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تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة إلى السادة أعضاء مجلس  
 إدارة بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 

 
 مقدمة

 
اإلمارات لالستثمار ش.م.ع ("البنك") وشركتھ التابعة (یشار إلیھما معاً باسم "المجموعة")  لقد قمنا بمراجعة بیان المركز الموجز الموحد المرحلي المرفق لبنك  

، والبیانات الموجزة الموحدة المرحلیة ذات الصلة للدخل والدخل الشامل اآلخر لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في  
لمرحلیة للتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة لفترة الستة أشھر المنتھیة بذلك التاریخ، والمعلومات التفسیریة األخرى. إن  والبیانات الموجزة الموحدة ا 

اریر المالیة  التق   -   ۳٤أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون عن إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة وعرضھا وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
 المرحلیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة استناداً إلى مراجعتنا. 

 
  نطاق المراجعة

 
قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة".  ، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من  ۲٤۱۰لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  

األمور المالیة  تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من الموظفین المسؤولین عن  
جعة یعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بنطاق عملیة التدقیق  والمحاسبیة وكذلك تطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملیة المرا 

ایٍة بكافة األمور الھامة التي قد  المنجزة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي فإن نطاق عملیة المراجعة ال یمّكننا من الحصول على تأكیٍد بأننا سوف نكون على در 
 ًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً. یتم تحدیدھا خالل عملیة التدقیق. وبنا 

 
 االستنتاج

 
، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً  استناداً إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المرفقة لم یتم إعدادھا 

  . ۳٤للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
 
 

  برایس ووترھاوس كوبرز 
 ۲۰۲۱یولیو    ۲٥

 
 
 
 
 

 دوجالس أومھوني 
 ۸۳٤سجل مدققي الحسابات المشتغلین رقم  
 المكان: دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 



 اإلمارات لالستثمار ش.م.ع بنك  
 بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي 

 ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في  
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.   ۲٦إلى    ۸اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۲ 

 إیضاحات  
یونیو   ۳۰   

۲۰۲۱  
 ألف درھم 

دیسمبر   ۳۱  
۲۰۲۰ 

 ألف درھم 
 (مدققة)  (غیر مدققة)   

    الموجودات  
 ٥۳٦٬٥۲۹ ۲۳٦٬۱٥۳  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  
 ۲۹۹٬۸٥۸ ۲۳۳٬۲۳۸ ۳ البنوك، بالصافي مبالغ مستحقة من   
 ٤۱۸٬٤٥٥ ۸۹۷٬۳۰٦ ٤ قروض وسلفیات، بالصافي  
 ۱٬۲۰٥٬۰۰۲ ۱٬۳۸٤٬۲٥۱ ٥ استثمارات، بالصافي  
 ۱۹٬۰٦۷ ۲٥٬۷۸۸  موجودات أخرى  
 ٤٬۲۷۰ ۳٬٦٥۳  ممتلكات ومعدات وموجودات غیر ملموسة  

   ───────  ─────── 
 ۲٬٤۸۳٬۱۸۱  ۲٬۷۸۰٬۳۸۹  مجموع الموجودات  

   ═══════  ═══════ 
    المطلوبات وحقوق الملكیة  

    
    المطلوبات  
 ۱۷۱٬٦۷۸ ٤۹۲٬۸۹٤ ۷ مبالغ مستحقة إلى البنوك  
 ۱٬۸۳۲٬۷۱۸ ۱٬۷۸۷٬۷۸۲  ودائع العمالء  
 ۲۳٬٦٥۸ ۲۷٬٥۸۸  مطلوبات أخرى  

   ───────  ─────── 
 ۲٬۰۲۸٬۰٥٤ ۲٬۳۰۸٬۲٦٤  مجموع المطلوبات  

   ═══════  ═══════ 
    

    حقوق الملكیة  
 ۷۰٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰  رأس المال  
 ۳٥٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰   احتیاطي قانوني  
 ٤٤٬۲٥۱ ٤٤٬۲٥۱  احتیاطي خاص  
 ٤٬۸۸٥ ۱۱٬۰۰۷  احتیاطي االنخفاض في قیمة االئتمان  
 ۱٤٬۸۷۸ ۱۷٬٥۲٥  تغیرات متراكمة في القیمة العادلة  
 ۲۸٥٬۸۸٥ ۲۹٤٬۱۱٤  أرباح محتجزة  

   ───────  ─────── 
 ٤٥٤٬۸۹۹ ٤۷۱٬۸۹۷  حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم  
 ۲۲۸ ۲۲۸  الحصص غیر المسیطرة  

   ───────  ─────── 
 ٤٥٥٬۱۲۷ ٤۷۲٬۱۲٥  مجموع حقوق الملكیة  

   ───────  ─────── 
 ۲٬٤۸۳٬۱۸۱ ۲٬۷۸۰٬۳۸۹  مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة  

   ═══════  ═══════ 
 

 ووقعھا بالنیابة عن المجلس:  ۲۰۲۱یولیو    ۲٥مجلس اإلدارة بتاریخ  تم اعتماد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة من قبل  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

  عمر عبد هللا الفطیم 
 (رئیس مجلس اإلدارة) 

 مروان شحادة  
 (عضو مجلس اإلدارة) 



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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 الموجزة الموحدة المرحلیة. تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة    ۲٦إلى    ۸اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۳ 

  
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 یونیو   ۳۰
 فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو   ۳۰

 إیضاحات  
۲۰۲۱ 

 ألف درھم 
۲۰۲۰ 

 ألف درھم 
۲۰۲۱ 

 ألف درھم 
۲۰۲۰ 

 ألف درھم 
      

 ۲۰٬۸٥۸ ۱۸٬۱٥٦ ۹٬۰٥۸ ۸٬۹۷۲ ۸ إیرادات الفوائد 
) ۱٬۳٤۲(  ۱۹٬٥۰۹ ۹ صافي اإلیرادات/ (الخسائر) من االستثمارات   ۳۱٬۲۳۳ ۹٬٤۳٤ 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
  ۲۸٬٤۸۱ ۷٬۷۱٤ ٦۹٬۳۸۹ ۳۰٬۲۹۲ 

) ٦٬۹۳۸(   مصاریف الفوائد    )۷٬۳۰٤ (   )۱۳٬٦۸٤ (   )۱۸٬۰٤۳ (  
   ───────  ───────  ───────  ─────── 

 ۱۲٬۲٤۹ ۳٥٬۷۰٥ ٤۱۲ ۲۱٬٥٤۳   الفوائد واالستثمار، بالصافي إیرادات  
 ۱۱٬٥۰٤ ۹٬٦۳٦ ٤٬۷٦۹ ٤٬۳۲۲  رسوم وعموالت وإیرادات أخرى 
 ۱٬۹۰۰ ۱٬۱۱۷ ٦٦٦ ۳۸۰  أرباح صرف العمالت، بالصافي 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲٥٬٦٥۳ ٤٦٬٤٥۸ ٥٬۸٤۷ ۲٦٬۲٤٥  اإلیرادات التشغیلیة 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
) ۱۹٬۲٥۷(   مصاریف عمومیة وإداریة    )۱۹٬٤۳٥ (   )۳٥٬۱۰۲ (   )۳۸٬٦۰۱ (  

صافي عكس / (خسارة) االنخفاض في قیمة الموجودات  
) ۱٬۲۰۷(  ۳٥۸ ۱- ٦ المالیة   ۲٬۹۹٥  )۷٬۹۱۷ (  

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
) ۱۸٬۸۹۹(   المصاریف التشغیلیة    )۲۰٬٦٤۲ (   )۳۲٬۱۰۷ (   )٤٦٬٥۱۸ (  

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
) ۱٤٬۷۹٥(  ۷٬۳٤٦  ربح / (خسارة) الفترة   ۱٤٬۳٥۱  )۲۰٬۸٦٥ (  

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
      العائد إلى: 

) ۱٤٬۷۹٥(  ۷٬۳٤٦  مساھمي الشركة األم   ۱٤٬۳٥۱  )۲۰٬۸٦٥ (  
 -  -  -  -   الحصص غیر المسیطرة 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
) ۱٤٬۷۹٥(  ۷٬۳٤٦  ربح / (خسارة) الفترة   ۱٤٬۳٥۱  )۲۰٬۸٦٥ (  

   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 
الربحیة / (الخسارة) األساسیة والمخّفضة للسھم العائدة إلى  

) ۲۱٫۱٤(  ۱۰٫٤۹ ۱۰ مساھمي الشركة األم (بالدرھم)   ۲۰٫٥۰  )۲۹٫۸۱ (  
   ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 



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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.   ۲٦إلى    ۸اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
٤ 

 
 فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 یونیو   ۳۰
 فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو   ۳۰

 
۲۰۲۱ 

 ألف درھم 
۲۰۲۰ 

 ألف درھم 
۲۰۲۱ 

 ألف درھم 
۲۰۲۰ 

 ألف درھم 
     

) ۱٤٬۷۹٥(  ۷٬۳٤٦ الفترة  (خسارة) ربح /    ۱٤٬۳٥۱  )۲۰٬۸٦٥ (  
     

     الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى 
     بنود لن یُعاد تصنیفھا الحقاً في حساب الربح أو الخسارة 

بالقیمة العادلة من خالل   التغیرات في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة 
) ۱٤۸(  الدخل الشامل اآلخر    )٥٬۲٦۰ (  ۱٬۱۳٦  )۷٬٤٥۸ (  

     
     بنود قد یُعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو الخسارة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل   التغیرات في القیمة العادلة ألدوات الدین 
) ۱۲٬۰۳۷(  ۱٬٥۱۱ ۲٤٬٥٤٥ ٤٬۲۲۲ الشامل اآلخر   

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
) ۱۹٬٤۹٥(  ۲٬٦٤۷ ۱۹٬۲۸٥ ٤٬۰۷٤ الشاملة األخرى للفترة الدخل / (الخسارة)    

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
) ٤۰٬۳٦۰(  ۱٦٬۹۹۸ ٤٬٤۹۰ ۱۱٬٤۲۰ مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة   

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

     العائد إلى: 
) ٤۰٬۳٦۰(  ۱٦٬۹۹۸ ٤٬٤۹۰ ۱۱٬٤۲۰ مساھمي الشركة األم   

 -   -   الحصص غیر المسیطرة 
  ───────  ───────  ───────  ─────── 

) ٤۰٬۳٦۰(  ۱٦٬۹۹۸ ٤٬٤۹۰ ۱۱٬٤۲۰ مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة   
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 



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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.   ۲٦إلى    ۸اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
٥ 

 

  
  فترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو   ۳۰

 
 

 إیضاحات 
۲۰۲۱ 

 ألف درھم 
۲۰۲۰ 

 ألف درھم 
    األنشطة التشغیلیة 

) ۲۰٬۸٦٥(  ۱٤٬۳٥۱  ربح / (خسارة) الفترة   
 :     تسویات ـل

 ٥۷٦ ۹۳۸  استھالك ممتلكات ومعدات 
 ٦۲۸ ۱۰۳  إطفاء موجودات غیر ملموسة 

 ۲٬۰۱۸ ۱٬۷۹۷  االستخدام استھالك موجودات حق  
) ۲٬۹۹٥(  ۱- ٦ صافي (عكس) / خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة   ۷٬۹۱۷ 

   ───────  ─────── 
    

) ۹٬۷۲٦(  ۱٤٬۱۹٤  األرباح / (الخسائر) التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة   
 ۸۰٬۲٦۲ (۱٤٬۸۰٦)  اإلمارات العربیة المتحدة المركزي التغیر في الودائع النظامیة لدى مصرف  

) ۷۷۷٬۲۸٦(  ۳۲۱٬۲۱٦ ۷ التغیر في المبالغ المستحقة للبنوك   
) ٤۷۸٬۸٤۹(   التغیر في القروض والسلفیات (بالصافي)   ۲٥۰٬٦۱۳ 

) ۱۷۳٬۸۳٥(   التغیر في االستثمارات (بالصافي)   ۱۹۳٬۲٦۱ 
) ۸٬٥۱۸(   التغیر في الموجودات األخرى    )۱۷٬٦۰۲ (  

) ٤٤٬۹۳٦(   التغیر في ودائع العمالء    )٦٬٥۱۹ (  
 ۳۰٬٦۹٦ ۳٬۹۳۰  التغیر في المطلوبات األخرى 

   ───────  ─────── 
) ۲٥٦٬۳۰۱(  (۳۸۱٬٦۰٤)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة   

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

) ٤۲٤(   شراء ممتلكات ومعدات    )۱٦۸ (  
   ───────  ─────── 

) ٤۲٤(   صافي النقد المستخدم في نشاط استثماري    )۱٦۸ (  
   ───────  ─────── 
    

) ۲٥٦٬٤٦۹(  (۳۸۲٬۰۲۸)  صافي النقص في النقد وما في حكمھ   
 ٥۷٤٬۷۱۲ ۸۲۰٬۹۸۳  ینایر   ۱النقد وما في حكمھ في  

   ───────  ─────── 
 ۳۱۸٬۲٤۳ ٤۳۸٬۹٥٥  یونیو   ۳۰النقد وما في حكمھ في  

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

    الموحد المرحلي التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل: 
    

(باستثناء  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي  
 ۱۰۲٬۲٦۷ ۲۰٥٬۲۷۳  الودائع النظامیة) 

 ۲۱٥٬۹۷٦ ۲۳۳٬٦۸۲ ۳ مبالغ مستحقة من البنوك 
   ───────  ─────── 
  ٤۳۸٬۹٥٥ ۳۱۸٬۲٤۳ 
   ═══════  ═══════ 

    التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد وتوزیعات األرباح 
 ۱٥٬۸۲۳ ۷٬٤۷٥  فوائد مدفوعة 

 ٤۲٬٤٥۱ ۳٥٬۰٥۱  ذلك الفائدة من االستثمارات) فائدة مقبوضة (بما في  
 ٦٬۳۷۷ ٦٬۰٥٦  توزیعات أرباح مقبوضة 



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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.   ۲٦إلى    ۸اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
٦ 

قانوني   احتیاطي  رأس المال   خاص   احتیاطي    
االنخفاض    احتیاطي 

* في قیمة االئتمان    
تغیرات متراكمة   

القیم العادلة في   محتجزة   أرباح    المجموع  
غیر    حصص 
 المجموع   مسیطرة 

ألف درھم     ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم   
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)     (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)     (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
          

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

 ۱٤٬۳٥۱ -  ۱٤٬۳٥۱ ۱٤٬۳٥۱ -  -  -  -  -  ربح الفترة 
          

 ۲٬٦٤۷ -  ۲٬٦٤۷ -  ۲٬٦٤۷ -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 ۱٦٬۹۹۸ -  ۱٦٬۹۹۸ ۱٤٬۳٥۱ ۲٬٦٤۷ -  -  -  -  للفترة  مجموع الخسارة الشاملة 
          
تحویل إلى احتیاطي االنخفاض  

) ٦٬۱۲۲(  -  ٦٬۱۲۲ -  -  -  في قیمة االئتمان    -  -  - 
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 ٤۷۲٬۱۲٥ ۲۲۸ ٤۷۱٬۸۹۷ ۲۹٤٬۱۱٤ ۱۷٬٥۲٥ ۱۱٬۰۰۷ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۱یونیو    ۳۰الرصید في  
  ══════  ══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
" الصادر عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، وسیخضع أي عكس من االحتیاطي إلى إرشادات تطبیق  ۲۰۱۰/ ۲۸قام البنك بإنشاء احتیاطي خاص تحت اسم "احتیاطي انخفاض قیمة االئتمان" بدًال من المخصص العام المقرر وفق "التعمیم رقم * 

. ۲۰۱۸لصادر عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لعام  ا   ۹المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  



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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

 المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات    ۲٦إلى    ۸اإلیضاحات المرفقة على الصفحات من  
۷ 

قانوني   احتیاطي  رأس المال   خاص   احتیاطي     
االنخفاض    احتیاطي 

 في قیمة االئتمان* 
تغیرات متراكمة في  

محتجزة   أرباح  القیم العادلة   المجموع   حصص  المجموع  
درھم ألف    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم     ألف درھم    ألف درھم   
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)     (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)     (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
          

 ٤۹۳٬۲۰٦ ۲۲۸ ٤۹۲٬۹۷۸ ۲۹٦٬۳٤۳ ۲۳٬٦٤۲ ۲۳٬۷٤۲ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۰ینایر    ۱في  
          

) ۲۰٬۸٦٥(  -  -  -  -  -  خسارة الفترة    )۲۰٬۸٦٥ (   -  )۲۰٬۸٦٥ (  
          

) ۱۹٬٤۹٥(  -  -  -  -  الخسارة الشاملة األخرى للفترة    -  )۱۹٬٤۹٥ (   -  )۱۹٬٤۹٥ (  
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

) ۱۹٬٤۹٥(  -  -  -  -  مجموع الخسارة الشاملة للفترة    )۲۰٬۸٦٥ (   )٤۰٬۳٦۰ (   -  )٤۰٬۳٦۰ (  
  ──────  ──────  ──────  ───────  ───────  ──────  ───────  ───────  ─────── 

 ٤٥۲٬۸٤٦ ۲۲۸ ٤٥۲٬٦۱۸ ۲۷٥٬٤۷۸ ٤٬۱٤۷ ۲۳٬۷٤۲ ٤٤٬۲٥۱ ۳٥٬۰۰۰ ۷۰٬۰۰۰ ۲۰۲۰یونیو    ۳۰الرصید في  
  ══════  ══════  ══════  ═══════  ═══════  ══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
   إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰أشھر المنتھیة في  لفترة الستة  
 

۸ 

 معلومات عامة  ۱
 

حاكم إمارة دبي.  في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو    ۱۹۷٦فبرایر    ۱۷تأسس بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع ("البنك") بتاریخ  
) لسنة  ۲(وتعدیالتھ) كشركة مساھمة عامة. ودخل القانون االتحادي رقم (   ۱۹۸٤) لسنة  ۸بموجب قانون الشركات التجاریة اإلماراتي رقم (  ۱۹۹۹وُسّجل البنك في عام  

  . ۱۹۸٤) لسنة  ۸لحالي رقم ( لیحل محل القانون االتحادي ا   ۲۰۱٥یونیو    ۲۸بشأن الشركات التجاریة حیز التنفیذ اعتباراً من    ۲۰۱٥
 

المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة  ۲۰۲۰) لسنة ۲٦تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
. إن الشركة بصدد  ۲۰۲۱ینایر  ۲حیز التنفیذ بتاریخ  ، وقد دخلت التعدیالت۲۰۲۰سبتمبر  ۲۷والمتعلق بالشركات التجاریة بتاریخ  ۲۰۱٥) لسنة ۲رقم (

 مراجعة األحكام الجدیدة وستطبق المتطلبات الخاصة بھا بحد أقصاه سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حیز التنفیذ.
 

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

 البیانات المالیة للبنك وشركتھ التابعة (یشار إلیھما معاً باسم "المجموعة").   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰تشمل البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة المنتھیة في  
 

 ) من أسھم البنك. ٪ ٥۲٫۸٥:  ۲۰۲۰(   ٪ ٥۲٫۸٥والتي تمتلك نسبة  إن البنك عبارة عن شركة تابعة لشركة الفطیم الخاصة ذ.م.م،  
 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 أساس اإلعداد ۲-۱
 

الصادر عن مجلس المعاییر  التقاریر المالیة المرحلیة : ۳٤تم إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 المحاسبیة الدولیة وامتثاًال ألحكام القوانین النافذة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
للتقاریر  لمالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للبیانات المالیة الشاملة المعدة وفقاً للمعاییر الدولیة ال تشتمل المعلومات ا 

  . ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المالیة، وینبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في  
 

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالیة التي سوف   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ج األعمال لفترة الستة أشھر المنتھیة في  فضًال عن ذلك، إن نتائ 
 . ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تنتھي في  

 
فق مع تلك السیاسات المطبقة من قبل المجموعة في البیانات  إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة تتوا 

 ، ما لم یُذكر خالف ذلك. ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱المالیة السنویة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في  
 

تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة  وفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في 
 . ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للتقدیرات كانت ھي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  

 
 أساس التوحید ۲-۲

 
. وتتحقق السیطرة عندما یكون للبنك نفوذ في  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰مالیة للبنك وشركتھ التابعة كما في  تتألف ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة من المعلومات ال 

على استخدام نفوذه في الشركة  الشركة المستثمر فیھا، وأن یتعرض لمخاطر، أو حقوق، في العوائد المتغیرة من مشاركتھ مع الشركة المستثمر فیھا وأن یكون لدیھ القدرة  
 لتأثیر على مبلغ عوائد المستثمر. المستثمر بھا ل 

 
لتابعة لنفس فترة التقریر الخاصة بالبنك  تشتمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على المعلومات المالیة للبنك وشركتھ التابعة. أعدت المعلومات المالیة للشركات ا 

 باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة. 
 

 اریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةالمعاییر الدولیة للتق ۲-۳
 

المعلومات  في ھذه   ۲۰۲۱ینایـر    ۱أو بعد   تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في 
 الیة والسابقة. المالیة المرحلیة. ولم یكن لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور، أي تأثیـر جوھري على المبالغ المعروضة للفترات الح 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۹ 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۲
 

 الموجزة الموحدة المرحلیة (تابع)المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالیة   ۲-۳
 

نتیجة لوباء فیروس  - ۱۹-امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید -"عقود اإلیجار"  - ۱٦التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
لیة تعدیالً على المعیار الدولي ، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدو۲۰۲۰)، تم منح امتیازات إیجار للمستأجرین. في مایو ۱۹-كورونا (كوفید

ھو تعدیل  ۱۹-الذي یوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین لتحدید ما إذا كان امتیاز اإلیجار المرتبط بفیروس كوفید ۱٦للتقاریر المالیة رقم 
إلى  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰الوسیلة العملیة من ، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً إضافیاً لتمدید تاریخ ۲۰۲۱مارس  ۳۱لعقد اإلیجار. في 

. یمكن للمستأجرین اختیار حساب امتیازات اإلیجار بنفس طریقة االحتساب إذا لم یكن ھنالك تعدیالت على عقد اإلیجار. في ۲۰۲۲یونیو  ۳۰
فیھا الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى كثیر من الحاالت، سینتج عن ذلك حساب االمتیاز كدفعات إیجار متغیرة في الفترة (الفترات) التي یحدث 

 تخفیض الدفعات.

، والمعیار  ۷، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۳۹، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۹تعدیالت المرحلة الثانیة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   •
تعالج تعدیالت المرحلة الثانیة التي صدرت    -   إصالح معدل الفائدة المعیاري (إیبور)   -   ۱٦لمالیة رقم  ، والمعیار الدولي للتقاریر ا ٤الدولي للتقاریر المالیة رقم  

،  القضایا التي تنشأ عن تنفیذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال معیار واحد بآخر بدیل. ولألدوات التي ینطبق علیھا قیاس التكلفة المطفأة   ۲۰۲۰أغسطس    ۲۷في  
وك  الكیانات، كوسیلة عملیة، المحاسبة عن أي تغییر في أساس تحدید التدفقات النقدیة التعاقدیة نتیجة إصالح سعر الفائدة السائد بین البن  تتطلب التعدیالت من 

یجة لذلك، ال یتم  . ونت ۹من المعیار الدولي للتقاریر المالیة  ٥- ٤- ٥(إیبور) عن طریق تحدیث معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجیھات الواردة في الفقرة ب 
إیبور، ویكون   االعتراف بأي أرباح أو خسائر فوریة. تنطبق ھذه الوسیلة العملیة فقط على مثل ھذا التغییر وفقط بالقدر الضروري كنتیجة مباشرة إلصالح 

أیًضا تطبیق    ۹عیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  األساس الجدید مكافئ اقتصادًیا لألساس السابق. یتعین على شركات التأمین التي تطبق اإلعفاء المؤقت من الم 
أیًضا لیتطلب من المستأجرین استخدام وسیلة عملیة مماثلة عند المحاسبة عن تعدیالت   ۱٦نفس الوسیلة العملیة. تم تعدیل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 تیجة إلصالح اإلیبور (على سبیل المثال، حین یتم ربط مدفوعات اإلیجار بمعدل اإلیبور). عقود اإلیجار التي تغیر أساس تحدید مدفوعات اإلیجار المستقبلیة ن 

 

 إن تأثیر التعدیالت المذكورة أعاله على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للمجموعة غیر جوھري. 

 
 غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل مبكر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن   ٤- ۲

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

 

 المعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلة 
 ساریة المفعول 

الفترات السنویة التي تبدأ  على  
 في أو بعد 

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

۱٦رقم    
 

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

 
"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن تقتطع من تكلفة    ۱٦تحظر التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بیع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامھ المقصود.  
ت البیع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصال   

 
"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة" التكالیف    ۳۷تحدد التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  

 التي تأخذھا الشركة في عین االعتبار عند تقییم ما إذا كان العقد سیكون خاسًرا. 
 

"األدوات المالیة" واألمثلة التوضیحیة    ۹یة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  تُدخل التحسینات السنو 
"عقود اإلیجار".   ۱٦المصاحبة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    

 

 ۲۰۲۲ینایر    ۱



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۰ 

 أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  ۲
 

 غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل مبكر (تابع) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن   ٤- ۲
 

 المعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلة 
 ساریة المفعول 

على الفترات السنویة التي  
 تبدأ في أو بعد 

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

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

عند اإلشارة إلى "تسویة" التزام.   ۱الدولي رقم    
 

 ۲۰۲۲ینایر    ۱

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

 التقدیرات المحاسبیة والتغیرات في السیاسات المحاسبیة. 

 ۲۰۲۳ینایر    ۱

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

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

 ۲۰۲۳ینایر    ۱

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

 المفعول. 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ٥- ۲
 

 المحاسبة بتاریخ المتاجرة والتسویة 
 

 ۲۰۲۱ینایر    ۱السیاسة المحاسبیة من  
المقابل أو تسلیمھا إلیھ  یتم تسجیل كافة المشتریات والمبیعات "االعتیادیة" من الموجودات المالیة في تاریخ التسویة، أي في تاریخ استالم الموجودات من الطرف 

ارة والتي تم االعتراف بھا في تاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة  باستثناء بعض أدوات الدین المصنفة ضمن القیمة العادلة من خالل الربح أو الخس 
لیم الموجودات خالل  بشراء الموجودات أو بیعھا. والمشتریات أو المبیعات االعتیادیة من الموجودات المالیة ھي مشتریات أو مبیعات لموجودات مالیة تقتضي تس 

 أو القواعد المتعارف علیھا في السوق. إطار زمني تحدده عموماً القوانین  
 

 ۲۰۲۱ینایر    ۱السیاسة المحاسبیة قبل  
المقابل أو تسلیمھا إلیھ.  یتم تسجیل كافة المشتریات والمبیعات "االعتیادیة" من الموجودات المالیة في تاریخ التسویة، أي في تاریخ استالم الموجودات من الطرف  

االعتیادیة من الموجودات المالیة ھي مشتریات أو مبیعات لموجودات مالیة تقتضي تسلیم الموجودات خالل إطار زمني تحدده عموماً  والمشتریات أو المبیعات 
 القوانین أو القواعد المتعارف علیھا في السوق. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۱ 

 مبالغ مستحقة من البنوك، بالصافي ۳
 

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   

 ۲۹٬٥٥٦ ۳٬۰٦٤ محلیة
 ۷٬٦۸۷ ٦٬۹۷۷ إقلیمیة
 ۲٦۳٬۲۸٥ ۲۲۳٬٦٤۱ دولیة

  ───────  ─────── 
 ۲۳۳٬٦۸۲ ۳۰۰٬٥۲۸ 

) ٤٤٤(  )٦ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح    )٦۷۰ (  
  ───────  ─────── 
 ۲۳۳٬۲۳۸ ۲۹۹٬۸٥۸ 
  ═══════  ═══════ 

 
لمزید    ۱- ۷ألف درھم). راجع اإلیضاح    ۱۷٬۸٤۹:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لیس ھنالك أرصدة لدى البنوك تم رھنھا على شكل ضمان لدى البنوك مقابل التسھیالت االئتمانیة ( 

  التقریر. من التفاصیل حول التسھیالت االئتمانیة كما في تاریخ  
 

 قروض وسلفیات، بالصافي  ٤
 

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   

 ٤٤٦٬۸۰٥ ۹۲٦٬۳٥۹ إجمالي القروض والسلفیات 
) ۲٦٬٥۳٤(  ) ٦ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح     )۲٦٬٥۳٦ (  

) ۲٬٥۱۹(  ناقصاً: الفوائد والرسوم المعلقة    )۱٬۸۱٤ (  
 ────────  ─────── 

 ٤۱۸٬٤٥٥ ۸۹۷٬۳۰٦ قروض وسلفیات، بالصافي 
  ══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۲ 

 استثمارات، بالصافي  ٥
 

یونیو   ۳۰   دیسمبر   ۳۱   
  ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم   
 (مدققة)  (غیر مدققة)   

    ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
    دوات الدین 

 ٥٬۲۷۳ ٦۸٬۳٥۰  مدرجة 
   ───────  ─────── 

    دوات حقوق الملكیة 
 ۲۳٬٤٦۹ ٤۱٬٦٤۲  مدرجة 

 ۹۰٬۰۰۸ ۸۰٬٤۳۷  غیر مدرجة 
   ───────  ─────── 
  ۱۲۲٬۰۷۹ ۱۱۳٬٤۷۷ 
   ───────  ─────── 

 ۱۱۸٬۷٥۰ ۱۹۰٬٤۲۹  االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مجموع  
   ───────  ─────── 

    ستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
    دوات الدین

 ۳٤۰٬۱٦۰ ۳۷۰٬۹۰۱   مدرجة 
  ───────  ─────── 

    دوات حقوق الملكیة
 ٤۷٬۱۱۹ ٤۸٬۲٥٥  مدرجة 

   ───────  ─────── 
 ۳۸۷٬۲۷۹ ٤۱۹٬۱٥٦  مجموع االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

   ───────  ─────── 
    استثمارات بالتكلفة المطفأة 

    دوات الدین 
 ۷۰۹٬۷۷٥ ۷۸۲٬۷۱٥  مدرجة 

  ───────  ─────── 
 ۷۰۹٬۷۷٥ ۷۸۲٬۷۱٥  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة مجموع  

  ───────  ─────── 
 ۱٬۲۱٥٬۸۰٤ ۱٬۳۹۲٬۳۰۰  إجمالي االستثمارات

) ۸٬۰٤۹(  )٦ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة (إیضاح    )۱۰٬۸۰۲ (  
  ───────  ─────── 

 ۱٬۲۰٥٬۰۰۲ ۱٬۳۸٤٬۲٥۱  استثمارات، بالصافي
  ═══════  ═══════ 

 
على   ألف درھم)   ۲۰۳٬۳۸۹:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ألف درھم (   ٦٦٥٬۳۸۲تم رھن جزء من محفظة االستثمارات العقاریة الخاصة بالمجموعة التي تحمل قیمة دفتریة بمبلغ  

  مقابل التسھیالت االئتمانیة كما في تاریخ التقریر. لمزید من التفاصیل حول الضمان المرھون    ۱- ۷شكل ضمان لدى البنوك مقابل تسھیالت ائتمانیة. راجع اإلیضاح  
 

 . ۲۰۲۱یونیو   ۳۰المجموعة لم تقم بشراء أسھم حقوق الملكیة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

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

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

 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 
 

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

  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۳ 

 استثمارات، بالصافي (تابع)  ٥
 

 ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالیة المقاسة على النحو اآلتي: ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في  
 

  
یونیو   ۳۰  

 
 استثمارات مدرجة  استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة 

 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  ۲۰۲۱ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
      

      أدوات الدین: 
 ۱۲۸٬٤٥۹ -  -  ٦٥٬۰۸٥ ۱۹۳٬٥٤٤ محلیة 
 ۱۰۸٬۱۷۰ -  -  ۱۱٤٬۲۸٤ ۲۲۲٬٤٥٤ إقلیمیة 
 ٥٤٦٬۰۸٦ -  -  ۲٥۹٬۸۸۲  ۸۰٥٬۹٦۸ دولیة 

      
      أدوات حقوق الملكیة: 

۲۱٬۰۳۹*  ٤ ۳٤٬۲۰٤ ٥٥٬۲٤۷ محلیة    - 
 -  -  -  ۸٥۰ ۸٥۰ إقلیمیة 
 -  -  ۷۳٬۳٥۸ ٤۰٬۸۷۹ ۱۱٤٬۲۳۷ دولیة 

 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 
 ۷۸۲٬۷۱٥ ۲۱٬۰۳۹ ۷۳٬۳٦۲ ٥۱٥٬۱۸٤ ۱٬۳۹۲٬۳۰۰ إجمالي االستثمارات 

ناقصاً: مخصص االنخفاض  
) ۸٬۰٤۹( ) ٦في القیمة (إیضاح    ════════ ════════ ════════ ════════ 

 ────────     
     ۱٬۳۸٤٬۲٥۱ استثمارات، بالصافي 

 ════════     
 

 ألف درھم).  ۷۲۲٬٥۱۲:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ألف درھم (   ۷۹٤٬۷۲۸ما قیمتھ    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰العادلة الستثمارات الدین المدرجة بالتكلفة المطفأة كما في  تبلغ القیمة  
 

 ألف درھم.   ۲۳٬۹۹٦خالل الفترة، قامت المجموعة بمراجعة محفظتھا وبیع بعض االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بقیمة  
 

ة المخصومة التي تضمنت  ت الرئیسیة المستخدمة في أسالیب التقییم لھذه االستثمارات ھي معامالت البیع القابلة للمقارنة مع تعدیالت مناسبة، والتدفقات النقدی * المعطیا 
یرة بالمالحظة بالقیمة العادلة، فإن أي تغییرات  معطیات جوھریة غیر جدیرة بالمالحظة مع تعدیالت للمعامالت المماثلة وسعر الفائدة، ومن حیث عالقة المعطیات غیر الجد 

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

 ، احتفظت المجموعة باالستثمارات التالیة المقاسة على النحو اآلتي: ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  
 

 استثمارات      
دیسمبر   ۳۱   مدرجة  استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة  
 بالتكلفة المطفأة  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (مدققة)  (مدققة)  (مدققة)  (مدققة)  
      

      أدوات الدین:
 ٦٤٬۷٦٦ -  -  ٥۹٬۱۲۱ ۱۲۳٬۸۸۷ محلیة
 ۱۱۷٬۲٥۳ -  -  ۱٥۱٬۱۹٥ ۲٦۸٬٤٤۸ إقلیمیة
 ٥۲۷٬۷٥٦ -  -  ۱۳٥٬۱۱۷ ٦٦۲٬۸۷۳ دولیة

      
      أدوات حقوق الملكیة:

۲۰٬۹۹٥*  ٥ ۳۳٬۱۲٥ ٥٤٬۱۲٥ محلیة   - 
 -  -  -  ۷۸۷ ۷۸۷ إقلیمیة
 -  -  ۸۲٬۹۲۹ ۲۲٬۷٥٥ ۱۰٥٬٦۸٤ دولیة

  ───────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۷۰۹٬۷۷٥ ۲۰٬۹۹٥ ۸۲٬۹۳٤ ٤۰۲٬۱۰۰ ۱٬۲۱٥٬۸۰٤ إجمالي االستثمارات

ناقصاً: مخصص االنخفاض 
 )٦في القیمة (إیضاح 

 
 )۱۰٬۸۰۲ (  

 ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

  ───────     
     ۱٬۲۰٥٬۰۰۲ استثمارات، بالصافي

  ═══════     



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱٤ 

 استثمارات، بالصافي (تابع)  ٥
 

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

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
مدققة) (غیر     (مدققة)  
   

 ۲٥٬۰۹۸ ۲۰٬۹۹٥ في بدایة الفترة / السنة
) ٤٬٦۱۰(  ٤٤ صافي األرباح / (الخسائر) غیر المحققة المسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  

 ٥۰۷ -  صافي األرباح غیر المحققة المسجلة في الربح أو الخسارة
  ─────  ───── 

 ۲۰٬۹۹٥ ۲۱٬۰۳۹ في نھایة الفترة / السنة
  ═════  ═════ 

 
ییم، لم تُالحظ أي تغیرات جوھریة  قیمت المجموعة حساسیة قیاس القیمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى الثالث نتیجة للتغیرات في المعطیات المستخدمة. وبناًء على التق 

التقییم على أساس ربع سنوي عن طریق مراجعة التغییرات في المعطیات غیر  . ویُنفذ ھذا ۲۰۲۱یونیو   ۳۰في القیمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى الثالث كما في  
 الجدیرة بالمالحظة، التي قد تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض قیاس القیمة العادلة. 

 
 مخصص خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ٦

 
یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
مدققة) (غیر     (مدققة)  

   مبالغ مستحقة من البنوك 
   لحركة في مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة

 ۱٬۰۲۳ ٦۷۰ ینایر ۱الرصید في 
) ۲۲٦(  صافي عكس االنخفاض في القیمة للفترة / للسنة   )۳٥۳ (  

  ─────  ─────── 
 ٦ ٤٤٤۷۰ 
  ═════  ═══════ 

   قروض وسلفیات
   خسائر االنخفاض في القیمةلحركة في مخصصات 

 ۱۰٬۱۸۷ ۲٦٬٥۳٦ ینایر ۱الرصید في 
) ۲(  صافي (عكس) / مخصص االنخفاض في القیمة للفترة / للسنة  ۱٦٬۳٤۹ 

  ───────  ─────── 
 ۲٦٬٥۳٤ ۲٦٬٥۳٦ 
  ═══════  ═══════ 

    استثمارات
   لحركة في مخصصات خسائر االنخفاض في القیمة

 ٥٬۹٥۹ ۱۰٬۸۰۲ ینایر ۱الرصید في 
) ۲٬۷٥۳(  صافي (عكس) / مخصص االنخفاض في القیمة للفترة / للسنة  ٤٬۸٤۳ 

  ───────  ─────── 
 ۸٬۰٤۹ ۱۰٬۸۰۲ 
  ═══════  ═══════ 
   



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱٥ 

 (تابع) مخصص خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة   ٦
 

 الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 

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

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
مدققة) (غیر     (مدققة)  
   

 ۲۷٬۳۲۸ ۲٦٬۹٤۰  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (المرحلة الثالثة) -الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
   

 ۳٬٥۲۱ ۳٬۹٤۰ شھراً (المرحلة األولى)  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى    -الخسائر االئتمانیة المتوقعة  
 ۷٬۱٥۹ ٤٬۱٤۷ الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر (المرحلة الثانیة) -االئتمانیة المتوقعة الخسائر 

  ─────  ─────── 
 ۱۰٬٦۸۰ ۸٬۰۸۷ الخسائر االئتمانیة المتوقعة (المرحلة األولى والمرحلة الثانیة)

  ─────  ─────── 
 ۳۸٬۰۰۸ ۳٥٬۰۲۷  مجموع الخسائر االئتمانیة المتوقعة

   ═════  ═══════ 
 

 صافي (عكس) / خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  ۱- ٦
 

 
 یونیو   ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في  

 ──────────────────── 
 یونیو   ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  

 ───────────────── 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
     

(عكس) / خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات المقاسة  
) ۱۷۲(  بالتكلفة المطفأة   ۸۳  )۲٬۷٥۳ (  ٤٬۱۱۷ 

(عكس) / خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات المقاسة  
) ۷(  بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ۲٬۸۲٥  )۱٤ (  ۱٬۹۰۹ 

) ۷۹(  (عكس) / خسارة االنخفاض في قیمة القروض والسلفیات    )۱٬۷۷۷ (   )۲ (  ۱٬۹٦٦ 
 ۱۸٤ -  ۱۸٤ -  خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات األخرى 

) ۱۰۰(  خسارة االنخفاض في قیمة المبالغ المستحقة من البنوك    )۱۰۸ (   )۲۲٦ (   )۲٥۹ (  
  ─────  ─────  ─────  ───── 
  )۳٥۸ (  ۱٬۲۰۷  )۲٬۹۹٥ (  ۷٬۹۱۷ 
  ═════  ═════  ═════  ═════ 

 
 مبالغ مستحقة للبنوك  ۷

 
یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   

 ۱٥۷٬۹۳۹ ۲٦٤٬۳٦۷ ودائع ألجل
 ۱۳٬۷۳۹ ۲۲۸٬۱۸٦ اتفاقیات إعادة الشراء

 -  ۳٤۱ ودائع تحت الطلب
  ───────  ─────── 
 ٤۹۲٬۸۹٤ ۱۷۱٬٦۷۸ 
  ═══════  ═══════ 

 
  



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱٦ 

 
 مبالغ مستحقة للبنوك (تابع)  ۷

 
 معلومات عن الضمان  ۱- ۷

 
 قیمة الضمان  الرصید  قیمة الضمان  الرصید  
یونیو   ۳۰  یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
مدققة) (غیر   (غیر مدققة)    (مدققة)  (مدققة)  

     ودائع ألجل:
 ۱۸۹٬۳۷۳ ۱٤۱٬۸۷٥ ٤۱۱٬۰٤۰ ۲۳۱٬۳٦۷ مضمونة باالستثمارات

     
 ۱۷٬۸٤۹ ۱٦٬۰٦٤ -  -  مضمونة بالمبالغ المستحقة من البنوك

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲۳۱٬۳٦۷ ٤۱۱٬۰٤۰ ۱٥۷٬۹۳۹ ۲۰۷٬۲۲۲ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

     اتفاقیات إعادة الشراء:
 ۱٤٬۰۱٦ ۱۳٬۷۳۹ ۲٥٤٬۳٤۲ ۲۲۸٬۱۸٦ مضمونة بأدوات الدین

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

 : ال شيء) كما في تاریخ التقریر. ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ألف درھم (   ۳۳٬۰۰۰لدى المجموعة ودائع ألجل غیر مضمونة بمبلغ  
 

 إیرادات الفوائد  ۸
 

 یونیو   ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في   
 ──────────────────── 

 یونیو   ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  
 ───────────────── 

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
     

 ۲۰٬۱۱۱ ۱۸٬۰۸۳ ۸٬۹۷۹ ۸٬۹۳۳ قروض وسلفیات
 ۷٤۷ ۷۳ ۷۹ ۳۹ إیداعات بنكیة

  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۸٬۹۷۲ ۹٬۰٥۸ ۱۸٬۱٥٦ ۲۰٬۸٥۸ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
 صافي اإلیرادات من االستثمارات  ۹

 

 
 یونیو   ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في  

 ──────────────────── 
 یونیو   ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  

    ───────────────── 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
     

 ۲۰٬۸٦٤ ۲۰٬۰۸۰ ۹٬٤٥۹ ۱۰٬٤۷۷ إیرادات الفوائد من االستثمارات في أدوات الدین 
) ۹۷۳(  -  الفائدة صافي الخسارة من مقایضات أسعار     -  )۱٬٥۰۸ (  

 ٦٬۳۷۷ ٦٬۰٥٦ ٤٬۷۱۹ ٥٬۱۱۸ إیرادات توزیعات أرباح 
صافي الربح المحقق من استبعاد استثمارات مقاسة بالتكلفة  

 ۲۸٦ ٥۱۳ ۲۱ ٤۲٥ المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
صافي األرباح/ (الخسائر) المحققة من استثمارات في  

مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  أوراق  
) ۱٤٬۳٦۷(  ۳٬٦۹۸ الخسارة   ٥٬۰۱٤  )۱٦٬۱۸٥ (  

أتعاب إدارة المحفظة المدفوعة إلى المؤسسات المالیة  
) ۲۰۹(  األخرى    )۲۰۱ (   )٤۳۰ (   )٤۰۰ (  

    ───────    ───────    ───────    ─────── 
 ۱۹٬٥۰۹  )۱٬۳٤۲ (  ۳۱٬۲۳۳ ۹٬٤۳٤ 
  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۷ 

 ربحیة / (خسارة) السھم األساسیة والمخفضة لكل سھم  ۱۰
 

درھم) بقسمة الربح العائد إلى مساھمي الشركة  ۲۹٫۸۱: خسارة السھم األساسیة بمبلغ ۲۰۲۰یونیو  ۳۰درھم (  ۲۰٫٥۰تحتسب ربحیة السھم األساسیة البالغة 
ألف درھم) على المتوسط المرجح  ۲۰٬۸٦٥: خسارة بقیمة ۲۰۲۰یونیو  ۳۰(  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في ألف درھم  ۱٤٬۳٥۱األم بقیمة 

  درھم لكل سھم).   ۱۰۰سھم بقیمة    ۷۰۰٬۰۰۰:  ۲۰۲۰یونیو    ۳۰درھم لكل سھم (   ۱۰۰سھم بقیمة    ۷۰۰٬۰۰۰لعدد األسھم القائمة خالل الفترة والبالغة  
 

 ة والمخّفضة للسھم ھي نفسھا نظراً لعدم قیام المجموعة بإصدار أي أدوات كان من الممكن أن یكون لھا تأثیر على ربحیة السھم. إن الربحیة األساسی 
 

 تحلیل القطاعات  ۱۱
 

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

إبالغ معلومات عن قطاعاتھا األساسیة. تتم المعامالت بین القطاعات بأسعار تحددھا اإلدارة مع  األفراد. تعتبر ھذه القطاعات ھي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبھ ب 
 األخذ في االعتبار تكلفة األموال والتوزیع العادل للمصاریف، وتتم عملیات المجموعة بشكل رئیسي داخل اإلمارات العربیة المتحدة. 

 
یلیة بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. ویتم تقییم أداء القطاعات استناداً إلى األرباح  تراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة للقطاعات التشغ 

 أو الخسائر التشغیلیة. 
 

 المجموع  الخدمات البنكیة  استثمارات  
 الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو   ۳۰
 الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو   ۳۰
 المنتھیة في الستة أشھر  

 یونیو   ۳۰
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
       

 ۳٥٬۷۷۹ ٦۳٬۱۳۷ ۳۰٬۹۸٤ ۳۱٬۱۲۸ ٤٬۷۹٥ ۳۲٬۰۰۹ إیرادات*
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ( ٥٦٬٦٤٤)  ( ٤۸٬۷۸٦)  ( ۳۲٬۳۸٤)  ( ۳۷٬٦۲۱)  ( ۲٤٬۲٦۰)  ( ۱۱٬۱٦٥)  المصاریف
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 ( ۲۰٬۸٦٥)  ۱٤٬۳٥۱ ( ۱٬٤۰۰)  ( ٦٬٤۹۳)  ( ۱۹٬٤٦٥)  ۲۰٬۸٤٤ ربح / (خسارة) الفترة
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 
الت ناقصاً خسارة  * تشتمل اإلیرادات على إیرادات الفوائد وصافي اإلیرادات من االستثمارات ورسوم العموالت واإلیرادات األخرى وربح / (خسارة) صرف العم 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة. 
 

 المجموع  الخدمات البنكیة  استثمارات  

یونیو   ۳۰   
۲۰۲۱ 

دیسمبر   ۳۱  
  ۲۰۲۰  

یونیو   ۳۰  
۲۰۲۱ 

دیسمبر   ۳۱  
  ۲۰۲۰  

یونیو   ۳۰  
۲۰۲۱ 

دیسمبر   ۳۱  
  ۲۰۲۰  

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة)  
       

 ۲٬٤۸۳٬۱۸۱ ۲٬۷۸۰٬۳۸۹ ٤۳۱٬۷۲۹ ۹۱۱٬۹٤۸ ۲٬۰٥۱٬٤٥۲ ۱٬۸٦۸٬٤٤۱ موجودات القطاع
 ═══════  ═══════ ═══════  ══════ ═══════  ══════ 

المطلوبات وحقوق 
 ۲٬٤۸۳٬۱۸۱ ۲٬۷۸۰٬۳۸۹ ۲٬۳۱۱٬۰۸۲ ۲٬۲٤۸٬۷۷۸ ۱۷۲٬۰۹۹ ٥۳۱٬٦۱۱ الملكیة للقطاع

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



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۸ 

  التزامات ومطلوبات طارئة  ۱۲
 

 التزامات مرتبطة باالئتمان ومطلوبات طارئة 
 

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

 نصوص علیھا بموجب شروط العقد. تلتزم المجموعة بموجب خطابات االعتماد والضمانات والقبوالت بالدفع نیابة عن العمالء، عند إخفاق العمالء في الوفاء بالتزاماتھم الم 
 

  فیما یلي التزامات ومطلوبات المجموعة الطارئة المرتبطة باالئتمان: 
 

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   

 ۲٤٬۱۱۲ ۱۷٬٦۹٥ ضمانات
 ٦٬۷۰۹ ۲٦٬۰۱۱ تسھیالت ائتمانیة ملزمة غیر مستخدمة*

  ───────  ─────── 
 ٤۳٬۷۰٦ ۳۰٬۸۲۱ 
  ═══════  ═══════ 

 
 ألف درھم).   ۳۰٬٤۱٦:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱أدوات حقوق الملكیة ( ألف درھم على حساب استثمارات في    ۲۷٬٤۱۷لدى المجموعة التزامات بقیمة  

 
روط مسبقة وشروط إنھاء الخدمة.  * تمثل التسھیالت االئتمانیة الملزمة غیر المستخدمة التزاماً تعاقدیاً للسماح بعملیات السحب من أي تسھیالت ضمن فترة محددة تخضع لش 

 أنھ یجب الوفاء بالشروط المسبقة للسحب، فإن إجمالي مبالغ العقود ال یمثل بالضرورة متطلبات نقدیة مستقبلیة دقیقة. بما أن االلتزامات قد تنتھي دون سحبھا، وبما  
 

المحتفظ بھا على أساس  ات العمیل  ال تزال الدعاوى القضائیة التي تكون المجموعة مدعى علیھا فیھا، واحدة تتعلق باستثمار العمیل في ورقة تجاریة، واألخرى تتعلق بممتلك 
األمر. وبناًء علیھ، لم تحتفظ المجموعة  الترشیح قید النظر. قامت المجموعة بإجراء تقییم وخلصت إلى أنھ لیس لدیھا أي التزام قانوني تجاه األطراف المقابلة فیما یتعلق بھذا  

 . ۲۰۲۱یونیو    ۳۰بأي مخصص كما في  
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  ۱۳
 

إلدارة وشركاتھم  جموعة في معامالت في سیاق العمل المعتاد مع أطراف ذات عالقة، یعرفون بأنھم المساھمون الرئیسیون وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي ا تدخل الم 
اً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت  ذات العالقة. تتم المعامالت مع ھذه األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات، تقریب 

 جموعة. للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجیین. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل إدارة الم 
 

 لمالیة الموجزة الموحدة المرحلیة: فیما یلي األرصدة الھامة القائمة فیما یتعلق باألطراف ذات العالقة والمدرجة في المعلومات ا 
 

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  

   أرصدة مع المساھمین وشركاتھم ذات العالقة: 
   

 ۱٬۰٦۱٬۷۲٦ ۱٬۰٤۸٬۰۲٥ ودائع العمالء
 - ٤۲۲٬۰۰۰ قروض وسلفیات

 ۱٦٬۸۹٤ ۱۳٬۸۸٥ التزامات ومطلوبات طارئة
 ۳٬۷۰۹ ٦٬۹٦۱ مطلوبات أخرى

   
   أرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف أخرى:

   
 ۲٬٤۰٥ - استثمارات

 ٥۸٥ ۳٤۲ ودائع العمالء
 ۲ - مطلوبات أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۱۹ 

 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ۱۳
 

 المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة في المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة: فیما یلي اإلیرادات والمصاریف  
 

 
 یونیو   ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في  

 ─────────────────── 
 یونیو   ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  

 ─────────────── 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

     مساھمون وشركاتھم ذات العالقة:  
 ۳ ۷٬۳۰۳ ۲ ۳٬۷۳٤ إیرادات الفوائد 

) ٥٬۱٥۹(  مصاریف الفوائد    )٤٬۲۷۱ (   )۱۰٬۱۲۸ (   )۸٬۳۸۷ (  
 ۱٬۰۱۷ ۱٬۳۱٥ ۳۸۱ ۱٬۲۱۳ رسوم وعموالت وإیرادات أخرى 

) ۱٬٦۲٦(  مصاریف عمومیة وإداریة    )۲٬۰٦٤ (   )۳٬۳۹٦ (   )۳٬۸٤۹ (  
     

     أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة وأطراف أخرى:  
 ۱ -  -  -  إیرادات الفوائد 

) ۱۸۲(  -  مصاریف الفوائد    -  )۱۸۲ (  
 ٦۷ ۱۷ ۲۹ ۸ رسوم وعموالت وإیرادات أخرى 

) ۲۰(   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة    )۸٥ (   )۲۰ (   )٤٥٥ (  
     

 
، لم تقم المجموعة بقید أي انخفاض على قیمة المبالغ المستحقة من  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰األرصدة القائمة بنھایة الفترة في سیاق العمل االعتیادي. بالنسبة للفترة المنتھیة في  تنشأ  

 : ال شيء). ۲۰۲۰األطراف ذات العالقة ( 
 یونیو   ۳۰الثالثة أشھر المنتھیة في   

 ─────────────────── 
 یونیو   ۳۰الستة أشھر المنتھیة في  

 ─────────────── 
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  
     

 ٦٬۳۰۹ ٦٬٤٤۳ ۳٬۳۹٦ ۳٬۳۹۳  رواتب ومنافع أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 
 األدوات المالیة المشتقة  ۱٥

 
عقد مالي بین طرفین وتعتمد   تقوم المجموعة، ضمن سیاق أعمالھا االعتیادیة، بإجراء معامالت متنوعة تتضمن أدوات مالیة مشتقة. األداة المالیة المشتقة ھي عبارة عن 

سعر مرجعي أو مؤشر. یتمثل الغرض من األدوات المالیة المشتقة ألعمال المجموعة في التقلیل من  مدفوعاتھ على الحركات في سعر أداة مالیة أساسیة واحدة أو أكثر أو 
الت األجنبیة اآلجلة للتقلیل من  المخاطر الناتجة عن التعثر أو تقلبات العملة والفائدة والمتغیرات األخرى في السوق. وتقوم المجموعة باستعمال خیارات وعقود صرف العم 

 على استثمارات معینة.   مخاطر العملة 
 

 
دیسمبر    ۳۱(   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰، أبرمت المجموعة عقد صرف أجنبي آجل مستحق ولم تحتفظ المجموعة بأدوات مشتقة كما في  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  

 : ال شيء). ۲۰۲۰
 

عدم التحویل. وقد یكون لحركة صغیرة نسبیة في قیمة األصل أو المعدل أو المؤشر الكامن  تنطوي المشتقات عادة عند بدایتھا على تبادل وعود بتحویل مقابل نقدي صغیر أو  
دارة الشاملة لمخاطر السوق  في عقد األداة المالیة المشتقة أثر جوھري على ربح أو خسارة المجموعة. یتم مراقبة تأثر المجموعة بعقود المشتقات عن كثب كجزء من اإل 

 للمجموعة. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲۰ 

 األدوات المالیة المشتقة (تابع)  ۱٤
 

 أنواع منتجات المشتقات 
 

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

 فیھا خارج سوق المال. 
 

 عقود خیارات 
في تاریخ مستقبلي ثابت أو في أي   عقود الخیارات ھي اتفاقیات تعاقدیة تنقل الحق، ولیس االلتزام، لشراء أو بیع قدر محدد من البضائع أو األدوات المالیة بسعر محدد إما 

 وقت خالل سنة محددة. 
 

 مقایضة عقود  
بتبادل دفعات الفائدة الثابتة والمتغیرة    عقود المقایضة ھي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدیة بأخرى. بالنسبة لمقایضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة عادة 

 بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ. 
 

 القیمة العادلة 
ذج  العادلة باستخدام عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة أو األسعار المقدمة من األطراف المقابلة أو أسالیب التقییم، وذلك باستخدام نمو یتم تسجیل المشتقات بالقیمة 

 التقییم الذي تم فحصھ مقابل أسعار معامالت السوق الفعلیة وأفضل تقدیر للمجموعة ألكثر معطیات النموذج مالئمة. 
 

رة  األجنبیة اآلجلة وعقود خیارات صرف العمالت األجنبیة ومقایضات أسعار الفائدة باستخدام أسالیب التقییم، التي تستخدم معطیات السوق الجدی تُقیم عقود صرف العمالت  
عطیات متنوعة، بما في ذلك جودة  ج م بالمالحظة. وتتضمن أسالیب التقییم األكثر استخداماً التسعیر اآلجل ونماذج المقایضة، باستخدام حسابات القیمة الحالیة. تتضمن النماذ 

ى أساس العمالت بین العمالت  االئتمان لدى األطراف المقابلة، ومعدالت الصرف األجنبي الفوري وأسعار الصرف اآلجلة، ومنحنیات العائد للعمالت المعنیة، والفوارق عل 
  ذات الصلة، ومنحنیات أسعار الفائدة، ومنحنیات السعر اآلجل للسلعة األساسیة. 

 
 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 

لي، تتعرض المجموعة لمخاطر التسویة، وھي مخاطر إیفاء المجموعة بالتزامھا مع إخفاق الطرف المقابل  المالئمة للمجموعة. ومن خالل المشتقات التي تتم تسویتھا باإلجما 
  في تقدیم القیمة المقابلة. 

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

 بالقیمة العادلة. 
 

 إدارة المخاطر ۱٥
 

 مخاطر االئتمان 
 

ذه المخاطر من اإلقراض والتمویل  تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة العمیل أو الطرف المقابل على الوفاء بالتعھدات مما یتسبب في تكبد المجموعة خسائر مالیة. وتنشأ ھ 
لیة تفویض صالحیات  والخزینة واألنشطة األخرى التي تقوم بھا المجموعة. وتتم مراقبة مخاطر االئتمان بفعالیة وفقاً لسیاسات االئتمان التي تحدد بوضوح عم التجاري 

 اإلقراض والسیاسات واإلجراءات. 
 

 على مخاطر االئتمان   ۱۹-تأثیر فیروس كوفید
 

یرة. وقدمت الجھات التنظیمیة والحكومات في جمیع أنحاء العالم تدابیر مالیة واقتصادیة تحفیزیة لتخفیف أثر ھذه التبعات. كما  كب   ۱۹- كانت التبعات االقتصادیة ألزمة كوفید 
القتصادیة  ملیار درھم لمساعدة البنوك على دعم القطاعات ا   ۲٥٦أعلن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي عن إجراءات وحوافز متعددة بقیمة إجمالیة تصل إلى  

 واألفراد الذین تأثروا بھذه األزمة في اإلمارات العربیة المتحدة. 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲۱ 

 إدارة المخاطر (تابع) ۱٦
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 على قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة   ۱۹- تأثیر فیروس كوفید 
 

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

 المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادیة المحتملة. 
 

ر المالیة  على المدخالت واالفتراضات الخاصة بقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقاری   ۱۹- قامت المجموعة بمراجعة التأثیر المحتمل لتفشي كوفید 
  في ضوء المعلومات المتاحة.   ۹رقم  

 
غیر مستقر ویتطور بسرعة في ھذه المرحلة. تقوم المجموعة بإجراء مراجعات متكررة لنسب القرض إلى القیمة على الضمانات المحتفظ بھا    ۱۹- عموماً، فإن وضع كوفید 

لتجمیع لمراجعة منتظمة لضمان أنھا تعكس رؤیة دقیقة لتقییم المجموعة للجدارة االئتمانیة  مقابل القروض الممنوحة للعمالء. وعلیھ، تخضع جمیع قرارات التصنیف وا 
  للعمالء، والتصنیف، والتجمیع كما في تاریخ التقریر. 

 
وقامت المجموعة بتقییم ما إذا كانت محفظة  . ۲۰۲۱یونیو  ۳۰قامت المجموعة بإعادة تقییم محفظتھا لعمالء المرحلة األولى والمرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة كما في 

لتعثر، خلصت المجموعة إلى أنھ  االستثمار قد تعرضت لتدھور كبیر في الجودة االئتمانیة. وبناًء على تصنیفات وكاالت التصنیف الخارجیة وتقییم أي زیادة في احتمالیة ا 
یونیو   ۳۰كس الخسارة االئتمانیة المتوقعة تأثیر الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان كما في كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان لبعض االستثمارات، وتع 

۲۰۲۱ .  
 

مالء المتأثرین بفیروس  تواصل المجموعة العمل بموجب توجیھات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي لتحسین وتفعیل خطط الدعم التي یتم إطالقھا لمساعدة الع 
  . ۲۰۲۰أبریل    ٦ب االقتضاء. ویشمل ذلك خطة الدعم االقتصادي الموّجھة التي تم اإلعالن عنھا في اإلمارات العربیة المتحدة في  ، حس ۱۹- بكوفید 

 
 تحلیل العمالء المستفیدین من تأجیل السداد 

 
 المستفیدین من التأجیالت. یحتوي الجدول أدناه على تحلیل مبلغ التأجیل والرصید القائم للعمالء اإلماراتیین  

 
یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  

   مبلغ التأجیل 
 ۱۳٬۷۳۹ ۲٬۹۸۰ قروض وسلفیات

  ═══════  ═══════ 
    التعرضات

 ۱۳٬۷۳۹ ۲٬۹۸۰ قروض وسلفیات
) ٦(  ناقًصا: الخسائر االئتمانیة المتوقعة   )۲۷ (  

  ───────  ─────── 
 ۲٬۹۷٤ ۱۳٬۷۱۲ 
  ═══════  ═══════ 

 ۳ ۱ عدد العمالء
 

سیولة قصیرة األجل دون زیادة    قامت المجموعة بتقییم ملفات العمالء الذین اختاروا تأجیل السداد من خالل االطالع على بیانات سدادھم، وھؤالء العمالء یواجھون مشاكل 
تنتج أي خسائر من التعدیالت نتیجة استفادة العمالء من تأجیل  جوھریة في مخاطر االئتمان. وبناًء على التقییم، لم یتم تكوین مخصص إضافي للخسائر االئتمانیة المتوقعة ولم  

ألف    ۳٬۰۱۰ة المركزي بمبلغ  السداد. استفادت المجموعة من التمویل بدون تكلفة المقدم بموجب خطة الدعم االقتصادي الموّجھة الخاصة بمصرف اإلمارات العربیة المتحد 
 . ۱- ۷لعمالء المتضررین. ویتم ضمان التمویل بال تكلفة بموجب بعض االستثمارات كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح  درھم الذي تم استخدامھ لتخفیف أعباء السداد على ا 

 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲۲ 

 إدارة المخاطر (تابع) ۱٦
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 االئتمانیة المتوقعة (تابع) على قیاس الخسائر    ۱۹- تأثیر فیروس كوفید 
 

 تحلیل العمالء المستفیدین من تأجیل السداد (تابع) 
 

 وفقاً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي، یمكن تقسیم العمالء المستفیدین من تأجیالت السداد إلى مجموعتین كما یلي: 
 

- ن یواجھوا تغییرات جوھریة في جدارتھم االئتمانیة تفوق مشكالت السیولة وھم المتأثرین بأزمة فیروس كوفید المجموعة األولى: تشمل العمالء الذین لیسوا من المتوقع أ 
 جوھریاً.  مة االقتصادیة للتسھیالت تأثرًا تأثراً مؤقتاً ومتوسطاً. بالنسبة لھؤالء العمالء، یُعتقد أن تأجیالت السداد ستكون فعّالة وبناء علیھ لیس من المتوقع أن تتأثر القی  ۱۹

 ، على األقل طوال فترة األزمة، أو فترة تعثرھم، أیھما أقصر. ۹سیظل ھؤالء العمالء في مرحلتھم الحالیة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 

مشاكل في السیولة التي سیتم معالجتھا بتأجیالت السداد. بالنسبة  المجموعة الثانیة: تشمل العمالء المتوقع أن یواجھوا تغییرات جوھریة في جدارتھم االئتمانیة، باإلضافة إلى  
  . ۹لھؤالء العمالء، ھناك تدھوراً كافیاً في مخاطر االئتمان لتغییر مرحلة الخسارة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 
 . ۲۰۲۱یونیو    ۳۰یالت السداد ھم ضمن المجموعة األولى كما في بناًء على التقییم الذي أجرتھ المجموعة، فإن جمیع العمالء المستفیدین من تأج 

 
 الحركة في إجمالي القیمة الدفتریة 

 : ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱و   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰إلى    ۲۰۲۱ینایر    ۱یوضح الجدول التالي التغیرات في إجمالي القیمة الدفتریة من  
 

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

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   

 ۳۰۰٬٥۲۸ -  -  ۳۰۰٬٥۲۸  ۲۰۲۱ینایر    ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
      تحویالت  

 ۱۲۲ -  -  ۱۲۲  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
) ٦٦٬۹٦۸(   تسدیدات وحركات أخرى    -  -  (٦٦٬۹٦۸ ) 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
 ۲۳۳٬٦۸۲ -  -  ۲۳۳٬٦۸۲  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

مدى  المتوقعة على  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
      قروض وسلفیات   

 ٤٤٦٬۸۰٥ ۲۸٬۷۷۳ ۱۱۰٬٥۰۹ ۳۰۷٬٥۲۳  ۲۰۲۱ینایر    ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في  
      تحویالت  

 ٥۲٤٬۱۹۰ -  -  ٥۲٤٬۱۹۰  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
) ۲۸٬۸۲٥(   تسدیدات وحركات أخرى    )۱٤٬۸۳۷ (   )۹۷٤ (   (٤٤٬٦۳٦ ) 

   ───────  ───────  ───────  ─────── 
  ۹۲٦٬۳٥۹  ۲۷٬۷۹۹  ۹٥٬٦۷۲  ۸۰۲٬۸۸۸  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰إجمالي القیمة الدفتریة كما في  

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



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲۳ 

 (تابع)إدارة المخاطر  ۱٦
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 الحركة في إجمالي القیمة الدفتریة (تابع) 
 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

شھراً   ۱۲المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانیة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 مدى العمر 

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          
۲۰۲۱ینایر    ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ٤٤۲٬۹۳۳ ۲٦۰٬۸۱۸ ٦٬۰۲٤ ۷۰۹٬۷۷٥ 

      تحویالت  
الثانیة تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة      )۷٬۳۷٦ (  ۷٬۳۷٦  -  - 

 ۲۳٥٬٦۳۰ -  -  ۲۳٥٬٦۳۰  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
) ٤۸٬۸۱٥(   تسدیدات وحركات أخرى    )۱۰۹٬٥۱۱ (   )٤٬۳٦٤ (   (۱٦۲٬٦۹۰ ) 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۱یونیو    ۳۰إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ٦۲۲٬۳۷۲  ۱٥۸٬٦۸۳  ۱٬٦٦۰  ۷۸۲٬۷۱٥  

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

 (مدققة)   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

شھراً   ۱۲المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانیة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 مدى العمر 

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

      مبالغ مستحقة من البنوك  
۲۰۲۰ینایر    ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ۳٦٥٬٤٦۷  -  - ۳٦٥٬٤٦۷ 

 -  -  -  -   تحویالت  
 ٦۰٤ -  -  ٦۰٤  موجودات مالیة جدیدة منشأة 

) ٦٥٬٥٤۳(   تسدیدات وحركات أخرى    -  -  (٦٥٬٥٤۳ ) 
   ──────  ──────  ───────  ─────── 

۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ۳۰۰٬٥۲۸  -  - ۳۰۰٬٥۲۸ 
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
 (مدققة)   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

شھراً   ۱۲المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانیة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

العمر مدى    

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

      قروض وسلفیات  
۲۰۲۰ینایر    ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ۷۳۹٬۸٤٤ ۸۱٬۸۷۲ ۸۰٬۷۸۸ ۹۰۲٬٥۰٤ 

      تحویالت 
المرحلة الثانیة تحویل من المرحلة األولى إلى      )۸۳٬٤۱۷ (  ۸۳٬٤۱۷  -  - 

) ۱٬٦٦۱(  -   تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة   ۱٬٦٦۱  - 
 ۱۰٬۳۳٤ -  -  ۱۰٬۳۳٤  موجودات مالیة جدیدة منشأة 

) ۳٥۹٬۲۳۸(   تسدیدات وحركات أخرى    )٥۳٬۱۱۹ (   )٥۳٬٦۷٦ (   (٤٦٦٬۰۳۳ ) 
   ──────  ──────  ───────  ─────── 

۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱القیمة الدفتریة كما في  إجمالي     ۳۰۷٬٥۲۳ ۱۱۰٬٥۰۹ ۲۸٬۷۷۳ ٤٤٦٬۸۰٥ 
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
 (مدققة)   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

شھراً   ۱۲المتوقعة لمدة    

المرحلة الثانیة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 مدى العمر 

المرحلة الثالثة الخسائر  
االئتمانیة المتوقعة على  

 المجموع  مدى العمر 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          
۲۰۲۰ینایر    ۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ٤٦۱٬۸٥۳ ۱۲٤٬۷٥۰ ۷۱٬٤٦۰ ٦٥۸٬۰٦۳ 

      تحویالت 
المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة تحویل من      )۱۷۱٬۹۷۹ (  ۱۷۱٬۹۷۹  -  - 

) ۳٥٬۸۷٤(  ۳٥٬۸۷٤ -   تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة    - 
) ۱٬۸٤۸(  -   تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة   ۱٬۸٤۸  - 

 ۳۰۰٬۱۳۷ -  -  ۳۰۰٬۱۳۷  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
وحركات أخرى تسدیدات      )۱٤۷٬۰۷۸ (   )٦۹٬۹۳۷ (   )۳۱٬٤۱۰ (   (۲٤۸٬٤۲٥ ) 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إجمالي القیمة الدفتریة كما في     ٤٤۲٬۹۳۳ ۲٦۰٬۸۱۸ ٦٬۰۲٤ ۷۰۹٬۷۷٥ 

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



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲٤ 

 إدارة المخاطر (تابع) ۱٥
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 الحركة في مخصص الخسارة 
 

 : ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱و   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰إلى    ۲۰۲۱ینایر    ۱یوضح الجدول التالي التغیرات في مخصص الخسارة من  
 

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

المرحلة الثانیة  
االئتمانیة  الخسائر  

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  
۲۰۲۱ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في     ٦۷۰  -  - ٦۷۰ 

      تحویالت 
منشأة موجودات مالیة جدیدة     ۲۰  -  - ۲۰ 

التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  
) ۲٤٦(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر    -  -  (۲٤٦ ) 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۱یونیو    ۳۰مخصص الخسارة كما في     ٤٤٤ -  -  ٤٤٤ 

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

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

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   
وسلفیات قروض          

۲۰۲۱ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في     ٦۰۸ ٥۸۰ ۲٥٬۳٤۸ ۲٦٬٥۳٦ 
      تحویالت 

 ۲۰۲ -  -  ۲۰۲  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

) ٥۷(   مستوى التعرض الناتج عن التعثر    (۷۹ )  (٦۸ )  (۲۰٤ ) 
   ──────  ──────  ───────  ─────── 

۲۰۲۱یونیو    ۳۰مخصص الخسارة كما في     ۷٥۳ ٥۰۱ ۲٥٬۲۸۰ ۲٦٬٥۳٤ 
   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 
 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

مدى  المتوقعة على  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
مقاسة بالتكلفة المطفأة   - استثمارات          

۲۰۲۱ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في     ۲٬۲٤۳ ٦٬٥۷۹ ۱٬۹۸۰ ۱۰٬۸۰۲ 
      تحویالت 

األولى إلى المرحلة الثانیة تحویل من المرحلة      )۲۳ (  ۲۳  -  - 
 ۳۷٦ -  -  ۳۷٦  موجودات مالیة جدیدة منشأة 

التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر  
 ( ۳٬۱۲۹)  ( ۳۲۰)  ( ۲٬۹٥۷)  ۱٤۸  مستوى التعرض الناتج عن التعثر 

   ───────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۱یونیو    ۳۰مخصص الخسارة كما في     ۲٬۷٤٤ ۳٬٦٤٥ ۱٬٦٦۰ ۸٬۰٤۹ 

   ═══════  ══════  ═══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲٥ 

 إدارة المخاطر (تابع) ۱٥
 

 مخاطر االئتمان (تابع)
 

 الحركة في مخصص الخسارة (تابع) 
 

 (مدققة)   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

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   

۲۰۲۰ینایر    ۱في  مخصص الخسارة كما     ۱٬۰۲۳  -  - ۱٬۰۲۳ 
      تحویالت 

 ۹۷ -  -  ۹۷  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

  مستوى التعرض الناتج عن التعثر 
 )٤٥۰ (   -  -  (٤٥۰ ) 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱مخصص الخسارة كما في     ٦۷۰  -  - ٦۷۰ 

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

 (مدققة)   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

المرحلة الثانیة  
الخسائر االئتمانیة  

المتوقعة على مدى  
 العمر 

المرحلة الثالثة  
الخسائر االئتمانیة  

مدى  المتوقعة على  
 المجموع  العمر 

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
      قروض وسلفیات   

۲۰۲۰ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في     ۱۷۲ ۳٦۸ ۹٬٦٤۷ ۱۰٬۱۸۷ 
      تحویالت 

 ۲۰ -  -  ۲۰  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

التعرض الناتج عن التعثر مستوى     
٤۱٦ ۲۱۲ ۱٥٬۷۰۱ ۱٦٬۳۲۹ 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱مخصص الخسارة كما في     ٦۰۸ ٥۸۰ ۲٥٬۳٤۸ ۲٦٬٥۳٦ 

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

 (مدققة)   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱  

  

 المرحلة األولى 
الخسائر االئتمانیة  

  ۱۲المتوقعة لمدة  
 شھراً 

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          

۲۰۲۰ینایر    ۱مخصص الخسارة كما في     ۱٬۱۰۹ ۹٥۷ ۳٬۸۹۳ ٥٬۹٥۹ 
      تحویالت 

) ۱٬٦٦۲(   تحویل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانیة   ۱٬٦٦۲  -  - 
) ۱٬۰٥۱(  ۱٬۰٥۱ -   تحویل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانیة    - 
) ۹٦(  -   تحویل من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة   ۹٦  - 

 ٤٬۰٥۹ -  -  ٤٬۰٥۹  موجودات مالیة جدیدة منشأة 
التغیرات في احتمالیة التعثر / الخسارة الناتجة عن التعثر /  

  مستوى التعرض الناتج عن التعثر 
 )۱٬۲٦۳ (  ۳٬۰۰٥  (۹٥۸ ) ۷۸٤ 

   ──────  ──────  ───────  ─────── 
۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱مخصص الخسارة كما في     ۲٬۲٤۳ ٦٬٥۷۹ ۱٬۹۸۰ ۱۰٬۸۰۲ 

   ══════  ══════  ═══════  ═══════ 



 بنك اإلمارات لالستثمار ش.م.ع 
 الموحدة المرحلیة (تابع) إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة  

 (غیر مدققة)   ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

۲٦ 

 إدارة المخاطر (تابع) ۱٥
 

 إدارة السیولة 
 

على السیولة في األسواق العالمیة واإلقلیمیة. وفي ھذه البیئة، تواصل المجموعة التركیز على   ۱۹- أثرت الضغوط التي شھدتھا كل دول العالم بسبب أزمة فیروس كوفید 
 من أجل تأمین التمویل.   تحقیق مستوى عاٍل من السیولة، وتعزیز مصد السیولة من خالل اإلنفاق االنتقائي، وجذب الودائع المحلیة، باإلضافة إلى جلب أطراف جدیدة 

 
. وأعلن مصرف  ۱۹- التي تأثرت بشدة بأزمة كوفید تبنى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي نھًجا استباقًیا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة القطاعات  

، مما سمح لبنوك اإلمارات العربیة المتحدة بالوصول إلى تمویل بتكلفة صفریة  ۲۰۲۰أبریل    ٦اإلمارات العربیة المتحدة المركزي عن خطة دعم اقتصادي موجھة شاملة في  
 لیة والفائدة. وھو ما یعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجیل المبالغ األص 

 
ض متطلبات احتیاطي البنك  أدخل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي العدید من اإلجراءات لتحسین السیولة لمساعدة البنوك على دعم االقتصاد. وھذا یشمل تخفی 

. إن الجمع بین التدابیر  ٪ ۳۰الموجودات السائلة المؤھلة بنسبة    وتخفیض في الحد األدنى المطلوب لمعدل تغطیة السیولة ومعدل   ٪ ۷إلى    ٪ ۱٤المركزي لمطلوبات الطلب من  
جموعة قادرة على تلبیة  المذكورة أعاله من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي مع اإلدارة الحكیمة للسیولة من قبل المجموعة سیساعد على ضمان أن الم 

 انقطاع، حتى خالل فترة طویلة من انخفاض الوصول إلى أسوا التمویل األجنبي. متطلبات الخدمات المصرفیة لعمالئھا بشكل فعال ودون  
 

  موجودات برسم األمانة  ۱٦
 

یونیو   ۳۰  دیسمبر   ۳۱   
 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 ألف درھم  ألف درھم  
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
   

 ۲٬٥۱۰٬٤٦۱ ۳٬۱۸٥٬۳۹۲ رصید الموجودات برسم األمانة
  ═══════  ═══════ 

 
یة الموجزة الموحدة  المجموعة خدمات الحفظ لموجودات عمالئھا. تحتفظ المجموعة بھذه الموجودات برسم األمانة، وعلیھ فھي غیر مدرجة في ھذه المعلومات المال تقدم 

 المرحلیة كموجودات للمجموعة. 
 

 األرقام المقارنة  ۱۷
  

استحقاقھا ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ االستحواذ وتشمل النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة  یتألف النقد وما في حكمھ من األرصدة التي تبلغ فترات 
مھ،  أشھر، والتي تم تصنیفھا في الفترة السابقة ضمن النقد وما في حك   ۳المركزي والمبالغ المستحقة من البنوك. یتم اآلن إظھار المبالغ المستحقة للبنوك التي تستحق خالل  

  كجزء من األنشطة التشغیلیة في بیان التدفقات النقدیة لتكون متوافقة مع معالجة السنة الحالیة. 
 

 األحداث الالحقة  ۱۸
 

الموحدة المرحلیة كما في  موجزة لم تظھر أي أحداث الحقة لتاریخ بیان المركز المالي كان یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في المعلومات المالیة ال 
 . ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ولفترة الستة أشھر المنتھیة في  
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