسیا وأوكرانیا. نتیجة لذلك، فرض عدد من  ۲۰۲۲فبرایر    ۲٤في  
ى جنب مع التقلبات  الروسیة والشركات المملوكة للدولة وبعض الكیانات واألفراد المحددین المرتبطین بروسیا في أي مكان في العالم. سیؤثر الموقف جنبًا إل 

یود المفروضة على الواردات والصادرات وتوافر المواد والخدمات المحلیة والوصول إلى  المحتملة في أسعار السلع األساسیة وأسعار الصرف األجنبي والق 
یكون لھ أیًضا    الموارد المحلیة بشكل مباشر على الكیانات التي لدیھا عملیات أو تعرضات كبیرة في روسیا وأوكرانیا أو معھما. إن الوضع غیر مستقر وقد 

قد تتعرض لتقلبات في أسعار السلع األساسیة وأسعار الصرف األجنبي، فضالً عن احتمال حدوث انكماش اقتصادي  عواقب وخیمة على الكیانات األخرى التي  
 طویل األمد. 

 
 كان استثمار المجموعة في السندات الروسیة (قبل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة) على النحو التالي: 

 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 المطفأة التكلفة   التكلفة المطفأة  
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۰٬۰۸۸ ۳۰٬۰۲۷ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ٥٬٤۹۸ ٥٬٤۸٥ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ───────  ─────── 
 ۳٥٬٥۱۲ ۳٥٬٥۸٦ 
  ═══════  ═══════ 

 
المجموعة مزیًدا من التدقیق عند ضم العمالء في الصناعات الحساسة وتضمن االمتثال  یتم إجراء مراجعات تفصیلیة للمحفظة على أساس مستمر وتطبق  

ا ومخاطرھا  لمتطلبات العقوبات. وتواصل المجموعة مراقبة الوضع الجغرافي السیاسي الحالي لروسیا وأوكرانیا وتأثیره على االقتصاد وستخفف من تعرضھ 
 حسب االقتضاء. 

 
 االقتصادي والجیوسیاسي الحالي على قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة تأثیر الوضع  

تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادیة الحالیة والمتوقعة. ومن أجل تقییم الخسائر    ۹یتطلب إطار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
صادیة المتوقعة، تستخدم المجموعة عدة سیناریوھات اقتصادیة بدرجات متفاوتة الشدة وبأوزان مناسبة للتأكد من أن  االئتمانیة المتوقعة في ظل الظروف االقت 

 تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادیة المحتملة. 
 

لجیوسیاسیة على المعطیات واالفتراضات الخاصة بقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  قامت المجموعة بمراجعة التأثیر المحتمل الندالع االضطرابات االقتصادیة وا 
في ضوء المعلومات المتاحة. في ضوء الوضع االقتصادي الحالي والعقوبات المستمرة، استخدمت المجموعة تصنیفات    ۹للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

وراق المالیة، عند الحاجة، في إطار الخسائر االئتمانیة المتوقعة، مما یضمن وجود نظرة واقعیة وتغطیة كافیة من  ائتمانیة مشددة/ عقابیة مع تعدیالت على األ 
 منظور المخصصات. تراقب المجموعة الوضع الیومي لألزمة وتعمل بفعالیة على إدارة أي تعرض مباشر لھا. 

 
ات متكررة لنسب القرض إلى القیمة على الضمانات المحتفظ بھا مقابل القروض الممنوحة  فیما یتعلق بمحفظة القروض والسلفیات، تجري المجموعة مراجع 

ارة االئتمانیة للعمالء  للعمالء. وفقاً لذلك، تخضع جمیع قرارات التصنیف والتجمیع لمراجعة منتظمة للتأكد من أنھا تعكس وجھة نظر دقیقة لتقییم المجموعة للجد 
 .  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱عادت المجموعة تقییم محفظتھا من عمالء المرحلة األولى والمرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة كما في  اعتباًرا من تاریخ التقریر. وأ 

 
من    بناًء على التصنیفات   بالنسبة لمحفظتھا االستثماریة، قامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت المحفظة االستثماریة قد تعرضت لتدھور كبیر في الجودة االئتمانیة. 

مان لالستثمارات وما  وكاالت التصنیف الخارجیة وتقییم أي زیادة في احتمالیة التعثر، قامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئت 
 .  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  إذا كانت ھذه االستثمارات منخفضة القیمة االئتمانیة وقامت بتقییم التأثیر على الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما  

 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٤۷ 

 
 إدارة المخاطر  ۲٦

 
 مخاطر االئتمان (تابع) 

 
 تأثیر الوضع االقتصادي والجیوسیاسي الحالي على قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة (تابع) 

الثالثة. لتعكس انخفاض االئتمان على ھذه االستثمارات،  بناًء على التقییم الذي تم إجراؤه، قامت المجموعة بتحویل استثماراتھا في السندات الروسیة إلى المرحلة  
 قامت المجموعة باالعتراف بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على أدوات المرحلة الثالثة على النحو التالي: 

 
 دیسمبر   ۳۱ دیسمبر   ۳۱ 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  

 ۲۹۲ ۳۰٬۰۲۷ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۲ ٥٬٤۸٥ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ───────  ─────── 
 ۳٥٬٥۱۲ ۲۹٤ 
  ═══════  ═══════ 

 
 التعرض لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات أو تعزیزات ائتمانیة أخرى 

المركز المالي (فیما عدا النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة)  یوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بیان  
انات وقبل المخصصات  بما في ذلك الضمانات. یتم بیان الحد األقصى على أساس اإلجمالي، قبل تأثیر تخفیف المخاطر باستخدام التسویة الرئیسیة واتفاقیات الضم 

 واالنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۲۷٦٬۱۰۳ ٤۰۱٬۸٥۰ ) ٥أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي (إیضاح 
 ۲۷۱٬٦٥٤ ۹۱۲٬٥۳۳ ) ٦مبالغ مستحقة من البنوك (إیضاح 

 ۹٤۱٬٦۰۹ ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ ) ۷قروض وسلفیات (إیضاح 
 ۱٬۱٥٤٬۳٤۲ ۱٬٤۱۸٬۸۲۷ ) ۸استثمارات في أدوات الدین (إیضاح 

 ۲۳٬۷٤۳ ۲۲٬۰۱۱ موجودات أخرى 
  ───────  ─────── 
 ۳٬۷۷٤٬۲۷۹ ۲٬٦٦۷٬٤٥۱ 
  ───────  ─────── 

 ۱۷٬٦۹٥ ٦٬۷۷٦ ) ۲۲ضمانات (إیضاح  
  ───────  ─────── 

 ۲٬٦۸٥٬۱٤٦ ۳٬۷۸۱٬۰٥٥ مجموع التعرض لمخاطر االئتمان 
  ═══════  ═══════ 

 
تعرض لمخاطر االئتمان والذي  نظرا لتسجیل األدوات المالیة بالقیمة العادلة فإن المبالغ المبینة أعاله تمثل التعرض الحالي لمخاطر االئتمان ولكنھا ال تمثل أقصى  

 قد ینشأ في المستقبل نتیجة للتغیرات في القیم. 
 

بكل فئة من فئات األدوات المالیة، فقد تم اإلفصاح عن ھذه التفاصیل في اإلیضاحات ذات    لمزید من التفاصیل حول أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فیما یتعلق 
 الصلة. ویتم فیما یلي مناقشة تأثیر الضمانات واألسالیب األخرى للحد من المخاطر. 

 
   تركیزات المخاطر للحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

العمیل/الطرف المقابل، والمنطقة الجغرافیة. بلغ أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فیما یتعلق بأي عمیل أو طرف مقابل  یتم إدارة تركیز المخاطر من حیث  
ألف    ٤۲۲٬۰۰۰:  ۲۰۲۱ألف درھم (   ٤۲۲٬۰۰۰ما قیمتھ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱(باستثناء األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي) كما في  

 ار الضمانات أو التعزیزات االئتمانیة األخرى. درھم) قبل األخذ باالعتب 
 

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٤۸ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر االئتمان (تابع) 

 
 خطر التعرض لمخاطر االئتمان حسب المناطق الجغرافیة 

الملكیة) بما في ذلك الضمانات، قبل األخذ باالعتبار  یمكن تحلیل الموجودات المالیة لدى المجموعة (فیما عدا النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق  
 أي ضمانات محتفظ بھا أو تعزیزات ائتمانیة أخرى، على أساس المناطق الجغرافیة التالیة: 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 ضمانات  موجودات   ضمانات  موجودات  
 ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  
      

 ۱۷٬٦۹٥ ۱٬٥۳۱٬٦۷۱  ٦٬۷۷٦ ۱٬٦۷٥٬۱۹٤ اإلمارات العربیة المتحدة 
 -  ۷۹٬۷۹٤  -  ۱۹۲٬۱۰۸ أمریكا الشمالیة 

 -  ۲۸۷٬۰٥۸  -  ٥٥٤٬٤۹٥ أوروبا 
دول مجلس التعاون الخلیجي ودول أخرى في  

 -  ۳۸۱٬۷٥۳  -  ۹۳۲٬۹۱۳ الشرق األوسط 
 -  ۳۸۷٬۱۷٥  -  ٤۱۹٬٥٦۹ أخرى 

  ─────  ─────   ─────  ───── 
 ۳٬۷۷٤٬۲۷۹ ٦٬۷۷٦  ۲٬٦٦۷٬٤٥۱ ۱۷٬٦۹٥ 
  ═════  ═════   ═════  ═════ 

 
 الجودة االئتمانیة من حیث فئة الموجودات المالیة 

ومودیز وفیتش    تدیر المجموعة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة باستخدام التصنیف الخارجي عن طریق منح أسوأ تصنیف من تصنیفات ستاندرد أند بورز 
الیة للمجموعة  االستثماریة بینما تستخدم التصنیفات االئتمانیة الداخلیة لمحفظة القروض والسلفیات. یوضح الجدول أدناه جودة االئتمان للموجودات الم للتعرضات  

 أعاله.   (باستثناء النقد في الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة)، بناًء على نظام التصنیف االئتماني للمجموعة كما ھو محدد 
 

   لم یتأخر سدادھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة  ۲۰۲۲

 
الدرجة الممیزة  

 الدرجة القیاسیة  والمرتفعة 
الدرجة دون  

 المجموع  متأخرة السداد  القیاسیة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  

 ٤۰۱٬۸٥۰ -  -  -  ٤۰۱٬۸٥۰ ) ٥(إیضاح  المتحدة المركزي  
 ۹۱۲٬٥۳۳ -  ٤٬۲٦۷ ۳۸٥٬۷٦٤ ٥۲۲٬٥۰۲ ) ٦مبالغ مستحقة من البنوك (إیضاح  

 ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ ۲۷٬۰٦۲ ٤٬٥۱۲ ۹۸۷٬٤۸٤ -  ) ۷قروض وسلفیات (إیضاح  
 ۱٬٤۱۸٬۸۲۷ -  ٥۰۷٬۰۸٤ ٦٥۳٬۹۱٤ ۲٥۷٬۸۲۹ ) ۸استثمارات في أدوات الدین (إیضاح  

 ۲۲٬۰۱۱ -  ٥٬۲۳۸ ۱۲٬٦۸۳ ٤٬۰۹۰ موجودات أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٬۱۸٦٬۲۷۱ ۲٬۰۳۹٬۸٥ ٤٥۲۱٬۱۰۱ ۲۷٬۰٦۲ ۳٬۷۷٤٬۲۷۹ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
   لم یتأخر سدادھا ولم تتعرض لالنخفاض في القیمة  ۲۰۲۱

 
الدرجة الممیزة  

 القیاسیة الدرجة   والمرتفعة 
الدرجة دون  

 المجموع  متأخرة السداد  القیاسیة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  

 ۲۷٦٬۱۰۳ -  -  -  ۲۷٦٬۱۰۳ ) ٥المتحدة المركزي (إیضاح  
 ۲۷۱٬٦٥٤ -  ۳٬۷۷٥ ۱۲۳٬۸۹٤ ۱٤۳٬۹۸٥ ) ٦مبالغ مستحقة من البنوك (إیضاح  

 ۹٤۱٬٦۰۹ ۲٦٬۱٥٥ ۱٬۷۲۰ ۹۱۳٬۷۳٤ -  ) ۷قروض وسلفیات (إیضاح  
 ۱٬۱٥٤٬۳٤۲ -  ٥٥۹٬٤۲۹ ٥۱٥٬٦۲٤ ۷۹٬۲۸۹ ) ۸استثمارات في أدوات الدین (إیضاح  

 ۲۳٬۷٤۳ -  ۷٬۹٥٥ ۱۱٬٤٤٥ ٤٬۳٤۳ موجودات أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ٥۰۳٬۷۲۰ ۱٬٥٦٤٬٦۹۷ ٥۷۲٬۸۷۹ ۲٦٬۱٥٥ ۲٬٦٦۷٬٤٥۱ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

   
 
 
 
 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٤۹ 

 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦
 

 مخاطر االئتمان (تابع) 
 

 الجودة االئتمانیة من حیث فئة الموجودات المالیة (تابع) 
الصندوق واالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة) لكل من تصنیفات  التعرض لمخاطر االئتمان على الموجودات المالیة لدى المجموعة (فیما عدا النقد في  

 المخاطر الداخلیة. 
 

 
الدرجات المكافئة    

 لوكالة مودیز 
 المجموع 
۲۰۲۲ 

 المجموع 
۲۰۲۱ 

 ألف درھم  ألف درھم   
    

 ٥۰۳٬۷۲۰ Aaa-A۳ ۱٬۱۸٦٬۲۷۰ الدرجة الممیزة والمرتفعة 
 ۱٬٥٦٤٬٦۹۷ Baa۱-Baa۳ ۲٬۰۳۹٬۸٤٦ الدرجة القیاسیة 

 ٥۷۲٬۸۷۹ ٥۲۱٬۱۰۱ Ba۱-B۳ الدرجة دون القیاسیة 
 ۲٦٬۱٥٥ ۲۷٬۰٦۲ -  متأخرة السداد 

   ─────  ───── 
  ۳٬۷۷٤٬۲۷۹ ۲٬٦٦۷٬٤٥۱ 
   ═════  ═════ 

 
دارة المخاطر  تنص سیاسة المجموعة على االحتفاظ بتصنیفات دقیقة ومنتظمة للمخاطر على مستوى محفظة االئتمانیة واالستثماریة مما یسھل التركیز على إ 

مالیة متنوعة مصحوبة  المتاحة ومقارنة التعرضات االئتمانیة في كل قطاعات األعمال والمناطق الجغرافیة والمنتجات. إن نظام التصنیف مدعوم بتحلیالت  
تحدیث بانتظام.  بمعلومات معالجة من السوق من أجل توفیر المدخالت الرئیسیة لقیاس مخاطر الطرف المقابل. كما تخضع تصنیفات الخطر المعنیة للتقییم وال 

 نیف المجموعة الداخلي. وتنطبق درجات التصنیف المكافئة لوكالة مودیز فقط على بعض التعرضات حیثما یستند تصنیف المخاطر على تص 
 

 األدوات المالیة الخاضعة النخفاض القیمة   - الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  
الدفتریة للموجودات    یتضمن الجدول التالي تحلیل التعرض لمخاطر االئتمان على األدوات المالیة التي ُسجلت لھا خسارة ائتمانیة متوقعة. یمثل إجمالي القیمة 

 المالیة أدناه أقصى تعّرض للمجموعة لمخاطر االئتمان على ھذه الموجودات.  
 

  مراحل الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  
الخسائر االئتمانیة   

المتوقعة على مدى  
 شھراً   ۱۲

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

 العمر 

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
المتحدة   العربیة  اإلمارات  لدى مصرف  أرصدة 

 ٤۰۱٬۸٥۰ -  -  ٤۰۱٬۸٥۰   ) ٥المركزي (إیضاح  
 ۹۱۲٬٥۳۳ -  -  ۹۱۲٬٥۳۳ ) ٦مبالغ مستحقة من البنوك (إیضاح  

 ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ ۲۷٬۰٦۲ ٤٬٥۱۲ ۹۸۷٬٤۸٤ ) ۷قروض وسلفیات (إیضاح  
 ۱٬٤۱۳٬۷۸٦ ٥۳٬۱٤٦ ۳۸٬۸٥٥ ۱٬۳۲۱٬۷۸٥ ) ۸استثمارات في أدوات الدین (إیضاح  

 ۲۲٬۰۱۱ -  -  ۲۲٬۰۱۱ موجودات أخرى 
  ─────  ─────  ─────  ───── 

 ۳٬۷٦۹٬۲۳۸ ۸۰٬۲۰۸ ٤۳٬۳٦۷ ۳٬٦٤٥٬٦٦۳ المجموع 
 ٦٬۷۷٦ -  -  ٦٬۷۷٦ ) ۲۲ضمانات (إیضاح  

  ─────  ─────  ─────  ───── 
 ۳٬۷۷٦٬۰۱٤ ۸۰٬۲۰۸ ٤۳٬۳٦۷ ۳٬٦٥۲٬٤۳۹ مجموع التعرض لمخاطر االئتمان 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٥۰ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر االئتمان (تابع) 

 
 األدوات المالیة الخاضعة لالنخفاض في القیمة (تابع)   - الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  

 
  مراحل الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى  
االئتمانیة  الخسائر   

المتوقعة على مدى  
 شھراً   ۱۲

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

 العمر 

الخسائر االئتمانیة  
المتوقعة على مدى  

 المجموع  العمر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
المتحدة   العربیة  اإلمارات  مصرف  لدى  أرصدة 

 ۲۷٦٬۱۰۳ -  -  ۲۷٦٬۱۰۳   ) ٥المركزي (إیضاح  
 ۲۷۱٬٦٥٤ -  -  ۲۷۱٬٦٥٤ ) ٦مبالغ مستحقة من البنوك (إیضاح  

 ۹٤۱٬٦۰۹ ۲٦٬۱٥٥ ۱٬۷۲۰ ۹۱۳٬۷۳٤ ) ۷قروض وسلفیات (إیضاح  
 ۱٬۱۱۹٬۹٥٦ ۱٬٦٦۰ ٦۷٬٤۰۲ ۱٬۰٥۰٬۸۹٤ ) ۸استثمارات في أدوات الدین (إیضاح  

 ۲۳٬۷٤۳ -  -  ۲۳٬۷٤۳ موجودات أخرى 
  ─────  ─────  ─────  ───── 

 ۲٬٦۳۳٬۰٦٥ ۲۷٬۸۱٥ ٦۹٬۱۲۲ ۲٬٥۳٦٬۱۲۷ المجموع 
 ۱۷٬٦۹٥ -  -  ۱۷٬٦۹٥ ) ۲۲ضمانات (إیضاح  

  ─────  ─────  ─────  ───── 
 ۲٬٦٥۰٬۷٦۰ ۲۷٬۸۱٥ ٦۹٬۱۲۲ ۲٬٥٥۳٬۸۲۲ مجموع التعرض لمخاطر االئتمان 

  ═════  ═════  ═════  ═════ 
 

 الضمانات والتعزیزات االئتمانیة األخرى 
نواع الضمانات ومقاییس  یؤخذ مبلغ وجودة الضمان بعین االعتبار مع تقییم مخاطر االئتمان للطرف المقابل ومعاییر المنتج. تطبق إرشادات بالنسبة لعملیة قبول أ 

 ت العقاریة. التقییم. وتشمل األنواع الرئیسیة للضمانات التي تم الحصول علیھا النقد واالستثمارات في األوراق المالیة والممتلكا 
 

یتم الحصول علیھا أثناء  تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات وتطلب ضمانات إضافیة وفقاً لالتفاقیة الرئیسیة وتراقب أیضاً القیمة السوقیة للضمانات التي  
 مراجعتھا لكفایة مخصص خسائر االنخفاض في القیمة. 

 
 للضمانات التي تخضع للتحدیث المنتظم: یبین الجدول التالي القیمة العادلة  

 
  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم   

    مقابل القروض والسلفیات التي تعرضت النخفاض فردي في القیمة 
 ۹٬٤٥۰ ۹٬٤٥۰  مضمونة بأوراق مالیة قابلة للتداول 

   ═══════  ═══════ 
    مقابل القروض والسلفیات التي لم تتعرض النخفاض القیمة 

 ۹۹۲٬٤۱۰ ٥۳۱٬۸٥۹  مضمونة بأوراق مالیة قابلة للتداول 
 ٥۲٥٬۳۱٥ ۸۸۱٬۳٤٥  مضمونة بعقارات 

 ٤٤٥٬۰۰۰ ٤۹۲٬۰۰۰  مضمونة بنقد 
   ───────  ─────── 

 ۱٬۹٦۲٬۷۲٥ ۱٬۹۰٥٬۲۰٤  المجموع 
   ═══════  ═══════ 

 
تأكد من سریان  تستخدم المجموعة الضمانات بشكل فعال كأدوات لتخفیف مخاطر االئتمان. یتم مراقبة وتقییم جودة الضمانات بشكل مستمر وتسعى المجموعة لل 

دى المجموعة، وذلك یمّكن المجموعة  الضمانات. إن الفئات الرئیسیة للضمانات مدرجة في الجدول أعاله. یتم إعادة تقییم الضمانات بانتظام وفقًا لسیاسة االئتمان ل 
 من تقییم القیمة العادلة السوقیة للضمانات والتأكد من إدارة المخاطر بشكل مناسب.  

 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٥۱ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر االئتمان (تابع) 

 
 الحركة في إجمالي القیمة الدفتریة 

 : ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۲ینایر    ۱الدفتریة من  یوضح الجدول التالي التغیرات في إجمالي القیمة  
 

 

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 شھراً   ۱۲

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     مبالغ مستحقة من البنوك 

 ۲۷۱٬٦٥٤ -  -  ۲۷۱٬٦٥٤ ۲۰۲۲ینایر    ۱كما في  
 ٦٦۲٬٥۲۰ -  -  ٦٦۲٬٥۲۰ موجودات مالیة جدیدة منشأة  

 ) ۲۱٬٦٤۱(  -  -  ) ۲۱٬٦٤۱(  تسدیدات وحركات أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 ۹۱۲٬٥۳۳ -  -  ۹۱۲٬٥۳۳ ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
      قروض وسلفیات 

 ۹٤۱٬٦۰۹ ۲٦٬۱٥٥ ۱٬۷۲۰ ۹۱۳٬۷۳٤  ۲۰۲۲ینایر    ۱كما في  
 -  -  ٤٬٤۳٤ ) ٤٬٤۳٤(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 

 ۲۲۸٬۱۸۳ -  -  ۲۲۸٬۱۸۳  موجودات مالیة جدیدة منشأة  
 ) ۱٥۰٬۷۳٤(  ۹۰۷ ) ۱٬٦٤۲(  ) ۱٤۹٬۹۹۹(   تسدیدات وحركات أخرى 

     ───────      ───────      ───────      ───────   
 ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ ۲۷٬۰٦۲ ٤٬٥۱۲ ۹۸۷٬٤۸٤  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

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

      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  
 ٦۸٦٬۲۱۹ ۱٬٦٦۰ ٦۳٬٥۹۰ ٦۲۰٬۹٦۹  ۲۰۲۲ینایر    ۱كما في  

      تحویالت 
 -  ۹٬۳۱٦ -  ) ۹٬۳۱٦(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة    
 -  -  ۱۳٬٦٥٦ ) ۱۳٬٦٥٦(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة    
 -  -  ) ۱۱٬۹۷۸(  ۱۱٬۹۷۸  تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى    
 -  ٤۲٬۳۷٥ ) ٤۲٬۳۷٥(  -   تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة    

 ) ۱۰۹٬۷۹۷(  ) ۲۰٥(  ) ٥٬۷٦٥(  ) ۱۰۳٬۸۲۷(   تسدیدات وحركات أخرى 
     ───────      ───────      ───────      ───────   

 ٥۷٦٬٤۲۲ ٥۳٬۱٤٦ ۱۷٬۱۲۸ ٥۰٦٬۱٤۸  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
   ═══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
 : ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۱ینایر    ۱یوضح الجدول التالي التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة من  

 

 

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 شھراً   ۱۲

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
االئتمانیة  الخسائر  

المتوقعة على مدى  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

     مبالغ مستحقة من البنوك 
 ۳۰۰٬٥۲۸ -  -  ۳۰۰٬٥۲۸ ۲۰۲۱ینایر    ۱كما في  

 ۳٤٤ -  -  ۳٤٤ موجودات مالیة جدیدة منشأة 
 ) ۲۹٬۲۱۸(  -  -  ) ۲۹٬۲۱۸(  تسدیدات وحركات أخرى 

   ───────  ──────  ───────  ──────── 
 ۲۷۱٬٦٥٤ -  -  ۲۷۱٬٦٥٤ ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

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

      قروض وسلفیات 
 ٤٤٦٬۸۰٥ ۲۸٬۷۷۳ ۱۱۰٬٥۰۹ ۳۰۷٬٥۲۳  ۲۰۲۱ینایر    ۱كما في  

 ٥٥٦٬۷۳۱ -  -  ٥٥٦٬۷۳۱  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
      تحویالت 

 -  -  ۱٬۷٤٤ ) ۱٬۷٤٤(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة   
 -  -  ) ۱۰۸٬۷۹۹(  ۱۰۸٬۷۹۹  تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى   

 ) ٦۱٬۹۲۷(  ) ۲٬٦۱۸(  ) ۱٬۷۳٤(  ) ٥۷٬٥۷٥(   تسدیدات وحركات أخرى 
   ───────  ───────  ───────  ──────── 

 ۹٤۱٬٦۰۹ ۲٦٬۱٥٥ ۱٬۷۲۰ ۹۱۳٬۷۳٤  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
   ═══════  ═══════  ═══════  ════════ 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٥۲ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر االئتمان (تابع) 

 
 الحركة في إجمالي القیمة الدفتریة (تابع) 

 
 : ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۱ینایر    ۱یوضح الجدول التالي التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة من  

 

 

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 شھراً   ۱۲

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  
 ۷۰۹٬۷۷٥ ٦٬۰۲٤ ۲٦۰٬۸۱۸ ٤٤۲٬۹۳۳  ۲۰۲۱ینایر    ۱كما في  

 ۲۲٤٬۹۸۳ -  -  ۲۲٤٬۹۸۳  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
      تحویالت 

 -  -  ٥٤٬۲٦٦ ) ٥٤٬۲٦٦(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 
 -  -  ) ۹۱٬۳٦۳(  ۹۱٬۳٦۳  المرحلة األولى تحویل من المرحلة الثانیة إلى  

 ) ۲٤۸٬٥۳۹(  ) ٤٬۳٦٤(  ) ۱٦۰٬۱۳۱(  ) ۸٤٬۰٤٤(   تسدیدات وحركات أخرى 
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 ٦۸٦٬۲۱۹ ۱٬٦٦۰ ٦۳٬٥۹۰ ٦۲۰٬۹٦۹  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
 الحركة في مخصص الخسارة 

 : ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۲ینایر    ۱الجدول التالي التغیرات في مخصص الخسارة من  یوضح  
 

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على  
 شھراً   ۱۲مدى  

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على  
 مدى العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على  
 مجموع ال  مدى العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
      

      مبالغ مستحقة من البنوك 
 ٥۰۸ -  -  ٥۰۸  ۲۰۲۲ینایر    ۱كما في  

 ۳۰ -  -  ۳۰  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

 ) ٤۲٥(  -  -  ) ٤۲٥(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر 
   ──────  ──────  ───────  ────── 

 ۱۱۳ -  -  ۱۱۳  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
      قروض وسلفیات 

 ۲۳٬۹۷۰ ۲۲٬۹۸۹ ۹ ۹۷۲  ۲۰۲۲ینایر    ۱كما في  
 -  -  ۹ ) ۹(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 

 ۳۱۰ -  -  ۳۱۰  موجودات مالیة جدیدة منشأة  
التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

 ) ۸۳۸(  ) ٥٤٦(  ٦ ) ۲۹۸(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر 
   ──────  ──────  ───────  ────── 

 ۲۳٬٤٤۲ ۲۲٬٤٤۳ ۲٤ ۹۷٥  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  

 ۸٬۸۹٥ ۱٬٦٦۰ ۳٬٦٤۳ ۳٬٥۹۲  ۲۰۲۲ینایر    ۱كما في  
      تحویالت 

 -  ۲ -  ) ۲(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة    
 -  -  ۲۳ ) ۲۳(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة    
 -  -  ) ۹۲(  ۹۲  تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى    
 -  ۳٬۳۸۷ ) ۳٬۳۸۷(  -   تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة    

التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  
 ٤۸٬۰۳٦ ٤۸٬۰۹۷ ۱٬٤۷۱ ) ۱٬٥۳۲(   التعرض الناتج عن التعثر مستوى  

     ───────      ───────      ───────    ─────── 
 ٥٦٬۹۳۱ ٥۳٬۱٤٦ ۱٬٦٥۸ ۲٬۱۲۷  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  

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

  ۳۱و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقعة كما في  جمیع الضمانات الصادرة عن المجموعة مضمونة نقداً وتصنف في المرحلة األولى ضمن  
 . ۲۰۲۱دیسمبر  

 
  



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٥۳ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر االئتمان (تابع) 

 
 الحركة في مخصص الخسارة (تابع) 

 
 : ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۱ینایر    ۱یوضح الجدول التالي التغیرات في مخصص الخسارة من  

 

  

 األولى المرحلة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 شھراً   ۱۲

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
      

      مبالغ مستحقة من البنوك 
 ٦۷۰ -  -  ٦۷۰  ۲۰۲۱ینایر    ۱كما في  

التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  
 ) ۱٦۲(  -  -  ) ۱٦۲(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

   ──────  ──────  ───────  ────── 
 ٥۰۸ -  -  ٥۰۸  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

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

      وسلفیات قروض  
 ۲٦٬٥۳٦ ۲٥٬۳٤۸ ٥۸۰ ٦۰۸  ۲۰۲۱ینایر    ۱كما في  

 ۲٦٥ -  -  ۲٦٥  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
      تحویالت 

 -  -  ۳ ) ۳(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة    
 -  -  ) ٥۷۱(  ٥۷۱  تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى    

التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  
 ) ۲٬۸۳۱(  ) ۲٬۳٥۹(  ) ۳(  ) ٤٦۹(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
 ۲۳٬۹۷۰ ۲۲٬۹۸۹ ۹ ۹۷۲  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

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

      مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات  
 ۱۰٬۸۰۲ ۱٬۹۸۰ ٦٬٥۷۹ ۲٬۲٤۳  ۲۰۲۱ینایر    ۱كما في  

 ۳٬۸۲۱ -  -  ۳٬۸۲۱  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
      تحویالت 

 -  -  ۳٬٤۱۸ ) ۳٬٤۱۸(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة 
 -  -  ) ٤٬۹۳۸(  ٤٬۹۳۸  تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة األولى 

التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  
 ) ٥٬۷۲۸(  ) ۳۲۰(  ) ۱٬٤۱٦(  ) ۳٬۹۹۲(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
 ۸٬۸۹٥ ۱٬٦٦۰ ۳٬٦٤۳ ۳٬٥۹۲  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في  

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

 مخاطر السیولة 
 

لة عن حدوث  السیولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بتدفقاتھا النقدیة الخارجة قصیرة اآلجل وصافي متطلباتھا المالیة. تنتج مخاطر السیو   مخاطر 
ع العمیل. وللوقایة من  اضطرابات في األسواق أو تدني درجة التصنیف االئتماني مما قد یتسبب في نضوب بعض مصادر التمویل المباشرة والسحب المفاجئ لودائ 

نقد وما في حكمھ في شكل  ھذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنویع مصادر التمویل وإدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار عنصر السیولة واالحتفاظ برصید جید من ال 
 موجودات سائلة عالیة الجودة.  

 
عالیة السیولة والموجودات المتنوعة التي یمكن تسییلھا بسھولة في حالة التوقف غیر المتوقع للتدفقات    تحتفظ المجموعة بمحفظة من األوراق المالیة القابلة للتداول 

مقابل الموجودات السائلة  النقدیة. وتملك المجموعة أیضاً تسھیالت ائتمانیة ملتزم بھا والتي یمكن الحصول علیھا من خالل قنوات إعادة الشراء عن طریق االقتراض  
مصد السیولة عن  سارة من بیع األوراق المالیة أثناء أحداث السوق المعاكسة. وللحمایة من خطر السحب المفاجئ للودائع، یمتلك البنك مبلغاً معقوالً من  دون تحقیق خ 

یوھات المتأزمة للسوق. باإلضافة إلى  طریق االحتفاظ بمبلغ معقول من الموجودات السائلة عالیة الجودة المؤھلة إلعادة الشراء مع تعدیالت ضئیلة حتى أثناء السینار 
یة، شریطة الحفاظ  ذلك، تحتفظ المجموعة باحتیاطي نظامي لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي یمكن سحبھ بالكامل في أي وقت ألغراض التسویة الیوم 

م تقییم مركز السیولة وإدارتھ في ضوء مجموعة متنوعة من السیناریوھات،  یوماً. ویت   ۱٤على متوسط المتطلبات الیومیة على مدى فترة االحتفاظ باالحتیاطي لمدة  
  مع إیالء العنایة الواجبة لعوامل الضغط المالي المتعلقة بالسوق بشكل عام والمجموعة على وجھ التحدید. 



  بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  للسنة  

٥٤ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر السیولة (تابع) 

 
والمطلوبات بتاریخ بیان المركز المالي في الجدول الموضح في الصفحة التالیة على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ االستحقاق  یتم تحدید آجال استحقاق الموجودات  

 التعاقدي دون األخذ في االعتبار آجال االستحقاق الفعلیة كما یشیر تاریخ المجموعة لالحتفاظ بالودائع وتوفر األموال السائلة. 
 

 على إدارة السیولة   ۱۹- تأثیر فیروس كوفید 
على السیولة في األسواق العالمیة واإلقلیمیة. وفي تلك البیئة، واصلت المجموعة التركیز    ۱۹- أثرت الضغوط التي شھدتھا كل دول العالم بسبب أزمة فیروس كوفید 

الودائع المحلیة، باإلضافة إلى جلب أطراف جدیدة من أجل تأمین  على تحقیق مستوى عاٍل من السیولة، وعززت مصد السیولة من خالل اإلنفاق االنتقائي، وجذب 
 التمویل. 

 
.  ۱۹- زمة فیروس كوفید تبنى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي نھًجا استباقیًا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة القطاعات التي تأثرت بشدة بأ 

، مما سمح لبنوك اإلمارات العربیة المتحدة بالوصول  ۲۰۲۰أبریل    ٦ي عن خطة دعم اقتصادي موجھة شاملة في  وأعلن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركز 
 إلى تمویل بتكلفة صفریة وھو ما یعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجیل المبالغ األصلیة والفائدة. 

 
ءات لتحسین السیولة لمساعدة البنوك على دعم االقتصاد، وشملت تخفیض متطلبات احتیاطي  أدخل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي العدید من اإلجرا 

وتخفیض الحد األدنى المطلوب لمعدل تغطیة السیولة أو معدل الموجودات السائلة المؤھلة بنسبة    ٪ ۷إلى    ٪ ۱٤المصرف المركزي اللتزامات الودائع تحت الطلب من  
ورة أعاله من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مع اإلدارة الحكیمة للسیولة ساعد المجموعة على تلبیة متطلبات  . إن الجمع بین التدابیر المذك ٪ ۳۰

 الخدمات المصرفیة لعمالئھا بشكل فعال ودون انقطاع، حتى خالل فترة طویلة من ضعف الوصول إلى أسواق التمویل األجنبي. 
 

القتصادي إلى طبیعتھ، قرر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي سحب طلبھ بتخفیف متطلبات احتیاطي المصرف  ومع عودة الوضع ا   ۲۰۲۲أثناء سنة  
 . ۲۰۲۲ینایر    ۱من    ۱۹- المركزي والحد األدنى من المستویات المطلوبة للنسب التنظیمیة إلى مستویات ما قبل كوفید 

 
 

      



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٥٥ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر السیولة (تابع) 

 

 
 أقل من 

 أشھر   ۳
 إلى   ۳من  

 أشھر   ٦  
أشھر إلى    ٦من  
 شھراً   ۱۲

االجمالي الفرعي  
   سنوات   ٥  -   ۱ شھراً   ۱۲ألقل من  

 أكثر من 
 سنوات   ٥  

اإلجمالي الفرعي  
  ۱۲ألكثر من  

   المجموع    غیر مؤرخة  شھراً 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱
          الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  
 ٤۰۲٬۲٤۸   -    -  -    -    ٤۰۲٬۲٤۸    -  - ٤۰۲٬۲٤۸ المتحدة المركزي 

 ۹۱۲٬٤۲۰ -  -  -  -  ۹۱۲٬٤۲۰ ۹۳٬۲۸۲ -  ۸۱۹٬۱۳۸ مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 
 ۹۹۰٬۹۹۸ -  ٤۲۲٬۰۰۰ -  ٤۲۲٬۰۰۰ ٥٦۸٬۹۹۸ ۳۰۷٬٤٦٥ ٦۰٬٥۸۱ ۲۰۰٬۹٥۲ قروض وسلفیات، بالصافي 

 ۱٬٥۳۸٬٥۸٤ ۱۷٦٬٦۸۸ ۱٬۱۷۱٬۲۰۱ ۱۹۰٬۸۹٥ ۹۸۰٬۳۰٦ ۱۹۰٬٦۹٥ ۹٦٬۹۷۱ ۲۷٬۷٤٤ ٦٥٬۹۸۰ استثمارات، بالصافي 
 ۳۷٬۹۰٤ ۳٬۷۸۹ ۹٬۱٦۹ -  ۹٬۱٦۹ ۲٤٬۹٤٦ ٥٬۰۷۹ ٦٬۱۰۳ ۱۳٬۷٦٤ موجودات أخرى 

 ۳٬۷٥۱ ۳٬۷٥۱  -  - -   -  -  - -  ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة 
  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────   

 ۳٬۸۸٥٬۹۰٥ ۱۸٤٬۲۲۸ ۱٬٦۰۲٬۳۷۰ ۱۹۰٬۸۹٥ ۱٬٤۱۱٬٤۷٥ ۲٬۰۹۹٬۳۰۷ ٥۰۲٬۷۹۷ ۹٤٬٤۲۸ ۱٬٥۰۲٬۰۸۲ مجموع الموجودات 
  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────   
          

          المطلوبات وحقوق الملكیة 
 ۳٬۳۷۹٬۱٦۲  ۳۳٬۲۱۰ -  ۳۳٬۲۱۰ ۳٬۳٤٥٬۹٥۲ ٦٥۲٬٥۲٥ ۱۹٥٬۱۹۳ ۲٬٤۹۸٬۲۳٤ ودائع العمالء 

 ۷۹٬۸۲۹ ٦٬٤٥۰ ۱۰٬۲٤٦ -  ۱۰٬۲٤٦ ٦۳٬۱۳۳ ۳۳٬٥۱٥ ۱٦٬۱۳۸ ۱۳٬٤۸۰ مطلوبات أخرى 
 ٤۲٦٬۹۱٤ ٤۲٦٬۹۱٤ -  -  -  -  -  -  -  حقوق الملكیة 

  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────   
 ۳٬۸۸٥٬۹۰٥ ٤۳۳٬۳٦٤ ٤۳٬٤٥٦ -  ٤۳٬٤٥٦ ۳٬٤۰۹٬۰۸٥ ٦۸٦٬۰٤۰ ۲۱۱٬۳۳۱ ۲٬٥۱۱٬۷۱٤ مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 

  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────  ────────   ──────── 
  ) ۲٤۹٬۱۳٦(  ۱٬٥٥۸٬۹۱٤ ۱۹۰٬۸۹٥ ۱٬۳٦۸٬۰۱۹ ) ۱٬۳۰۹٬۷۷۸(  ) ۱۸۳٬۲٤۳(  ) ۱۱٦٬۹۰۳(  ) ۱٬۰۰۹٬٦۳۲(  صافي فرق السیولة 

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

 
معقول من حدود سوق المال غیر المستخدمة  تحتفظ المجموعة بمستوى معقول من الموجودات عالیة الجودة لالقتراض مقابل قنوات إعادة الشراء مع عدة أطراف مقابلة وتحافظ على مستوى  تراقب لجنة الموجودات والمطلوبات فرق السیولة للمجموعة عن كثب.  

ة لدیھا للتأكد من أن لدیھا سیولة كافیة. لجمع التمویل الكافي إلدارة التدفقات الخارجة غیر المتوقعة. وتواصل المجموعة مراقبة مراكز السیول 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٥٦ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر السیولة (تابع) 

 

 
 أقل من 

 أشھر   ۳
 إلى    ۳من  

 أشھر   ٦
أشھر إلى    ٦من  
 شھراً   ۱۲

االجمالي الفرعي  
 سنوات    ٥  -   ۱ شھراً   ۱۲ألقل من  

 ٥أكثر من  
 سنوات   

اإلجمالي الفرعي  
  ۱۲ألكثر من  

 المجموع   غیر مؤرخة   شھراً 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱
          الموجودات 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات  
  ۲۷٦٬۳۸٥ -   -  -  - ۲۷٦٬۳۸٥ -   - ۲۷٦٬۳۸٥ العربیة المتحدة المركزي 

 ۲۷۱٬۱٤٦ -  -  -  -  ۲۷۱٬۱٤٦ -  -  ۲۷۱٬۱٤٦ مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 
 ۹۱٤٬٤۷۳ -  ٤۳٦٬٦۰۰ -  ٤۳٦٬٦۰۰ ٤۷۷٬۸۷۳ ۲۱۲٬۳۷٦ ۱۳۳٬٤٤۰ ۱۳۲٬۰٥۷ قروض وسلفیات، بالصافي 

 ۱٬۳٦۱٬۳۷٦ ۲٤٤٬۱۰٦ ۹۲۸٬۲۳۲ ۲۹۰٬۰۲۷ ٦۳۸٬۲۰٥ ۱۸۹٬۰۳۸ ٦۲٬٤۰٦ ۷۲٬۷٦۹ ٥۳٬۸٦۳ استثمارات، بالصافي 
 ٤۲٬٦۷٦ ۳٬٥٥٥ ۱۸٬۱۱۳ -  ۱۸٬۱۱۳ ۲۱٬۰۰۸ ۳٬٦۳۳ ٦٬٤٦۳ ۱۰٬۹۱۲ موجودات أخرى 

 ۳٬۹۳٥  ۳٬۹۳٥  -  -  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة   
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 

 ۲٬۸٦۹٬۹۹۱ ۲٥۱٬٥۹٦ ۱٬۳۸۲٬۹٤٥ ۲۹۰٬۰۲۷ ۱٬۰۹۲٬۹۱۸ ۱٬۲۳٥٬٤٥۰ ۲۷۸٬٤۱٥ ۲۱۲٬٦۷۲ ۷٤٤٬۳٦۳ مجموع الموجودات 
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 
          

          المطلوبات وحقوق الملكیة 
 ۳٥۰٬۹۹٦ -  -  -  -  ۳٥۰٬۹۹٦ ۳٦٬۷۲٥ ٥٥٬۰۸۸ ۲٥۹٬۱۸۳ مبالغ مستحقة للبنوك 

 ۱٬۹۷۸٬۷۳٥  ٥٦۹٬٦۸٤  ٥٦۹٬٦۸٤ ۱٬٤۰۹٬۰٥۱ ۱٥۹٬۱۱٥ ٤۰٬۸۳۹ ۱٬۲۰۹٬۰۹۷ ودائع العمالء 
 ٥۹٬۱٥۱ ٥٬٥٦۸ ۳۳٬۷۷۲  ۳۳٬۷۷۲ ۱۹٬۸۱۱ ۳٬٥۰۲ ۲٬٤۷۳ ۱۳٬۸۳٦ مطلوبات أخرى 

 ٤۸۱٬۱۰۹ ٤۸۱٬۱۰۹ -  -  -  -  -  -  -  حقوق الملكیة 
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 

 ۲٬۸٦۹٬۹۹۱ ٤۸٦٬٦۷۷ ٦۰۳٬٤٥٦ -  ٦۰۳٬٤٥٦ ۱٬۷۷۹٬۸٥۸ ۱۹۹٬۳٤۲ ۹۸٬٤۰۰ ۱٬٤۸۲٬۱۱٦ وحقوق الملكیة مجموع المطلوبات  
  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  ───── 

  ) ۲۳٥٬۰۸۱(  ۷۷۹٬٤۸۹ ۲۹۰٬۰۲۷ ٤۸۹٬٤٦۲ ) ٥٤٤٬٤۰۸(  ۷۹٬۰۷۳ ۱۱٤٬۲۷۲ ) ۷۳۷٬۷٥۳(  صافي فرق السیولة 
  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  ═════  
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٥۷ 
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 تحلیل المطلوبات المالیة من حیث آجال االستحقاق التعاقدیة المتبقیة 

 
أساس التزامات السداد التعاقدیة غیر المخصومة المتبقیة. ویتم التعامل مع مبالغ  یلخص الجدول أدناه آجال استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة بنھایة السنة على  

لبوا السداد في أقرب موعد  السداد الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان ھذا اإلشعار سوف یتم تقدیمھ في الحال. ومع ذلك، تتوقع المجموعة أن العدید من العمالء لن یط 
 ع، وبالتالي ال یعكس الجدول أدناه التدفقات النقدیة المتوقعة بناًء على التجربة السابقة للمجموعة في االحتفاظ بالودائع. تكون فیھ المجموعة مطالبة بالدف 

 
   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱

 المجموع  سنوات   ٥إلى    ۱ شھراً   ۱۲إلى    ۳ أشھر   ۳أقل من   تحت الطلب  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ۳٬٤۰٤٬۹٦۰ ۳۹٬٥۷۰ ۸٦٥٬٥۳۰ ۱٬۰۹۹٬٦۸۰ ۱٬٤۰۰٬۱۸۰ ودائع العمالء 
 ۷۳٬٦٤٥ ۱۰٬۳۸٦ ٤۹٬۷٤٤ ۱۳٬٥۱٥ -  مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٬٤۰۰٬۱۸۰ ۱٬۱۱۳٬۱۹٥ ۹۱٥٬۲۷٤ ٤۹٬۹٥٦ ۳٬٤۷۸٬٦۰٥ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱

 المجموع  سنوات   ٥إلى    ۱ شھراً   ۱۲إلى    ۳ أشھر   ۳أقل من   تحت الطلب  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ۳٥۱٬٦٥۸ -  ۹۲٬۳۷۸ ۲٥۹٬۲۸۰ -  مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 ۲٬۰۱٦٬٥۷۹ ٦۰٤٬۹۸۳ ۲۰۲٬۲۲۸ ٥۰٤٬٦۰۲ ۷۰٤٬۷٦٦ ودائع العمالء 

 ٥۳٬۹۱۳ ۳۳٬۹۳۷ ٦٬۰۹٥ ۱۳٬۸۸۱ -  مطلوبات أخرى 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۷۰٤٬۷٦٦ ۷۷۷٬۷٦۳ ۳۰۱٬۷۹۰ ٦۳۸٬۹۲۰ ۲٬٤۲۲٬۱٥۰ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
السیولة المتوقعة الناتجة    تحتفظ المجموعة بجدول توقعات السیولة الذي تقیّمھ لجنة الموجودات والمطلوبات شھریاً. تضمن لجنة الموجودات والمطلوبات تتبع متطلبات 

اضات المتفق علیھا المقررة من مجلس اإلدارة سنویًا  عن قطاعات األعمال المختلفة ومراقبة التدفقات النقدیة المتوقعة. تجري المجموعة اختبار الضغط بناًء على االفتر 
 ضمن عملیة تخطیط رأس المال.   

 
نوات إعادة الشراء  تحتفظ المجموعة بمصدات السیولة مع األخذ في االعتبار تصفیة المودعین وضغط السوق على نطاق واسع مع انخفاض نسبة القرض إلى القیمة لق 

ائلة عالیة الجودة دائماً والتي تدیرھا  الس   من الموجودات مقابل األوراق المالیة المؤھلة إلعادة الشراء. یتم الحفاظ على مصد السیولة من خالل وجود مستوى معقول  
متنوعة من األوراق  المجموعة بشكل فعال لتغطیة أي فجوة تعاقدیة قصیرة األجل أو فجوة غیر متوقعة قد تظھر في المستقبل. تضمن المجموعة االحتفاظ بمجموعة  

التصنیف االئتماني للحفاظ على تكلفة االقتراض والتعدیالت على الضمانات في  المالیة في المحفظة االستثماریة مع أھلیة إعادة الشراء من خالل مزیج مناسب من 
فاجئ للقنوات االئتمانیة  أدنى مستوى. ویؤخذ جدیاً باالعتبار االحتفاظ بقنوات ائتمانیة مضمونة وغیر مضمونة مع أطراف مقابلة متعددة لتجنب مخاطر االنسحاب الم 

 حرجة. من الطرف المقابل في حاالت السیولة ال 
 

ریوھات الضغط  حددت المجموعة بوضوح استراتیجیة تمویل الطوارئ لمعالجة نقص السیولة في حاالت الطوارئ. تحدد الخطة اإلرشادات إلدارة مجموعة من سینا 
ث ال توجد مخاطر جوھریة تتمثل في  تضمن مسؤولیات وإجراءات تصعید واضحة. كجزء من الخطة، تضمن المجموعة أنھا تحتفظ دائماً بالموارد المالیة الكافیة بحی 

الطوارئ الخاصة بالمجموعة  عدم إمكانیة الوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا أو عدم القدرة على الحفاظ على الخدمات التشغیلیة بسبب نقص السیولة. تشتمل خطة تمویل  
أو الربحیة حتى تتمكن من االستمرار في العمل بشكل مستدام وجاد في حالة حدوث  على خیار استرداد موثوق بھ حیث یمكن استعادة رأس مال البنك و/ أو السیولة و/  

 األزمات. تم تصمیم إطار األزمات لضمان تحدید األزمة في مرحلة مبكرة وإدارتھا بشكل مناسب من خالل مؤشرات اإلنذار المبكر. 
  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٥۸ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر السوق 

 
ات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار األسھم. وقد وضع مجلس اإلدارة حدوداً لقیمة المخاطر التي یمكن قبولھا،  تنشأ مخاطر السوق من التقلب 

 وتتولى لجنة االستثمارات األساسیة مراقبتھا على أساس مستمر.  
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
تتعرض المجموعة لمخاطر  أسعار الفائدة من إمكانیة أن تؤثر التغیرات في أسعار الفائدة على القیم االقتصادیة المستقبلیة أو القیم العادلة لألدوات المالیة.    تنشأ مخاطر 

ة العمومیة التي یُستحق أجلھا أو یُعاد تسعیرھا  أسعار الفائدة بسبب الفروقات في محفظة فجوة إعادة التسعیر في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات خارج المیزانی 
 خالل فترة زمنیة محددة. 

 
تقییم دوري لعدم    وضع مجلس اإلدارة مستویات لمخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكیة من خالل وضع حدود حساسیة ألسعار الفائدة. تقوم المجموعة بإجراء 

سیة التي تؤدي إلى مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكیة. ولكل مجموعة من مجموعات االستحقاق، یتم تحلیل  تطابق الموجودات والمطلوبات واالفتراضات األسا 
م فجوة إعادة تسعیر أسعار  الفرق بین الموجودات الحساسة للفائدة والمطلوبات الحساسة للفائدة للوصول إلى فجوة إعادة تسعیر أسعار الفائدة. ویتم بعد ذلك استخدا 

الفائدة. تقیس المجموعة تأثیر مخاطر  ئدة عبر الفترة لتقییم التأثیر على سیناریو القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة بناًء على التغییرات المستقبلیة في منحنیات عائد سعر  الفا 
نقطة أساس في    ۲۰۰تحول مواٍز تصاعدي وتنازلي بمقدار  أسعار الفائدة في المحفظة البنكیة في شكل تأثیر على القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة من خالل تطبیق  

 منحنى سعر الفائدة بما یتماشى مع المتطلبات التنظیمیة. 
 

 إصالح معدل إیبور 
ممثلي أقسام  اعده كبار  أنشأت المجموعة مشروًعا إلدارة االنتقال لكل عقد من عقودھا التي یمكن أن تتأثر بذلك. یقود المشروع رئیس االستثمارات والخزینة، ویس 

 المجموعة اآلخرین بما في ذلك فرق العمل التي تتعامل مباشرة مع العمالء والشؤون القانونیة والمالیة والعملیات والتكنولوجیا. 
 

 ما یلي:   یعّرض إصالح إیبور المجموعة لمخاطر مختلفة یدیرھا المشروع ویراقبھا عن كثب. وتم إجراء إصالح إیبور للمجموعة مع األخذ في االعتبار 
الح مخاطر السلوك الناتجة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق نتیجة للتعدیالت المطلوبة على العقود القائمة لتنفیذ إص  •

 معدل إیبور. 
 الیة.المخاطر المالیة التي یتعرض لھا البنك وعمالئھ نتیجة تعطل األسواق بسبب إصالح إیبور مما یؤدي إلى حدوث خسائر م •
مخاطر التسعیر من النقص المحتمل في معلومات السوق إذا انخفضت السیولة في معدالت إیبور وأصبحت المعدالت الخالیة من المخاطر  •

 غیر سائلة وغیر قابلة للرصد. 
في  المخاطر التشغیلیة الناتجة عن التغییرات الطارئة على أنظمة وعملیات تكنولوجیا المعلومات بالبنك، باإلضافة إلى مخاطر تأخر الدفعات   •

 حال التوقف عن استخدام إیبور. 
 

 تم تحویل جمیع تعرضات المجموعة في نھایة السنة لمعدالت إیبور الجوھریة إلى معدالت خالیة من المخاطر.  
 

 األدوات المالیة المعرضة لمعدل لیبور بالدوالر األمریكي 
 

 ۲۰۲۲ 
 ──────────────────── 

۲۰۲۱ 
 ───────────────────  

 المطلوبات  الموجودات  المطلوبات  الموجودات  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 -  ٦۱٬۷۹٥ -  ٦۷٬۳٤۱ قروض وسلفیات 
 ۳٥۰٬۹۹٦ -  -  -  البنوكمبالغ مستحقة إلى 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
 تحول ضروریاً.  لم تتحول جمیع تعرضات إیبور المذكورة أعاله إلى معدل فائدة مرجعي بدیل حتى اآلن. وستنتھي صالحیة جمیع حاالت التعرض قبل أن یصبح ال 

 
 مربوطة بمعدل لیبور.   ۲۰۲۱و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ال توجد التزامات قروض وضمانات مالیة كما في  

 
 محاسبة التحّوط  

 ، لم یكن لدى المجموعة أي أدوات تحوط مربوطة بمعدل لیبور بالدوالر األمریكي ولم تتحول بعد إلى معدل فائدة بدیل. ۲۰۲۱و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٥۹ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر السوق (تابع) 

 
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع) 

 
 الفائدة آجال إعادة تسعیر أسعار  

 یة للبنك مدرجة بالقیمة الدفتریة ویتم تصنیفھا إما وفقاً إلعادة التسعیر التعاقدي أو بتواریخ االستحقاق، أیھما أسبق. یعرض الجدول التالي تحلیل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة. إن الموجودات والمطلوبات المال 
 

   ۲۰۲۲  دیسمبر   ۳۱
 

 المجموع  غیر محّملة بالفائدة  غیر مؤرخة  سنوات   ٥أكثر من   سنوات   ٥إلى    ۱ شھراً   ۱۲إلى    ۳ أشھر   ۳أقل من   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        
مصرف اإلمارات    نقد وأرصدة لدى 

 ٤۰۲٬۲٤۸ ۱۱٤٬۲٤۸ -  -  -  -  ۲۸۸٬۰۰۰ العربیة المتحدة المركزي 
 ۹۱۲٬٤۲۰ -  -  -  -  ۹۳٬۲۸۲ ۸۱۹٬۱۳۸ مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 

 ۹۹۰٬۹۹۸  -  -  ٤۲۲٬۰۰۰ -  ٥٦۸٬۹۹۸ قروض وسلفیات، بالصافي 
 ۱٬٥۳۸٬٥۸٤ ۱۷٦٬٦۸۸ -  ۱۸۱٬٦٤۷ ۹۷٦٬۷۱۷ ۱۲٤٬۷۱۲ ۷۸٬۸۲۰ استثمارات، بالصافي 

 ۳۷٬۹۰٤ ۲۱٬۳۱۱   ٤۱ ٥٬۸۲٥ ۱۰٬۷۲۷ موجودات أخرى 
 ۳٬۷٥۱ ۳٬۷٥۱ -   - -   -  - ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة   
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٬۷٦٥٬٦۸۳ ۲۲۳٬۸۱۹ ۱٬۳۹۸٬۷٥۸ ۱۸۱٬٦٤۷  - ۳۱٥٬۹۹۸ ۳٬۸۸٥٬۹۰٥ 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
     -    

 ۳٬۳۷۹٬۱٦۲ -  -  -  ۳۳٬۲۱۰ ۸٤۷٬۷۱۸ ۲٬٤۹۸٬۲۳٤ ودائع العمالء 
 ۷۹٬۸۲۹ ۲۲٬۳۰۰ -  -  ۹٬۰۱٦ ٤۰٬۷۸۲ ۷٬۷۳۱ مطلوبات أخرى 

 ٤۲٦٬۹۱٤ ٤۲٦٬۹۱٤ -  -  -  -  -  حقوق الملكیة 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲٬٥۰٥٬۹٦٥ ۸۸۸٬٥۰۰ ٤۲٬۲۲٤٤ -  -  ٦۹٬۲۱٤ ۳٬۸۸٥٬۹۰٥ 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

  ) ۱۳۳٬۲۱٦(  -  ۱۸۱٬٦٤۷ ۱٬۳٥٦٬٥۳۲ ) ٦٦٤٬٦۸۱(  ) ۷٤۰٬۲۸۲(  فرق حساسیة الفائدة 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٦۰ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 مخاطر السوق (تابع) 

 
 أسعار الفائدة (تابع)   مخاطر 

 
 آجال إعادة تسعیر أسعار الفائدة (تابع) 

 
 ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱

 

 المجموع  غیر محّملة بالفائدة  غیر مؤرخة  سنوات   ٥أكثر من   سنوات   ٥إلى    ۱ شھراً   ۱۲إلى    ۳ أشھر   ۳أقل من   
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة  

 ۲۷٦٬۳۸٥ ۲٦٬۳۸٥ -  -  -  -  ۲٥۰٬۰۰۰ المتحدة المركزي 
 ۲۷۱٬۱٤٦ -  -  -  -  -  ۲۷۱٬۱٤٦ مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي 

 ۹۱٤٬٤۷۳ -  -  -  ٤۳٦٬٦۰۰ ۱۷٬۹٤٦ ٤٥۹٬۹۲۷ قروض وسلفیات، بالصافي 
 ۱٬۳٦۱٬۳۷٦ ۲۱٥٬۹۲۹ ۲۸٬۱۷۷ ۲۹۰٬۰۲۷ ٦۳۸٬۲۰٥ ۱۳٥٬۱۷٥ ٥۳٬۸٦۳ استثمارات، بالصافي 

 ٤۲٬٦۷٦ ٤۲٬٦۷٦ -  -  -  -  -  موجودات أخرى 
 ۳٬۹۳٥ ۳٬۹۳٥   -      -  - -   - ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة   
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٬۰۳٤٬۹۳٦ ۱٥۳٬۱۲۱ ۱٬۰۷٤٬۸۰٥ ۲۹۰٬۰۲۷ ۲۸٬۱۷۷ ۲۸۸٬۹۲٥ ۲٬۸٦۹٬۹۹۱ 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
     -    

 ۳٥۰٬۹۹٦ -  -  -  -  ۹۱٬۸۱۳ ۲٥۹٬۱۸۳ مبالغ مستحقة إلى البنوك 
 ۱٬۹۷۸٬۷۳٥ -  -  -  ٥٦۹٬٦۸٤ ۱۹۹٬۹٥٤ ۱٬۲۰۹٬۰۹۷ ودائع العمالء 

 ٥۹٬۱٥۱ ٤۳٬۳۳۳ -  -  ۱۲٬۳۷۳ ۳٬٤٤٥ -  مطلوبات أخرى 
 ۲۳٬۷٤۱ ٤۸۱٬۱۰۹ -  -  -  -  -  الملكیة حقوق  

  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱٬٤٦۸٬۲۸۰ ۲۹٥٬۲۱۲ ٥۸۲٬۰٥۷  -  - ٥۲٤٬٤٤۲ ۲٬۸٦۹٬۹۹۱ 
  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 

  ) ۲۳٥٬٥۱۷(  ۲۸٬۱۷۷ ۲۹۰٬۰۲۷ ٤۹۲٬۷٤۸ ) ۱٤۲٬۰۹۱(  ) ٤۳۳٬۳٤٤(  فرق حساسیة الفائدة 
  ═══════  ══════════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  
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 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٦۱ 

 
 إدارة المخاطر (تابع)  ۲٦

 
 السوق (تابع)   مخاطر 

 
 مخاطر أسعار الفائدة (تابع) 

نقطة أساس في أسعار الفائدة، مع ثبات جمیع    ۲۰۰للتحول الموازي التصاعدي بمقدار    الملكیة نتیجة یوضح الجدول التالي التأثیر على القیمة االقتصادیة لحقوق  
ناء المخصص واحتیاطیات إعادة التقییم للمحفظة البنكیة الخاصة بالمجموعة. تقوم  المتغیرات األخرى، في بیان حقوق الملكیة األساسیة الخاص بالمجموعة باستث 

نقطة أساس في منحنى سعر الفائدة لجمیع الموجودات والمطلوبات    ۲۰۰المجموعة أیًضا بحساب األرباح المعرضة للمخاطر بتطبیق تحول مواٍز تصاعدي بمقدار  
 احدة. المعاد تسعیرھا والتي تستحق خالل فترة سنة و 

 

 
التأثیر على صافي  

 ۲۰۲۲الربح لسنة  
التأثیر على حقوق  

 ۲۰۲۲الملكیة لسنة  
التأثیر على صافي  

 ۲۰۲۱الربح لسنة  
التأثیر على حقوق  

 ۲۰۲۱الملكیة لسنة  
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
     

 ) ٦۷۷٦۳(  ) ٥٬۲٤۰(  ) ٦٤٬۷۷٥(  ) ٤٬۷۹٥(  نقطة أساس   ۲۰۰الزیادة بواقع  
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 
 مخاطر العمالت 

على صافي المراكز  العمالت ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. حددت المجموعة سقوفاً    مخاطر 
 الحدود الموضوعة. المفتوحة من حیث العملة. وتتم مراقبة صافي المراكز المفتوحة یومیاً ویتم استخدام استراتیجیات لضمان بقاء المراكز ضمن  

 
 إن مراكز المجموعة المتاحة للعمالت األجنبیة الرئیسیة كالتالي: 

 

 
۲۰۲۲ 

 طویلة/ (قصیرة) 
۲۰۲۱ 

 طویلة/ (قصیرة) 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳۸۰ ٦۱۷ یورو 
 ۳۱ ۱۰۰ جنیھ إسترلیني

 ۲۰ ) ۲۲۱( فرنك سویسري 
 ۷٥۳٬۸۰٤ ۸۷٥٬٤۰۸ دوالر أمریكي 

 
ي مربوط بسعر  تعتقد اإلدارة أن المجموعة لیست معرضة حالیاً ألي مخاطر ھامة من العمالت األجنبیة بخصوص الدوالر األمریكي ألن سعر الدرھم اإلمارات 

 الدوالر األمریكي. 
 

 مخاطر أسعار األسھم 
التعرض   أسعار األسھم ھي مخاطر تعّرض القیمة العادلة لألسھم لالنخفاض نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم وقیمة كل سھم على حدة. ینشأ  مخاطر 

 لمخاطر أسعار األسھم غیر التجاریة من محفظة استثمارات األسھم الخاصة لدى المجموعة. 
 

 ب التغیرات المحتملة والمعقولة في مؤشرات األسھم، مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة: فیما یلي التأثیر على األسھم المتداولة بسب 
 

 
التغیر في أسعار  

 ۲۰۲۲األسھم لسنة  
التأثیر على حقوق  

 ۲۰۲۲الملكیة لسنة  
التغیر في أسعار  

 ۲۰۲۱األسھم لسنة  
التأثیر على حقوق  

 ۲۰۲۱الملكیة لسنة  
 ألف درھم  %  ألف درھم  %  
     
     

 ٥۹۸ ۱۰- +/  ٥۸۲ ۱۰- +/  سوق أبوظبي لألوراق المالیة 
 ٤٬٥۹٥ ۱۰- +/  ٦٬۱۸۸ ۱۰- +/  سوق دبي المالي 

 ۷۸ ۱۰- +/  ٥۳ ۱۰- +/  أخرى 
 

 مخاطر التشغیل 
قابیة في أداء  التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ البشري أو الغش واالحتیال أو األحداث الخارجیة. عندما تفشل الضوابط الر   مخاطر 

یة. ال تتوقع المجموعة القضاء على  وظیفتھا، یمكن لمخاطر التشغیل أن تسبب ضرراً للسمعة أو أن یكون لھا تداعیات قانونیة أو تنظیمیة أو أن تؤدي إلى خسارة مال 
لضوابط الرقابیة الفصل  جمیع مخاطر التشغیل، ولكن قد تستطیع المجموعة إدارة ھذه المخاطر من خالل آلیات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لھا. تشمل ا 

 الموظفین وتقییمھم، بما في ذلك استعمال التدقیق الداخلي.   الفعّال بین الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفویض والتسویة، وآلیات تثقیف 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٦۲ 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۲۷

 
ة تتم على أساس تجاري بحت.  تمثل القیمة العادلة المبلغ الذي یمكن من خاللھ مبادلة أصل أو تسدید التزام بین طرفین على استعداد وبكامل إرادتھما الحرة في معامل 

 ولذا، قد تظھر بعض الفروق بین القیمة الدفتریة بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة وتقدیرات القیمة العادلة. 
 

 تحدید القیمة العادلة وتسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة: 
 م: تستخدم المجموعة المستویات التالیة لتحدید وبیان القیمة العادلة لألدوات المالیة عن طریق أسالیب التقیی 

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

 
 ٍل مباشر أو غیر مباشر. المستوى الثاني: أسالیب أخرى تكون فیھا جمیع المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة جدیرة بالمالحظة، سواء بشك 

 
 . ستوى الثالث: أسالیب تستخدم فیھا معطیات لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند على بیانات یمكن مالحظتھا في السوق الم 

 
 . ۸تسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة لالستثمارات مدرج في اإلیضاح رقم  

 
 والمطلوبات المالیة وقیمھا الدفتریة قبل المخصص، إن وجد.    یبین الجدول أدناه تصنیف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات 

 

 

بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة 

 بالقیمة العادلة 
الدخل   من خالل 

   الشامل اآلخر 
القروض والذمم  

 المجموع  التكلفة المطفأة    المدینة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

۲۰۲۲      
      الموجودات المالیة 
مصرف   نقد وأرصدة لدى 

اإلمارات العربیة المتحدة  
 ٤۰۲٬۲٤۸ ٤۰۲٬۲٤۸ - -  - المركزي 

 ۹۱۲٬٥۳۳ ۹۱۲٬٥۳۳ -  -  -  مبالغ مستحقة من البنوك 
 ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ -  ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ -  -  قروض وسلفیات 

 ۱٬٥۹٥٬٥۱٥ ٥۷٦٬٤۲۲ -  ۹۱۱٬۹٤٦ ۱۰۷٬۱٤۷ استثمارات، بالصافي 
 ۲۲٬۰۱۱ ۲۲٬۰۱۱ -  -  -  موجودات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱۰۷٬۱٤۷ ۹۱۱٬۹٤٦ ۱٬۰۱۹٬۰٥۸ ۱٬۹۱۳٬۲۱٤ ۳٬۹٥۱٬۳٦٥ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
      

      المطلوبات المالیة 
 ۳٬۳۷۹٬۱٦۲ ۳٬۳۷۹٬۱٦۲ -  -  -  ودائع العمالء 

 ۷۹٬۸۲۹ ۷۹٬۸۲۹ -  -  -  مطلوبات أخرى 
  ───────  ───────  ───────    ────────    ────────   
  -  -  - ۳٬٤٥۸٬۹۹۱ ۳٬٤٥۸٬۹۹۱ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
  . ۲۰۲۱و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لم یكن ھناك أي تحویل بین المستویات خالل السنة المنتھیة في  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٦۳ 

 
 المالیة (تابع) القیمة العادلة لألدوات   ۲۷

 
 تحدید القیمة العادلة وتسلسل مستویات قیاس القیمة العادلة (تابع) 

 

 

بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة 

 بالقیمة العادلة 
الدخل   من خالل 

   الشامل اآلخر 
القروض والذمم  

 المجموع  التكلفة المطفأة    المدینة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

۲۰۲۱      
      الموجودات المالیة 
مصرف        نقد وأرصدة لدى 

اإلمارات العربیة المتحدة  
 ۲۷٦٬۳۸٥   ۲۷٦٬۳۸٥ - -  - المركزي 

 ۲۷۱٬٦٥٤ ۲۷۱٬٦٥٤ -  -  -  مبالغ مستحقة من البنوك 
 ۹٤۱٬٦۰۹ -  ۹٤۱٬٦۰۹ -  -  قروض وسلفیات 

 ۱٬۳۷۰٬۲۷۱ ٦۸٦٬۲۱۹ -  ٤۹۲٬۷۹٥ ۱۹۱٬۲٥۷ استثمارات، بالصافي 
 ۲۳٬۷٤۳ ۲۳٬۷٤۳ -  -  -  موجودات أخرى 

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۱۹۱٬۲٥۷ ٤۹۲٬۷۹٥ ۹٤۱٬٦۰۹ ۱٬۲٥۸٬۰۰۱ ۲٬۸۸۳٬٦٦۲ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
      

      المطلوبات المالیة 
 ۳٥۰٬۹۹٦ ۳٥۰٬۹۹٦ -  -  -  مبالغ مستحقة إلى البنوك 

 ۱٬۹۷۸٬۷۳٥ ۱٬۹۷۸٬۷۳٥ -  -  -  ودائع العمالء 
 ٥۹٬۱٥۱ ٥۹٬۱٥۱ -  -  -  مطلوبات أخرى 

  ───────  ───────  ───────   ────────   ──────── 
  -  -  - ۲٬۳۸۸٬۸۸۲ ۲٬۳۸۸٬۸۸۲ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
)، تعتقد اإلدارة أن القیم الدفتـریة للموجودات والمطلوبات المالیة  ۸بالتكلفة المطفأة (حیث یتم اإلفصاح عن القیم العادلة في اإلیضاح  باستثناء استثمارات الدین المقاسة  

 فائدة السائدة في السوق. ال   المقاسة بالتكلفة المطفأة في البیانات المالیة الموحدة تقارب قیمھا العادلة ألنھا تمتاز في جوھرھا بطبیعة قصیرة األجل وتحمل أسعار 
 
 

 كفایة رأس المال  ۲۸
 

  المال   رأس   كفایة   حول   معلومات   المركزي   المصرف   یتلقى   ولذلك   التجمیع،   أساس   على   المجموعة   على   الرقابة   المركزي   المتحدة   العربیة   اإلمارات   مصرف   یتولى 
  بازل   لجنة   عن   الصادر   ۳  بازل   إطار   باستخدام   المجموعة   مستوى   على   المال   رأس   یُحتسب   ۲۰۱۷  سنة   من   واعتباراً   ككل.   للمجموعة   المال   رأس   متطلبات   ویحدد 
  ھي:   "محاور"   ثالثة   على   ۳  بازل   إطار   یستند   الوطني.   االختصاص   ضمن   المركزي   المصرف   من   المقررة   التعدیالت   تطبیق   بعد   بازل")،   ("لجنة   المصرفیة   للرقابة 

 السوق.   والتزام   الرقابیة   المراجعة   وعملیة   المال   لرأس   األدنى   الحد   متطلبات 
 

 المال   لرأس   األدنى   الحد   متطلبات 
  األدنى   الحد   متطلبات   ویقدم   ۲۰۱۷  فبرایر   ۱  من   اعتباراً   المفعول   ساري   أصبح   الذي   ۳  بازل   المال   رأس   نظام   المركزي   المتحدة   العربیة   اإلمارات   مصرف   أصدر 
  رأس   بكفایة   الخاصة   المتابعة   إرشادات  تحدد   المال.   رأس   ومجموع   اإلضافي،   األول   والشق   ول، األ   الشق   العادیة   الملكیة   حقوق   ھي   مستویات   ثالثة   على   المال   لرأس 
  حقوق   واستثمارات   االئتمان،   تقییم   وتعدیل   المقابل،   للطرف   االئتمان   مخاطر   جوانب   ۲۰۲۰  نوفمبر   في   صدرت   والتي   المتحدة   العربیة   اإلمارات   دولة   في   للبنوك   المال 

   المورقة.   جودات والمو   الصنادیق   في   الملكیة 
 

 . ٪ ۷  البالغة   األول   الشق   العادیة   الملكیة   لحقوق   األدنى   الحد   متطلبات   وفوق   على   ) ٪ ۲٫٥  بنسبة   المال   رأس   حمایة   (مصد   اإلضافیة   المال   رأس   مصدات   تطبق 
 

  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٦٤ 

 
 كفایة رأس المال (تابع)  ۲۸

 
 التنظیمي   المال   رأس 
 خصائصھا.   على   بناء   المال   رأس   من   الثاني   والشق   األول   الشق   العادیة   الملكیة   حقوق   ھما   فئتین   إلى   البنك   لدى   المال   رأس   قاعدة   تنقسم 

 
ة واألخرى  حقوق الملكیة العادیة الشق األول ھي أفضل شكل من أشكال رأس المال من حیث الجودة، وتشمل رأس المال واالحتیاطیات القانونیة والنظامی  •

لتعدیالت التنظیمیة األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق الملكیة لكن یتم التعامل معھا بطریقة مختلفة  واحتیاطي القیمة العادلة واألرباح المحتجزة وا 
 ألغراض كفایة رأس المال بموجب توجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. 

 یتألف الشق الثاني لرأس المال من االحتیاطیات غیر المفصح عنھا.  •
 

 كاآلتي:   ۳  بازل   إلطار   وفقاً   المال   رأس   كفایة   نسبة 
 

  ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم   
    

    رأس مال حقوق الملكیة العادیة الشق األول 
 ۷۰٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰  رأس المال المصدر 

 ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰  احتیاطي قانوني 
 ٤٤٬۲٥۱ ٤٤٬۲٥۱  احتیاطي خاص 
 ۳۰۷٬۹۷۷ ۲۷٥٬۸۷۳  أرباح محتجزة 

 ٤٬٥۹۲ ) ۳۷٬۸٤۸(   احتیاطي القیمة العادلة 
 ) ۱۹٬٥٤۹(  ) ۱٬٥۸۰(   االقتطاعات الرقابیة 

   ─────  ───── 
 ٤٤۲٬۲۷۱ ۳۸٥٬٦۹٦  مجموع رأس مال حقوق الملكیة العادیة الشق األول 
   ═════  ═════ 

    الشق الثاني من رأس المال 
 ۱۸٬٤٤٦ ۲۲٬۲۸۳  مخصصات عامة مؤھلة 

   ─────  ───── 
 ۱۸٬٤٤٦ ۲۲٬۲۸۳  مجموع الشق الثاني من رأس المال 

   ─────  ───── 
 ٤٦۰٬۷۱۷ ٤۰۷٬۹۷۹  مجموع رأس المال المؤھل 

   ═════  ═════ 
    التعرضات المرجحة بالمخاطر 

 ۱٬٤۷٥٬۷۱۰ ۱٬۷۸۲٬٦٦٦  مخاطر االئتمان 
 ۷٬٥۷٦ ۸٬٤۱٦  مخاطر السوق 

 ۱۷۰٬۹٦٥ ۱٥۹٬۱۸۰  مخاطر التشغیل 
   ──────  ───── 

 ۱٬٦٥٤٬۲٥۱ ۱٬۹٥۰٬۲٦۲  المجموع 
   ══════  ═════ 
    

 نسبة رأس المال 
 متطلبات الحد األدنى 

   لرأس المال   
 ٪ ۲۷٫۸٥ ٪ ۲۰٫۹۲ ٪ ۱۳ مجموع نسبة رأس المال 

 ٪ ۲٦٫۷٤ ٪ ۱۹٫۷۸ ٪ ۱۱ نسبة الشق األول 
 ٪ ۲٦٫۷٤ ٪ ۱۹٫۷۸ ٪ ۹٫٥ نسبة حقوق الملكیة العادیة الشق األول 

   ═════  ═════ 
 

 سیاسات إدارة رأس المال واختبار الضغط المالي وإدارة رأس المال 
یة رأس المال بما یتماشى مع اتفاقیة  لدى البنك آلیة فعالة لتقییم ومراقبة وإعداد تقاریر حول كفایة رأس المال ویقوم بشكل استباقي بتطویر إطار العمل الداخلي لتقییم كفا 

 . ۳بازل  
 

وھات للتحّمل المالي من أجل  عملیة التقییم الداخلیة لكفایة رأس المال على النظرة المستقبلیة وتسند إلى توقعات الموازنة المالیة للبنك. ویتم مراعاة عدة سیناری تعتمد 
 تقییم قوة كفایة رأس المال لدى البنك على مدى فترة ثالث سنوات. 

 
مال إلى رأس المال االقتصادي وتحدد الكفایة باعتبارھا رصید رأس المال الموّرد، في صورة المصادر المالیة المتوفرة،  تستند عملیة التقییم الداخلیة لكفایة رأس ال 

 ورأس المال المطلوب، في صورة تحوط للخسائر غیر المتوقعة. وتخضع أسالیب القیاس الكمیة لدى البنك للفحص والتقییم الخارجي.  
 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

٦٥ 

 
 المال (تابع) كفایة رأس   ۲۸

 
 سیاسات إدارة رأس المال واختبار الضغط المالي وإدارة رأس المال (تابع) 

 
ضة. یحافظ البنك على  إن أھداف البنك الرئیسیة من إدارة رأس المال ھي ضمان التزام البنك بالمتطلبات النظامیة مع مصد إضافي بسبب الصدمات الخارجیة المفرو 

 أجل دعم أعمالھ وزیادة القیمة للمساھمین. معدالت رأسمالیة صحیة من  
 

لھا أنشطتھ. ومن أجل  یقوم البنك بإدارة ھیكل رأس المال وإجراء التعدیالت الالزمة علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة وسمات المخاطر التي تتعرض  
ت توزیعات األرباح الموزعة على المساھمین أو إعادة رأس المال إلیھم أو إصدار أسھم  المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، فقد یقوم البنك بتعدیل قیمة دفعا 

 جدیدة. لم تطرأ أي تغییرات على األھداف والسیاسات والعملیات عن السنوات السابقة. 
 
 

   موجودات برسم األمانة  ۲۹
 

 ۲۰۲۲ ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  
   

 ۳٬٤۳۰٬٥۹٥ ۳٬۷٦٤٬٤٤۰ رصید الموجودات برسم األمانة 
 ═════════ ═════════ 

 
لمالیة الموحدة كموجودات  تقدم المجموعة خدمات الحفظ لموجودات عمالئھا. تحتفظ المجموعة بھذه الموجودات برسم األمانة، وعلیھ فھي غیر مدرجة في ھذه البیانات ا 

 للمجموعة. 
 
 

 األرقام المقارنة  ۳۰

"عرض البیانات المالیة" لتتماشى مع عرض السنة الحالیة. خالل الفترة، قام البنك بممارسة لتحدید    ۱المقارنة وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم  تم إعادة تصنیف أرقام  
ة تصنیف بعض البنود في البیانات  "عرض البیانات المالیة". نتج عن ھذه الممارسة إعاد  ۱ما إذا كان عرض البیانات المالیة یتم وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

 . المالیة. تم إعادة تصنیف أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة، وقام البنك بإعادة التصنیف لتحسین جودة المعلومات المقدمة 

، تم عرض  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱دات. وكما في  ألف درھم سابقًا ضمن الممتلكات والمع   ۱٬۰۲۷بقیمة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ُعرضت الموجودات غیر الملموسة كما في  
 ألف درھم.   ۳۰۰، بلغت الموجودات غیر الملموسة  ۲۰۲۱ینایر    ۱الموجودات غیر الملموسة كبند منفصل في بیان المركز المالي. وكما في  

 
 األحداث الالحقة  ۳۱

 
، یُلزم فیھا جمیع البنوك االستثماریة وبنوك  ۲۰۲۲أبریل    ٦الصادر بتاریخ    ۲۰۲۲/ ۲۳أصدر مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي الئحة بموجب التعمیم رقم  

ظ على حد أدنى لرأس  الخدمات المصرفیة للشركات بتحویل ترخیصھا الحالي إلى ترخیص بنك مقید ("الالئحة") إضافة إلى متطلبات أخرى من بینھا االلتزام بالحفا 
 لیون درھم. م   ۱٬۰۰۰المال المصدر والمدفوع بقیمة  

 
للحصول على ترخیص بنك مقید، مدعوماً بخطة عمل توضح النطاق المقترح    ۲۰۲۲یونیو    ۲۳ومن أجل االمتثال لالئحة، قدم البنك طلباً إلى المصرف المركزي في  

 لألنشطة وخطة زیادة رأس المال التي سیتم إنجازھا على مرحلتین على النحو التالي: 
 

سھم    ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ملیون درھم كأسھم منحة من خالل إصدار    ۲۸۰یاطیات البنك القابلة للتوزیع (بما في ذلك األرباح المحتجزة) البالغة  المرحلة األولى: توزیع احت 
 درھم للسھم الواحد على المساھمین الحالیین في البنك ("التوزیع").   ۱۰۰منحة جدید بقیمة اسمیة تبلغ  

 
دیسمبر    ۳۱، بعد الحصول على الموافقات التنظیمیة. والحقًا للسنة المنتھیة في  ۲۰۲۲دیسمبر    ۲۷عیة العمومیة المنعقدة في  تمت الموافقة على ھذا التوزیع من قبل الجم 

 ملیون درھم.   ۳٥۰، تلقى البنك الموافقة التنظیمیة ذات الصلة ویبلغ اآلن رأس المال المصدر للبنك  ۲۰۲۲
 

سھم جدید بقیمة اسمیة    ٦٬٥۰۰٬۰۰۰ملیون درھم عن طریق إصدار األسھم ("إصدار األسھم") من خالل إصدار    ٦٥۰المرحلة الثانیة: جمع رأس مال إضافي بمبلغ  
سھم    ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ملیون درھم مقسم إلى    ۱٬۰۰۰درھم للسھم الواحد. وعند االنتھاء من إصدار األسھم، سیكون لدى البنك رأس مال ُمصدر قدره    ۱۰۰قدرھا  

 رھم للسھم الواحد. د   ۱۰۰بقیمة اسمیة تبلغ  
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	26 إدارة المخاطر

	مقدمة
	يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية المطلقة عن تحديد مدى قدرة المجموعة على تحمل المخاطر ووضع إطار إدارة مخاطر المجموعة والإشراف عليه. تتم إدارة المخاطر من خلال عدد من اللجان وهما: لجنة المخاطر ولجنة التدقيق التابعتين لمجلس الإدارة.
	تعمل كذلك اللجان المشكّلة على مستوى الإدارة على إدارة المخاطر بشكل فعال ولا سيما اللجنة التنفيذية، ولجنة الائتمان، ولجنة الاستثمارات الأساسية، ولجنة إدارة الموجودات والمطلوبات، ولجنة الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، وقسم إدارة المخاطر.
	مجلس الإدارة
	إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن الإطار العام لحوكمة وإدارة المخاطر. ويعتبر المجلس مسؤولاً عن تحديد استراتيجية إدارة المخاطر ووضع حدود للمخاطر التي تواجهها المجموعة وضمان متابعة التعرض للمخاطر ومراقبتها بصورة فعالة. كما يكون المجلس مسؤولاً أيضاً عن وضع ه...
	ومن أجل القيام بهذه المسؤولية بكفاءة، يحصل مجلس الإدارة على الدعم اللازم من لجان منبثقة من المجلس إلى جانب اللجان الإدارية. وفيما يلي تلخيص لأدوار ومهام كل لجنة:
	لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
	إن لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة لديها المسؤولية الكاملة لتطوير استراتيجية المخاطر ومبادئ التطبيق وأطر العمل والسياسات لتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر لدى المجموعة وذلك من أجل تطبيق المعايير الرائدة ومراقبة التعرض العام للمخاطر (وهي مخاطر الائتمان ...
	إن لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة لديها المسؤولية الكاملة لتطوير استراتيجية المخاطر ومبادئ التطبيق وأطر العمل والسياسات لتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر لدى المجموعة وذلك من أجل تطبيق المعايير الرائدة ومراقبة التعرض العام للمخاطر (وهي مخاطر الائتمان ...
	إن لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة لديها المسؤولية الكاملة لتطوير استراتيجية المخاطر ومبادئ التطبيق وأطر العمل والسياسات لتعزيز إطار عمل إدارة المخاطر لدى المجموعة وذلك من أجل تطبيق المعايير الرائدة ومراقبة التعرض العام للمخاطر (وهي مخاطر الائتمان ...
	لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة
	يتمثل الدور الأساسي للجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة في مراقبة ومراجعة الأمور المتعلقة بالتدقيق المالي والرقابة الداخلية، إلى جانب الإشراف على استقلال وأداء مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين في المجموعة.
	اللجنة التنفيذية
	تتولى الإدارة التنفيذية العليا مهمة تنفيذ السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة.
	تشتمل المهام الرئيسية للجنة التنفيذية على ما يلي:
	 الإشراف على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعملية اختبار الضغط المالي من خلال مراجعة منهجيات وتحليلات وتقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبار الضغط المالي.
	 الإشراف على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعملية اختبار الضغط المالي من خلال مراجعة منهجيات وتحليلات وتقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبار الضغط المالي.
	 الإشراف على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعملية اختبار الضغط المالي من خلال مراجعة منهجيات وتحليلات وتقارير عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال واختبار الضغط المالي.
	 مراقبة فعالية نهج إدارة المخاطر والضوابط الداخلية.
	 تعزيز ثقافة الامتثال للوائح إدارة المخاطر وسياساتها وإجراءاتها.
	26 إدارة المخاطر

	لجنة الائتمان
	لجنة الائتمان هي لجنة مشكلة على مستوى الإدارة تنفذ قرارات الإقراض الائتماني بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على التسهيلات الائتمانية وتجديدها، ومراجعة ومراقبة أداء محفظة القروض، والقرارات المتعلقة بتسوية القروض، وشطب المخصصات، وتعديلات ...
	لجنة الائتمان هي لجنة مشكلة على مستوى الإدارة تنفذ قرارات الإقراض الائتماني بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقة على التسهيلات الائتمانية وتجديدها، ومراجعة ومراقبة أداء محفظة القروض، والقرارات المتعلقة بتسوية القروض، وشطب المخصصات، وتعديلات ...
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	يوضح الجدول التالي الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لعناصر بيان المركز المالي (فيما عدا النقد في الصندوق والاستثمارات في أدوات حقوق الملكية) بما في ذلك الضمانات. يتم بيان الحد الأقصى على أساس الإجمالي، قبل تأثير تخفيف المخاطر باستخدام التسوية الرئيس...
	مخاطر الائتمان (تابع)
	مخاطر الائتمان (تابع)
	مخاطر السيولة
	مخاطر السيولة (تابع)
	تأثير فيروس كوفيد-19 على إدارة السيولة
	أثناء سنة 2022 ومع عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سحب طلبه بتخفيف متطلبات احتياطي المصرف المركزي والحد الأدنى من المستويات المطلوبة للنسب التنظيمية إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 من 1 يناير 2022.
	26 إدارة المخاطر (تابع)

	مخاطر السيولة (تابع)
	تراقب لجنة الموجودات والمطلوبات فرق السيولة للمجموعة عن كثب. تحتفظ المجموعة بمستوى معقول من الموجودات عالية الجودة للاقتراض مقابل قنوات إعادة الشراء مع عدة أطراف مقابلة وتحافظ على مستوى معقول من حدود سوق المال غير المستخدمة لجمع التمويل الكافي لإدارة ...
	26 إدارة المخاطر (تابع)

	مخاطر السيولة (تابع)
	26 إدارة المخاطر (تابع)

	مخاطر السيولة (تابع)
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