
















 بنك االستثمار ش.م.ع 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  
  2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

(7) 
 

 الوضع القانوني واألنشطة  1
 

  1975مسؤولية محدودة تأسست عام بنك االستثمار ش.م.ع )"بنك االستثمار" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات 
لدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة. يقع العنوان  رسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ ابموجب م

 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.1885المسجل للبنك في شارع الزهراء، ص. ب. 
 

ة األنشطة البنكية، ويتمثل مارات العربية المتحدة المركزي لمزاول حصل بنك االستثمار على ترخيص من قبل مصرف اإل
يسي للبنك في تقديم الخدمات البنكية للشركات واألفراد من خالل شبكة فروعه الكائنة في الشارقة ودبي وأبوظبي النشاط الرئ

( المرخص من مصرف لبنان )"مصرف والفجيرة. كما يزاول البنك األنشطة البنكية من خالل فرعه في بيروت بلبنان )"الفرع"
 أبوظبي لألوراق المالية. لمركزي"(. إن أسهم البنك مدرجة في سوق لبنان ا

 

لدى البنك شركة تابعة مملوكة له بالكامل "ألفا للخدمات المالية م.م.ح" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المنطقة  
 م للبنك.الحرة لمطار الشارقة الدولي لتقديم خدمات الدع

 

البنك وشركته التابعة   2020يونيو    30ولفترة الستة أشهر المنتهية في  زة الموحدة المرحلية كما في  تشمل البيانات المالية الموج
 )يُـشار إليهما معاً باسم "المجموعة"(.

  

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام (أ)
 

باستثناء قياس بعض الموحدة المرحلية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة 
  العقارات المعاد تملكها بالقيمة العادلة.االستثمارات في األوراق المالية و

 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  "التقارير المالية  ، 34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقا
لية بية المتحدة. وال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحالمرحلية"، والقوانين المطبقة بدولة اإلمارات العر

مدققة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة ال
 إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ، والتي تم 2019ديسمبر   31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

 

تم إعداد   دعم المساهمين ، يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس منظم و
 لمعلومات بشكل مناسب على أساس مبدأ االستمرارية.ا

  
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (ب)
 

اإلماراتي( مقربة إلى  تم عرض هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم 
 أقرب ألف درهم، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة. 

 

 حيدالتو (ج)
 

تتضمن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لبنك االستثمار ش.م.ع وشركته  
 التابعة )يشار إليهما معاً باسم "المجموعة"(.

  

 ابعةالشركات الت (1
 

نشأة ما عندما يكون للمجموعة  الشركات التابعة هي كافة المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على م
افة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إض

 التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحول السيطرة إلى المجموعة. المنشأة. يتم توحيد الشركات 
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 )تابع( أساس اإلعداد 2

 

 )تابع()ج(        التوحيد 
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد        (2
 

يتم استبعاد األرصدة واإليرادات والمصاريف الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة )باستثناء أرباح أو خسائر 
الموحدة المرحلية. كما يتم استبعاد الخسائر غير  المعامالت الناشئة بالعملة األجنبية( عند إعداد المعلومات المالية الموجزة 

 المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة في حالة واحدة وهي عندما يتوفر دليل على حدوث انخفاض في القيمة. 
 

 استخدام التقديرات واألحكام (د)
 

الدولية للتقارير المالية يقتضي من اإلدارة وضع  إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بالتوافق مع المعايير 
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

  والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت التي تطرأ على التقديرات   تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها
 المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترة مستقبلية تتأثر بهذا التعديل.

 
أن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة معدة   بناًء على دعم الجهات الرقابية والمساهمين ، يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة

  .ةبشكل مناسب على أساس مبدأ االستمراري
 

إن المجاالت الهامة التي تنطوي على تقديرات غير مؤكدة وأحكام هامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير 
 نها على النحو التالي: الجوهري األكبر على المبالغ المدرجة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بيا

 

 تصنيف الموجودات المالية (     1)
 

، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية بناًء على تقييماتها لنماذج األعمال التي 9وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
الناتجة من الموجودات تمثل فقط دفعات للمبالغ يحتفظ فيها باألصل على مستوى المحفظة وما إذا كانت التدفقات النقدية 

األصلية والفائدة. إن هذا يتطلب أحكاماً جوهرية حول تقييم كيفية إدارة المجموعة لنموذج أعمالها وما إذا كان هناك بند تعاقدي  
حفظة هامة بالقيمة في جميع أدوات الدين من نوع معين يخالف معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها ويؤدي إلى تسجيل م

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  (2)
 

يتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل  
هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني )علی سبيل  الشامل اآلخر استخدام نماذج معقدة وافتراضات

 المثال احتمالية عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(.
 

  يجب استخدام عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:
 

  الجوهرية في مخاطر االئتمان.تحديد معايير الزيادة  -
 تحديد معايير وتعريف التعثر؛  -
 اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. -
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق وما يرتبط بها من الخسارة  -

 االئتمانية المتوقعة.
 نشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.إ -
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 )تابع( والخسارة االئتمانية المتوقعة  19- كوفيد 4

 

 )تابع( إدارة مخاطر االئتمان
 

مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء، وال سيما المؤشرات على عدم القدرة المحتملة على  ونتيجة ذلك، يواصل البنك 
  دفع أي من التزاماتهم عند استحقاقها.

. أجرى  19-ستأخذ قرارات التجميع المذكورة أعاله في االعتبار الظروف الخاصة للعمالء في سياق تفشي فيروس كوفيد
  لمبادئ التالية:البنك تحليالت من خالل دمج ا

 

 للعمالء من الشركات

تعتمد قرارات التجميع على مزيج من التحليل الكمي والنهج القائم على األحكام بناء على وجهات نظر قسم إدارة  (أ
  المخاطر في البنك.

على مدى فترة  ؛ االعتماد على تقييم مخاطر االئتمان  9تتوافق قرارات التجميع مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   (ب
التسهيالت. ومن ثم فإن التمييز الضروري بين العمالء المتأثرين على المدى القصير مقابل المدى الطويل يعتبر 

  مناسبًا.
من المتوقع أن يواجه العمالء تبعات ناتجة من شدة التأثير ومدته. لذلك، سيتم تحقيق التجميع عن طريق وضع حدود  (ج

  تم استخدام الصناعات والقطاعات كنقطة انطالق مقبولة للتجزئة.نهائية بناًء على األحكام. ي
بالنسبة للعمالء الذين لديهم تعرض جوهري، يتم إجراء التحليالت على أساس كل حالة على حدة. اما بالنسبة للعمالء  (د

مخاطر االئتمان، الذين لديهم تعرضات غير جوهرية، يتم إجراء التحليالت على أساس المحفظة على أساس دوافع 
  وبشكل رئيسي الصناعة والمدة والتصنيف.

ولغرض تحديد األولويات في عملية التجميع هذه، قام البنك بتنظيم محفظته حسب األهمية وقابلية التأثر باألزمة، وبدأ  (ه
  بأكثر الشرائح حساسية/ جوهرية.

عامل مع األزمة، وال سيما القرارات المتعلقة بإدارة  قام البنك بتقييم ما إذا كان عمالؤه قد اتخذوا تدابير مناسبة للت (و
  مركزهم النقدي والمخزون والتكاليف الثابتة والتكاليف المالية.

يتم تضمين االعتبارات المتعلقة بضمانات الوالدين/ الحكومة والضمانات أيًضا في قرار التجميع، حيث يجب أن يأخذ   (ز
.لمحتمهذا القرار في االعتبار تعزيز االئتمان ال
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 )تابع( والخسارة االئتمانية المتوقعة  19- كوفيد 4

 

 استخدام التقديرات واألحكام

البنك أحكاماً هامة في تقييم وتقدير بعض األمور مثل الخسائر االئتمانية المتوقعة. ونظراً لعدم التأكد والمعلومات يمارس 
التطلعية المحدودة، فقد اتخذ البنك نهج تغطية التخاذ أحكامه إضافة إلى نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تغيير 

فصاعداً، سيواصل البنك مراقبة وتقييم أثر التفشي، وسيراعي تعديل نموذج الخسائر  أوزانه لالقتصاد الكلي. ومن اآلن
 االئتمانية المتوقعة في فترات ربع السنة الالحقة، إذا لزم األمر. 

 

 9الحوكمة حول نماذج وحسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التأثير الجوهري الذي ستحدثه سيناريوهات ومقاييس االقتصاد الكلي على الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك، بالنظر إلى 
فقد عزز البنك عملياته والضوابط وأطر الحوكمة الخاصة بها فيما يتعلق بالتنبؤ باالقتصاد الكلي وحساب الخسائر االئتمانية 

التابعة للبنك، والتي تقدم تقاريرها إلى اإلدارة التنفيذية،   9ارير المالية رقم المتوقعة. تتحمل لجنة المعيار الدولي للتق
 المسؤولية األساسية عن اإلشراف على نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك.

 

لمالية رقم  المدخالت واالفتراضات لقياس المعيار الدولي للتقارير ا 9استعرضت لجنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على تقديراتنا للخسائر االئتمانية المتوقعة  19-في ضوء المعلومات المتاحة. في حين أنه من الصعب تقدير تأثير كوفيد 9

 حيث أن الوضع ال يزال قيد التطور، فمن المتوقع أن يكون له تأثير ملموس على بيئة االقتصاد الكلي. 

 
المحتملة واحتماالت كل منها، وتطبيق الحكم الخاص بتحديد ما يشكل معلومات   يأخذ البنك في االعتبار مجموعة من النتائج

معقولة وتطلعية. ظهر التقلب الناتج عن الوضع الحالي من خالل تعديل أساليب إنشاء السيناريو المستقبلي.  تعكس هذه 
لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  التعديالت اعتبارات االقتصاد الكلي كما هو مقترح في إيضاح التوجيه المشترك حول ا 

 من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 9
 

 لم ينتج عن تحليل الحساسية الذي تم إجراؤه تأثير كبير على خسائر االئتمان المتوقعة.

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

من البيانات المالية الموحدة    3-4تم اإلفصاح عن السياسة الحالية للبنك بشأن قياس القيمة العادلة األدوات المالية في إيضاح  
 . 2019ديسمبر  31مجموعة كما في وللسنة المنتهية في السنوية المدققة لل

 

على األسواق المالية العالمية، يراقب البنك عن كثب ما إذا كانت القيم العادلة   19-نظًرا للتأثير الكبير لوباء كوفيد
 السيناريو الحالي. للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في 

 
 تحليل التركيز:

حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، والتي تكشف عن تصنيف المنتج  9يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 
 . 2020يونيو  30والقطاع من حيث القروض والسلفيات للعمالء كما في 
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 نقد وودائع لدى البنوك المركزية  6

 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 39,602  40,574 نقد في الصندوق 
 1,110,752  1,089,874 أرصدة لدى البنوك المركزية

متطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )راجع  
 353,452  235,293 (1-6اإليضاح 

 -  (53,000) ( 2-6ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة )راجع إيضاح 

 1,312,741  1,503,806 

 

اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف لبنان يجب االحتفاظ بودائع االحتياطي القانوني وفقاً للوائح مصرف  6-1
 المركزي.

 

يتعلق مخصص انخفاض القيمة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على المبلغ بالعملة األجنبية المحتفظ به لدى مصرف   6-2
مارس    لبنان كإجراء حصيف في ضوء التعثر األخير من جانب البلد فيما يتعلق بإصدار سندات اليورو الذي حدث في

 تغيير على الخسائر االئتمانية المتوقعة على المبلغ بالعملة األجنبية المحتفظ به لدى مصرف 5٪- / 5٪ + .2020

  .لبنان سيكون 10 ماليين درهم

 

 مبالغ مستحقة من البنوك  7
 ديسمبر  31  يونيو  30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 ألف درهم   ألف درهم  
    

 599,816  838,555 إيداعات سوق المال 
 152,303  107,743 أرصدة لدى بنوك أخرى 

 (221)  (84) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 946,214  751,898 

    

    التركيز الجغرافي كالتالي: 

 532,222  818,625 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 219,897  127,673 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 (221)  (84) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 946,214  751,898 

 

 






























