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 3 بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي

 

 

 

 4 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 
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 بنك االستثمار ش.م.ع
 

 (3) الموجزة الموحدة المرحلية. تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية    34إلى    7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  

  بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي
 2022يونيو    30المنتهية في لفترة الستة أشهر  

 

  

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو

  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 يونيو

  

2022 
  )غير مدققة(

2021 
 )غير مدققة(

 2022 
  )غير مدققة(

2021 
 )غير مدققة(

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
         

 183,990  120,430  77,008  46,629  الفوائدإيرادات 
 (91,489)  (71,899)  (48,625)  (35,155)  مصاريف الفوائد

 92,501  48,531  28,383  11,474  صافي إيرادات الفوائد
         

صافي إيرادات الرسوم  
 11,507  والعموالت

 

15,018 
 

24,338  31,007 
العمالت  صافي اإليرادات من 

 1,651  األجنبية
 

1,887 
 

3,459  4,169 

 (395)  7,090  (680)  (995)  )خسائر( / أرباح أخرى

التشغيلية  127,282  83,418  44,608  23,637  مجموع اإليرادات 
         

         مصاريف تشغيلية
 (82,892)  (89,782)  (40,302)  (41,838)  مصاريف عمومية وإدارية

 (82,892)  (89,782)  (40,302)  (41,838)  مجموع المصاريف التشغيلية

         
)الخسائر( / األرباح التشغيلية 
قبل خسارة االنخفاض في  

 (18,201)  القيمة

 

4,306 

 

(6,364)  44,390 

         

صافي خسارة االنخفاض في 
 (8,928) 16 القيمة

 

(49,621) 
 

(52,655)  (109,324) 
         

 (64,934)  (59,019)  (45,315)  (27,129)  خسارة الفترة

 (0,020)  (0,019)  (0,014)  (0,009) 18 خسارة السهم



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

 (4) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.   34إلى    7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي

 2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  

  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 يونيو

  30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  يونيو

  

2022 
  )غير مدققة(

2021 
 مدققة()غير  

 2022 
  )غير مدققة(

2021 
 )غير مدققة(

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
         

 (64,934)  (59,019)  (45,315)  (27,129)  خسارة الفترة
         

         الخسارة الشاملة األخرى:
                              البنود التي لن ي عاد تصنيفها  

  إلى الربح أو الخسارة:
  

 
 

   
التغير في القيمة العادلة  

للموجودات المالية المقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل 

 (21)  الدخل الشامل اآلخر

 

(177) 

 

284  (140) 
                              بنود ي حتمل إعادة تصنيفها في  

   الربح أو الخسارة:

 

 

 

   
خسارة تحويل صرف العمالت 

وتعديل التضخم على 
 (169,676)    العمليات األجنبية

 

- 

 

(169,676)  - 

مجموع الخسارة الشاملة 
 (196,826)  للفترة

 

(45,492) 
 

(228,411)  (65,074) 

 
 
 
 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

 (5) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  34إلى    7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  

  2022يونيو    30التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي لفترة الستة أشهر المنتهية في بيان  
 

 

 رأس  
  المال

 تخفيض 
   السهم

احتياطي تحويل 
 العمالت األجنبية

احتياطي   
  القيمة العادلة

 خسائر 
 المجموع  متراكمة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            

 909,817  (1,752,139)  (41,169)  -  (477,857)  3,180,982 )مدقق(  2021يناير   1الرصيد في 
 (64,934)  (64,934)  -    -  - خسارة الفترة

            الخسارة الشاملة األخرى

المقاسة  المالية  للموجودات  القيمة العادلة  في  التغير 
  -  - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة 

-  
(140)  -  (140) 

 (140)  -  (140)  -  -  - مجموع الخسارة الشاملة للفترة
بيع استثمارات حقوق ملكية محتفظ بها  التحويل عند 

 -  -  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

1,640  (1,640)  - 

 844,743  (1,818,713)  (39,669)    (477,857)  3,180,982 )غير مدقق(  2021يونيو   30الرصيد في 

            
 620,524  (2,041,613)  (40,988)  -  (477,857)  3,180,982 )مدقق(  2022يناير   1الرصيد في 

 (59,019)  (59,019)  -  -  -  - خسارة الفترة
            )الخسارة( / الربح الشامل اآلخر

المقاسة  المالية  للموجودات  القيمة العادلة  في  التغير 
 -  -  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر

 

284  -  284 

نتيجة تحويل صرف  التغيرات في صافي الموجودات 
 (169,676)  -  - العمالت وتعديل التضخم على العمليات األجنبية

 

-  -  (169,676) 

 (228,411)  (59,019)  284  (169,676)  -  - مجموع )الخسارة( / الربح الشامل للفترة
            

 392,113  (2,100,632)  (40,704)  (169,676)  (477,857)  3,180,982 )غير مدقق(  2022يونيو   30الرصيد في 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

 (6) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  34إلى    7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي

 2022يونيو    30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو  30أشهر المنتهية في لفترة الستة    

 إيضاح 

2022 

  )غير مدققة(

2021 

 )غير مدققة(
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (64,934)  (59,019)  خسارة الفترة
     

       تعديالت:

 5,023  4,334  استهالك
 (51)  (87)  ماليةصافي الربح من استثمارات في أوراق  

ّ     ربح القيمة العادلة على عقارات معاد تمل كها                                        (8,145)  - 
 109,324  52,655 16 صافي خسارة االنخفاض في القيمة

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات  
 49,362  (10,262)  التشغيلية

بعد ستة التغيرات في الودائع ألجل لدى   البنوك المركزية التي تستحق 
 (674,685)  50,042  أشهر

 (3,542)  19,770  التغير في متطلبات االحتياطي القانوني
 488,793  624,789  التغير في القروض والسلفيات للعمالء

 37,656  (21,438)  التغير في الموجودات األخرى
 (108,765)  (548,641)  التغير في ودائع العمالء

 1,363  (4,387)  التغير في المبالغ المستحقة إلى البنوك
 (21,917)  38,041  التغير في المطلوبات األخرى

 (231,735)  147,914  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (714)  (1,133)  شراء ممتلكات ومعدات
 (750,611)  (75,711)  شراء استثمارات في أوراق مالية

 110,553  621  عوائد من بيع / استرداد في استثمارات في أوراق مالية

 (640,772)  (76,223)                                            صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماري ة
     

     األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من  

 1,600,000  -  متحصالت من تمويل إعادة الشراء
 (388,386)  (600,000)  سداد تمويل إعادة الشراء

 1,211,614  (600,000)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية

     
 339,107  (528,309)  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 -  (169,676)  أثر تحويل عمالت أجنبية
 588,768  1,355,608  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 927,875  657,623  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

     

     يونيو  30النقد وما في حكمه كما في 

 784,207  544,679  نقد وودائع لدى البنوك المركزية
 143,668  112,944  مبالغ مستحقة من البنوك خالل ثالثة أشهر

  657,623  927,875 

 
 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(7) 

 واألنشطة الوضع القانوني   1
 

  1975عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام   بنك االستثمار ش.م.ع )"بنك االستثمار" أو "البنك"( هو شركة مساهمة

بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة. يقع العنوان 
 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.1885المسجل للبنك في شارع الزهراء، ص. ب. 

 
من م ترخيص  على  بنك االستثمار  لمزاولة حصل  المركزي"(  )"المصرف  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  صرف 

واألفراد من خالل شبكة فروعه الكائنة   األنشطة البنكية، ويتمثل النشاط الرئيسي للبنك في تقديم الخدمات البنكية للشركات 
في بيروت بلبنان )"الفرع"( المرخص  في الشارقة ودبي وأبوظبي. كما يزاول بنك االستثمار األنشطة البنكية من خالل فرعه  

في لبنان، حصل البنك على  واالقتصادية السائدة  المالية  ونتيجة لألزمة  من مصرف لبنان )"مصرف لبنان المركزي"(. 
بتقييم ما إذا كانت ستواصل عملية التصفية.  موافقة مصرف لبنان المركزي لتصفية الفرع. تقوم اإلدارة 

 
بقانون اتحاد سبتمبر   20)"قانون الشركات"( في  2021( لسنة 32ي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )صدر المرسوم 

( لسنة  2والذي ألغى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 2022يناير   2ودخل حيز التنفيذ في  2021
ألحكام مرسوم القانون االتحادي لدولة اإلمارات  لالمتثال 2022يناير  2شهًرا اعتباًرا من  12. وللمجموعة مهلة 2015

. إن البنك بصدد مراجعة األحكام الجديدة وسيطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه 2021( لسنة  32العربية المتحدة رقم )
 سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 

 أسهم البنك مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
 

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

 
ته التابعة )يُـشار إليهما البنك وشرك  2022يونيو  30تشمل البيانات المالية الموحدة كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

 معاً باسم "المجموعة"(.
 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام (أ)
 

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

 

للمعي وفقاً  المرحلية  الموحدة  المالية الموجزة  هذه المعلومات  تم إعداد  رقم  لقد  المحاسبي الدولي  المالية 34ار  ، "التقارير 
المرحلية"، والقوانين المطبقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  

جنباً إلى جنب مع   تُقرأ  وينبغي أن  السنوية الكاملة  الالزمة للبيانات المالية  البيانات المالية الموحدة  على كافة المعلومات 
للمعايير الدولية للتقارير المالية.2021ديسمبر  31المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في    ، والتي تم إعدادها وفقاً 

 

  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(8) 

 )تابع(  أساس اإلعداد 2

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  )ب(

 

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

 

 التوحيد )ج(
 
الموحدة المرحلية لبنك االستثمار ش.م.ع وشركته  المعلومات المالية الموجزة  تتضمن المعلومات المالية الموجزة الموحدة 

 ابعة )يشار إليهما معاً باسم "المجموعة"(.الت

 
 الشركات التابعة (1)

 
الشركات التابعة هي كافة المنشآت الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة 

من خالل سيطرتها على حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد 
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تاريخ تحول السيطرة إلى المجموعة.  المنشأة. 

 
 المعامالت المحذوفة عند التوحيد (2)

 
خسائر  أو  المجموعة )باستثناء أرباح  بين شركات  والمصاريف الناتجة عن المعامالت  واإليرادات  يتم استبعاد األرصدة 

يتم استبعاد الخسائر غير  المعامالت الموحدة المرحلية. كما  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(

 
إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي من اإلدارة وضع 

واإليرادات  والمطلوبات  وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات  أحكام 
وقد تختلف النتائج   الفعلية عن هذه التقديرات. والمصاريف. 

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

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

 
 تصنيف الموجودات المالية (1)

 
المالية ر للمعيار الدولي للتقارير  بناءً على تقييماتها لنماذج األعمال 9قم  وفقاً  ، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية 

تمثل فقط دفعات للمبالغ  التي يحتفظ فيها باألصل على مستوى المحفظة وما إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات 
تقييم كيفية جوهرية حول  يتطلب أحكاماً  إن هذا  بند    األصلية والفائدة.  إذا كان هناك  وما  إدارة المجموعة لنموذج أعمالها 

ويؤدي إلى تسجيل محفظة هامة   تعاقدي في جميع أدوات الدين من نوع معين يخالف معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها 
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 )تابع(  أساس اإلعداد 2

 
 )تابع(  التقديرات واألحكاماستخدام  )د(

 
 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (2)

 
من خالل   وبالقيمة العادلة  بالتكلفة المطفأة  المالية المقاسة  االئتمانية المتوقعة للموجودات  يتطلب قياس مخصص الخسارة 

ة المستقبلية والسلوك االئتماني )علی الدخل الشامل اآلخر استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادي
والخسائر الناتجة(.  سبيل المثال احتمالية عجز العمالء عن السداد 

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

 
 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.   -
 تحديد معايير وتعريف التعثر. -
واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. -  اختيار النماذج 

ديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق وما يرتبط بها من الخسارة تح -
 االئتمانية المتوقعة.

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. -
 

 تحويل العمالت األجنبية   (3)
 

، شهدت لبنان نقص كبير في العملة الصعبة. ونتيجة لذلك، طبقت البنوك في لبنان ضوابط غير رسمية  2019خالل سنة 
هذا النقص. كان الدوالر األمريكي قيد االستخدام والتداول على نطاق   على العمالت األجنبية في القطاع المصرفي إلدارة 

تم ربطه والذي  العقدين الماضيين أو أكثر  تلك الفترة عند    واسع على مدار  اللبنانية طوال  أمريكي    1مقابل الليرة  دوالر 

يتعلق بالقطاع المصرفي، لن تختلف األسعار عن السعر   1,507,5يساوي   ليرة لبنانية )"سعر الصرف الرسمي"(. فيما 

األمريكي فسيكون بالسعر الرسمي المعلن.   الرسمي وإذا كانت البنوك ستبيع الدوالر 

للمعايير ال النقدية المقومة بعمالت أجنبية باستخدام السعر    ً              وفق ا  والمطلوبات  دولية للتقارير المالية، يجب قياس الموجودات 
الرسمي ليس ممكن ا دائم ا بسبب   بالسعر  األمريكي  الدوالر  توفر  أمر ا معقد ا نظر ا ألن  يعد تحديد السعر الفوري  ً        الفوري.        ً                                               ً      ً      ً                                   

 تطبيق ضوابط الصرف.

، ظهرت أسعار غير رسمية في سوق الصرف األجنبي التي يطبقها وسطاء الصرف األجنبي  نتيجة للوضع المذكور أعاله
 في تداول عمالتهم )"األسعار الموازية"(. طبقت اإلدارة حكمها لتحديد أي من األسعار يجب اعتبارها السعر الفوري.

منصة ص2021في مايو   للصرف األجنبي، وهي  منصة جديدة  المركزي  بيع  ، أطلق مصرف لبنان  يرفة، حيث يمكن 
سعر صيرفة سعًرا مناسبًا  تعتبر اإلدارة  ومع ذلك، لم  بسعر يحدده مصرف لبنان المركزي.  األمريكي أو شراؤه  الدوالر 
ألغراض تحويل العمالت وذلك لعدم التأكد من آلية التطبيق الخاصة به. وعلى الرغم من ذلك، نظًرا النتشار سعر صيرفة  

  2022يونيو  30نظرت اإلدارة في األمر ورأت أنه من األنسب تطبيق سعر صيرفة اعتباًرا من وقبوله على نطاق واسع، 
 لتحويل موجودات ومطلوبات الفرع اللبناني لغرض المعلومات المالية الموجزة الموحدة.
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 )تابع(  استخدام التقديرات واألحكام )د(

 
 األجنبية )تابع(تحويل العمالت   (3)

 
تم استخدام سعر صيرفة البالغ   أمريكي والذي يساوي    1وبناءً على ذلك،  يونيو  30ليرة لبنانية كما في   25,200دوالر 

يساوي    1)  2022 اللبناني في 2021ديسمبر    31ليرة لبنانية كما في    1,507,5دوالر  أرصدة الفرع  ( لتحويل ودمج 
مليون درهم وتم تسجيلها ضمن احتياطي    170ة المرحلية. ونتج عن ذلك خسارة قدرها  المعلومات المالية الموجزة الموحد

 .2022يونيو  30تحويل العمالت في بيان المركز المالي كما في 
 

 التضخم المفرط (4)

اإلحصا2022يونيو   30كما في  1,286,8استخدم البنك المؤشر المحلي ألسعار المستهلك، البالغ   ء ، الذي نشرته إدارة 
والمعامالت.   بيان األرصدة   المركزي إلعادة 

 القيمة العادلة للمشتقات والسندات غير المدرجة (5)

 
النشطة باستخدام أساليب التقييم. وعند استخدام أساليب  المالية غير المدرجة في األسواق  يتم تحديد القيم العادلة لألدوات 

يتم اختبارها قبل استخدامها ومعايرتها للتأكد من أن المخرجات تعكس البيانات    التقييم )مثل النماذج( لتحديد القيم العادلة، فإنه
ولكن  سوى البيانات التي يمكن مالحظتها،  الحد الممكن عملياً، ال تستخدم النماذج  وإلى  المقارنة.  السوق  وأسعار  الفعلية 

وا والتقلبات  المقابلة(  )الخاصة ولألطراف  االئتمان  مثل مخاطر  مجاالت  وضع هناك  اإلدارة  تتطلب من  قد  الرتباطات 
تؤثر التغيرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيم العادلة المبلغ عنها لألدوات المالية.  تقديرات. وقد 

 
 عقارات ُمعاد تملّكها (6)

 
مؤهالت مهنية مالئمة   مستقل لديه  خارجي  تقييم عقاري  قبل خبير  تملكها من  المعاد  للعقارات  تحديد القيمة العادلة  تم 

 ومتعارف عليها وخبرة حديثة في تقييم عقارات في مواقع وفئات مماثلة للعقارات التي يجري تقييمها.  
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   الجديدة والمعدلة األخرىتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  3
 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة التي ليس لها تأثير جوهري على المعلومات المالية   3-1

   الموجزة الموحدة المرحلية
 

والمعدلة التالية التي أصبحت سارية   المفعول على الفترات السنوية التي  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
بعد  المالية المرحلية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو  2022ينايـر   1تبدأ في أو  في هذه المعلومات 

والسابقة.  مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية 
 

للت • الدولي  المعيار  على  طفيفة  رقم  تعديالت  المحاسبي الدولي رقم  3قارير المالية  والمعيار  والمعيار 16،   ،

، والمعيار 9، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المحاسبي الدولي رقم  
 16الدولي للتقارير المالية رقم  

 
رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  الدولي "اند  3   ّ                                                    تحد ث التعديالت على  في المعيار  مرجعا   األعمال"                     ً                   ماجات 

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

تقتطع  "الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة أن  16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل   المبالغ المستلمة من  والمعدات  والمنشآت  تكلفة الممتلكات  من 

بعوائد البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. ً                                                                           الستخدامه المقصود. وبدال  من ذلك، ستعترف الشركة                         

"المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة"   37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً  التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسر ا.                                                                                  

تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   واألمثلة   9 ُ                                                                            ت دخل التحسينات السنوية  "األدوات المالية" 
 "عقود اإليجار". 16التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه 3-2
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات 
و السنوية التي تبدأ في أ

 بعد
رقم   • الدولي  المحاسبي  المعيار  على  البيانات المالية" تصنيف  1التعديالت  "عرض   ،

توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي   - المطلوبات
غير 1رقم   متداولة أو  أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات  البيانات المالية"  ، "عرض 

متداولة، اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات 
خرق المنشأة أو األحداث الالح قة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو 

رقم   المحاسبي الدولي  يعنيه المعيار  إلى   1تعهد(. يوضح التعديل أيضًا ما  عند اإلشارة 
 "تسوية" التزام.

مؤجلة حتى الفترات 
تبدأ قبل  المحاسبية التي ال 

 2024يناير  1
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 )تابع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه 3-2

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو 

 بعد
على   • رقم  التعديل  الدولي  المحاسبي  الصلة   -  12المعيار  ذات  المؤجلة  الضريبة 

تتطلب هذه التعديالت من الشركات   -بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة  
إلى  المبدئي، تؤدي  التي، عند االعتراف  على المعامالت  بالضريبة المؤجلة  االعتراف 

 ضعة للضريبة والقابلة للخصم.نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخا

 2023يناير  1

رقم   • الدولي  المحاسبي  المعيار  على  وبيان   1التعديالت  المالية"،  البيانات  "عرض 
رقم   الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية، والمعيار المحاسبي الدولي    2الممارسة 

 المحاسبية واألخطاء""السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات  8رقم  

رقم   الدولي  المحاسبي  بتعديل المعيار  الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس  "عرض  1قام   ،
المحاسبية  سياستها  حول  معلومات  عن  باإلفصاح  الشركات  لمطالبة  المالية"،  البيانات 

 الجوهرية بدالً من سياساتها المحاسبية الهامة.  

تكون معلومات السياسات المحاسبية جوهرية إذا  يوضح التعديل أيضًا أنه من المتوقع أن 
لم يكن مستخدمو البيانات المالية قادرين بدونها على فهم المعلومات الجوهرية األخرى في 

أنه   1البيانات المالية. عالوة على ذلك، يوضح التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

المحاسبية   السياسات  عن معلومات  اإلفصاح  يلزم  تم ال  إذا  ذلك،  ومع  الجوهرية.  غير 
 اإلفصاح عنها، فال ينبغي أن تحجب معلومات السياسات المحاسبية الجوهرية.

بالمعايير الدولية   2لدعم هذا التعديل، قام المجلس أيضًا بتعديل بيان الممارسة رقم  الخاص 
كيفية تطبيق حول  إرشادات  لتوفير  األهمية"،  أحكام  "إصدار  المالية،  مفهوم    للتقارير 

 األهمية النسبية على إفصاحات السياسات المحاسبية.

رقم   المحاسبي الدولي  المحاسبية والتغيرات  8يوضح التعديل على المعيار  ، "السياسات 
في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، كيف يجب على الشركات التمييز بين التغييرات في 

لمحاسبية. إن التمييز مهم، ألن التغييرات السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات ا

المستقبلية   المعامالت  على  مستقبلي  أساس  على  تطبيقها  يتم  المحاسبية  التقديرات  في 
واألحداث المستقبلية األخرى، ولكن التغييرات في السياسات المحاسبية يتم تطبيقها بشكل 

بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث السابقة األخ  رى وكذلك الفترة الحالية.عام 

 2023يناير  1

 

تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما  
 يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.
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 إدارة المخاطر المالية 3-3

 
وإجراءات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم   إن أهداف وسياسات 

 .2021ديسمبر  31اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في  
 

 إعادة هيكلة رأس المال والسيولة  4
 

 رأس المال ووضع السيولة
 

إجمالي حقوق   كما في    392الملكية للبنك إلى  انخفض  درهم  كما في    621)  2022يونيو    30مليون  درهم    31مليون 

تأثير تحويل العمالت البالغ   (2021ديسمبر   إلى  أساس ا  ً                                 ويرجع ذلك  كما هو موضح في اإليضاح   170               ؛  2مليون درهم 
دنى التنظيمي لمصرف اإلمارات )الحد األ 2022يونيو  30٪ كما في  7,09وعليه، وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك 

(. يعمل البنك بالتنسيق الوثيق مع المصرف المركزي وحكومة الشارقة، وهي المساهم ٪11,5العربية المتحدة المركزي هو 
 األكبر في البنك، حيث تم إطالعها على تطورات الوضع بينما يتقدم البنك نحو االنتهاء من خطة إعادة الرسملة.

 
للبنك بلغ معدل الموجود السائلة المؤهلة  )الحد   2021ديسمبر    31٪ في  19مقارنة مع    2022يونيو    30٪ في  10ات 

، أبرم البنك اتفاقية إعادة شراء 2021٪(. وفي مارس  7األدنى التنظيمي لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي هو 
، مضمونة باستثمارات محتفظ بها في صكوك في سياق العمل االعتيادي مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

يتيح للبنك سحب مبلغ  وتم تجديد االتفاقية لسنة إضافية في  1,6حكومة الشارقة، مما  مليار درهم في إطار دعم السيولة. 
 . 2023مارس   23. وعلى هذا النحو، فإن صكوك حكومة الشارقة تستحق في 2022مارس  

 
          ً       ، وأكد الحق ا أنه  2018ديسمبر   16                           ً      ً    ة المركزي في وقت سابق إعالنا  صحفيا  في أصدر مصرف اإلمارات العربية المتحد

 سيواصل تقديم الدعم للبنك من خالل توفير تسهيالت السيولة.
 
بها.  واالحتفاظ  جذب الودائع  بما في ذلك  الودائع  السيولة وأرصدة  يواصل البنك التركيز على عدد من المبادرات إلدارة 

إلى دعم ال بدعم تعزيز وبالنظر  التزام ا  الشارقة  العربية المتحدة المركزي وحكومة  يقدمه مصرف اإلمارات  ً             سيولة الذي                                                                             

بالتزاماته المالية عند استحقاقها.     قاعدة رأس مال البنك، يعتقد مجلس اإلدارة واإلدارة أن البنك سيكون لديه القدرة على الوفاء 
 

 لى أساس مبدأ االستمرارية.وعليه، فقد تم إعداد هذه البيانات المالية ع
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 )تابع(  إعادة هيكلة رأس المال والسيولة  4

 
والمطلوبات  آجال استحقاق الموجودات 

 

 
 أقل من

  أشهر 3
 أشهر 3

  حتى سنة واحدة
  سنة واحدة

  فأكثر
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        2022يونيو   30في 
        الموجودات

 760,492  547  24,871  735,074 نقد وودائع لدى البنوك المركزية
 112,863  -  -  112,863 مبالغ مستحقة من البنوك

 2,087,142  75,613  2,000,000  11,529 استثمارات في أوراق مالية
 5,175,199  2,771,694  2,166,456  237,049 قروض وسلفيات للعمالء

 48,645  -  8,877  39,768 مديونيات عمالء بموجب قبوالت
 532,234  493,419  25,753  13,062 موجودات أخرى

 8,716,575  3,341,273  4,225,957  1,149,345 مجموع الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية

 150,124  -  -  150,124 مبالغ مستحقة إلى البنوك
 7,921,929  12,483  5,055,077  2,854,369 ودائع من العمالء

 48,645  -  8,877  39,768 مطلوبات بموجب قبوالت
 203,764  38,004  65,266  100,494 مطلوبات أخرى

 8,324,462  50,487  5,129,220  3,144,755 مجموع المطلوبات
 392,113  3,290,786  (903,263)  (1,995,410) صافي مراكز السيولة

 

 
 أقل من

  أشهر 3

 أشهر 3
  حتى سنة واحدة

  سنة واحدة
  فأكثر

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        2021ديسمبر    31في 

        الموجودات

 1,446,482  9,182  74,913  1,362,387 نقد وودائع لدى البنوك المركزية
 116,836  -  -  116,836 مبالغ مستحقة من البنوك

 2,011,778  -  -  2,011,778 استثمارات في أوراق مالية
 5,930,367  3,346,754  2,311,010  272,603 قروض وسلفيات للعمالء

 36,924  341  23,817  12,766 مديونيات عمالء بموجب قبوالت
 517,587  484,471  20,110  13,006 موجودات أخرى

 10,059,974  3,840,748  2,429,850  3,789,376 مجموع الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية
 754,511  -  -  754,511 مبالغ مستحقة إلى البنوك

 8,470,569  44,425  3,683,186  4,742,958 ودائع من العمالء
 36,924  341  23,817  12,766 مطلوبات بموجب قبوالت

 177,446  44,885  43,601  88,960 مطلوبات أخرى
 9,439,450  89,651  3,750,604  5,599,195 مجموع المطلوبات

 620,524  3,751,097  (1,320,754)  (1,809,819) صافي مراكز السيولة

  



 بنك االستثمار ش.م.ع
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 للموجودات والمطلوبات المالية التصنيف المحاسبي  5

 
وفئات األدوات المالية.  يتضمن الجدول أدناه مطابقة بين بنود بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 

 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

   الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

   التكلفة
    المطفأة

مجموع القيمة  
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم )غير مدققة(  2022يونيو   30في 
        

        الموجودات المالية

 760,492  760,492  -  - نقد وودائع لدى البنوك المركزية
 112,863  112,863  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 2,087,142  2,075,613  8,732  2,797 استثمارات في أوراق مالية
 5,175,199  5,175,199  -  - قروض وسلفيات للعمالء

 48,645  48,645  -  - مديونيات عمالء بموجب قبوالت
 34,279  34,279  -  - موجودات مالية أخرى

 2,797  8,732  8,207,091  8,218,620 

        المطلوبات المالية

 150,124  150,124  -  - مبالغ مستحقة إلى البنوك
 7,921,929  7,921,929  -  - ودائع من العمالء

 48,645  48,645  -  - مطلوبات بموجب قبوالت
 159,492  159,492  -  - مطلوبات مالية أخرى

 -  -  8,280,190  8,280,190 

 

 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو 

   الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

 التكلفة  
    المطفأة

مجموع القيمة  
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم )مدققة(  2021ديسمبر    31في 
        

        الموجودات المالية

 1,446,482  1,446,482  -  - نقد وودائع لدى البنوك المركزية
 116,836  116,836  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 2,011,778  2,000,000  8,975  2,803 استثمارات في أوراق مالية
 5,930,367  5,930,367  -  - قروض وسلفيات للعمالء

 36,924  36,924  -  - مديونيات عمالء بموجب قبوالت
 30,722  30,722  -  - موجودات مالية أخرى

 2,803  8,975  9,561,331  9,573,109 

        المطلوبات المالية

 754,511  754,511  -  - مبالغ مستحقة إلى البنوك
 8,470,569  8,470,569  -  - ودائع من العمالء

 36,924  36,924  -  - مطلوبات بموجب قبوالت
 99,645  99,645  -  - مطلوبات مالية أخرى

 -  -  9,361,649  9,361,649 
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 وودائع لدى البنوك المركزية نقد   6

 

 يونيو  30
2022  

ديسمبر  31
2021 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 22,361  29,925 نقد في الصندوق
 1,291,223  539,624 ودائع لدى البنوك المركزية

 215,825  196,055 (1-6متطلبات االحتياطي لدى المصرف المركزي )راجع اإليضاح  
ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة( )راجع 

 (82,927)  (5,112) (3-6و  2-6اإليضاحين 

 760,492  1,446,482 
 

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

 
بنسبة +/ 6-2 تغيير بمبلغ +/5-سيؤدي التغيّر  إلى  في الخسائر االئتمانية    0,6٪ في معدل المخصص  مليون درهم 

 مليون درهم(. 12 -: +/2021المتوقعة )
 

يونيو   30، وخاصةً اعتماد سعر صيرفة اعتباًرا من  2نتيجة لتطبيق تحويل العمالت األجنبية الواردة في اإليضاح  6-3
يعد  ، قام البنك 2022 لدى مصرف لبنان المركزي الذي لم  بعكس مخصص انخفاض القيمة على النقد والودائع 

 (.16مليون درهم )راجع إيضاح    77,8الزًما اآلن بمبلغ 
 

 

 مبالغ مستحقة من البنوك 7
 

 

  يونيو  30
2022  

ديسمبر  31
2021 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 20,000  19,839 المالإيداعات سوق 

 96,938  93,106 أرصدة لدى بنوك أخرى
 (102)  (82) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 112,863  116,836 

    التركيز الجغرافي كالتالي:
 38,148  36,317 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 78,790  76,628 اإلمارات العربية المتحدةخارج دولة   -

 (102)  (82) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(

 112,863  116,836 
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 استثمارات في أوراق مالية  8
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات:

 

 
  يونيو  30

2022  
ديسمبر  31

2021 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 2,803  2,797 استثمارات في أوراق مالية متداولة

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 7,895  7,652 استثمارات في أوراق مالية متداولة

 1,080  1,080 استثمارات في أوراق مالية غير متداولة
    موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:

 2,000,000  2,075,711 (2-8استثمارات في سندات الدين )راجع اإليضاح  

 2,087,240  2,011,778 
 -  (98) المتوقعة(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية  

 2,087,142  2,011,778 

 
تقم المجموعة بشراء أي استثمارات أسهم خالل الفترة المنتهية في  8-1 : ال 2021ديسمبر  31) 2022يونيو  30لم 

 شيء(.

 
مليار درهم( من االستثمارات في سندات الدين بموجب   2:  2021مليار درهم ) 2، تم رهن 2022يونيو   30في  8-2

 . 2023اتفاقيات إعادة الشراء التي تستحق في مارس  
 

حكومة الشارقة  8-3 المحتفظ بها في صكوك  االئتمانية المتوقعة على االستثمارات  إلى أن الخسارة  خلصت اإلدارة 
بالتكلفة المطفأة( غير جوهرية. )استثمارات  في سندات الدين التي تم قياسها 
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 )تابع( استثمارات في أوراق مالية  8
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 
يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير حسب تصنيف مستويات قياس القيمة العادلة 

بالقيمة العادلة ال شيء الذي   بلغت المطلوبات المقاسة  نهاية فترة التقرير،  يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. وكما في 
 : ال شيء(.2021ديسمبر  31درهم )

 
المستوى   

 األول
المستوى   

 الثاني
المستوى   

 الثالث
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        )غير مدققة(  2022يونيو   30

        الموجودات المالية

أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  أوراق 
 2,797  -  -  2,797 الخسارة

الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  أوراق 
 8,732  1,080  -  7,652 الشامل اآلخر

        
        الموجودات غير المالية

 424,605  424,605  -  - (10تملّكها )إيضاح  عقارات مُعاد  
 10,449  -  425,685  436,134 

        )مدققة(  2021ديسمبر    31

        الموجودات المالية

أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  أوراق 
 2,803  -  -  2,803 الخسارة

الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  أوراق 
 8,975  1,080  -  7,895 الشامل اآلخر

        

        الموجودات غير المالية

 416,460  416,460  -  - (10عقارات مُعاد تملّكها )إيضاح  

 10,698  -  417,540  428,238 

 
العادلة في المستوى الثالث من تسلسل  يوضح الجدول التالي تسوية األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياسات القيمة  

 مستويات القيمة العادلة.
 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو   30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 

استثمارات في  

 أوراق مالية

              عقارات م عاد   

        تمل كها

استثمارات في  

  أوراق مالية

ُ    عقارات م عاد           

    ّ    تمل كها
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 457,374  467  416,460  1,080 يناير 1كما في 
        تغيرات القيمة العادلة:

 (9,914)  -  8,145  - في الربح أو الخسارة   -
        تحويل

 -  613  -  - إضافات -
 (31,000)  -  -  - استبعادات -

 416,460  1,080  424,605  1,080 كما في نهاية الفترة / السنة
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 وسلفيات للعمالءقروض   9
 

 

  يونيو  30

2022  

ديسمبر  31

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

    

 6,081,405  6,092,917 سحوبات على المكشوف
 104,553  99,960 كمبياالت مخصومة  

 439,438  489,746 إيصاالت أمانة
 5,432,020  4,911,891 قروض ألجل

 11,594,514  12,057,416 
 (6,127,049)  (6,419,315) (2-9و  1-9مخصصات االنخفاض في القيمة )راجع اإليضاحين 

والسلفيات للعمالء  5,930,367  5,175,199 صافي القروض 

 

 )غير مدققة(  2022يونيو   30 تحليل المنتجات وفقًا للمرحلة

 

المرحلة 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  األولى

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 6,092,917  4,671,667  253,985  1,167,265 سحوبات على المكشوف
 99,960  92,099  134  7,727 كمبياالت مخصومة  

 489,746  392,913  16,457  80,376 إيصاالت أمانة
 4,911,891  3,468,949  695,103  747,839 قروض ألجل

 2,003,207  965,679  8,625,628  11,594,514 

 

 )مدققة(  2021ديسمبر    31 
        

 6,081,405  4,522,530  283,799  1,275,076 سحوبات على المكشوف
 104,553  92,948  3,327  8,278 كمبياالت مخصومة  

 439,438  386,628  27,650  25,160 إيصاالت أمانة
 5,432,020  3,189,828  1,122,211  1,119,981 قروض ألجل

 2,428,495  1,436,987  8,191,934  12,057,416 
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 )تابع( قروض وسلفيات للعمالء 9
 

 فيما يلي الحركة خالل الفترة / السنة في مخصص االنخفاض في القيمة: 9-1

 
 )مدققة(  2021ديسمبر    31  )غير مدققة(  2022يونيو   30 
 المجموع  فوائد معلقة  مخصص  المجموع  فوائد معلقة  مخصص 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 5,347,359  1,077,311  4,270,048  6,127,049  1,524,068  4,602,981 يناير 1في 
 838,477  446,757  391,720  374,748  238,602  136,146 تحميل / فوائد معلقة

  (5,550)  -  (5,550)  (4,578)  -  (4,578)  استرداد
 (50,216)  -  (50,216)  -  -  -   مستردات

 (3,021)  -  (3,021)  (666)  (56)  (610)  مبالغ مشطوبة
تأثير فرق صرف  

       (77,238)  (37,076)  (40,162) العمالت

 / الفترة  نهاية  في  كما 
 6,127,049  1,524,068  4,602,981  6,419,315  1,725,538  4,693,777 السنة

 
 الحركة بين المراحل 9-2

 
بين بداية ونهاية فترة الستة أشهر:  يوضح الجدول التالي التغيرات في إجمالي التعّرض 

 

 

 2022يونيو   30
 )غير مدققة(

األولى تعرض العمالء الثانية  المرحلة  الثالثة  المرحلة   المجموع  المرحلة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

كما في   12,057,416  8,191,934  1,436,987  2,428,495 2022يناير   1إجمالي التعرض 
        تحويالت

من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 
 -  -  533,239  (533,239) الثانية

من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 
 -  52,768  -  (52,768) الثالثة

من المرحلة   إلى المرحلة تحويل  الثانية 
 -  -  (131,308)  131,308 األولى

إلى المرحلة  الثانية  من المرحلة  تحويل 
 -  316,855  (316,855)  - الثالثة

التعثر عن  الناتج   (462,902)  64,071  (556,384)  29,411 التغيرات في التعرض 

التعرض كما في   يونيو   30إجمالي 

2022 2,003,207  965,679  8,625,628  11,594,514 

 

  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(21) 

 )تابع( قروض وسلفيات للعمالء 9
 

 )تابع(  الحركة بين المراحل 9-2

 

 

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

األولى تعرض العمالء الثانية  المرحلة  الثالثة  المرحلة    المرحلة 

 

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 12,590,996  7,319,748  2,230,668  3,040,580 2021يناير   1كما في إجمالي التعرض  

        التحويالت:

من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 

 -  -  237,463  (237,463) الثانية
من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 

 -  38,381  -  (38,381) الثالثة
إلى   الثانية  من المرحلة  المرحلة تحويل 

 -  -  (361,246)  361,246 األولى
إلى المرحلة  الثانية  من المرحلة  تحويل 

 -  379,663  (379,663)  - الثالثة
إلى المرحلة   الثالثة  من المرحلة  تحويل 

 -  (179,288)  179,288  - الثانية

التعثر عن  الناتج   (533,580)  633,430  (469,523)  (697,487) التغيرات في التعرض 

التعرض كما في  إجمالي 
 12,057,416  8,191,934  1,436,987  2,428,495 2021ديسمبر  31

 
بين بداية ونهاية فترة الستة أشهر:  يوضح الجدول التالي التغيرات في مخصص الخسارة 

 

 
 2022يونيو   30

 )غير مدققة(

 مخصص خسائر العمالء

األولى  المرحلة 
الخسارة  
االئتمانية 

المتوقعة لمدة  
  شهراً 12

الثانية  المرحلة 
الخسائر  
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدى العمر

الثالثة  المرحلة 
الخسائر  
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدى العمر

 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

كما في   يناير   1مخصص الخسارة 
2022 13,569 

 
51,778 

 
6,061,702 

 
6,127,049 

        التحويالت:
من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 

 -  -  6,546  (6,546) الثانية
من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 

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

 -  -  (484)  484 األولى
من  إلى المرحلة تحويل  الثانية  المرحلة 

 -  6,661  (6,661)  - الثالثة
التعثر / الخسارة   التغيرات في احتمالية 
التعثر / مستوى التعرض   عن  الناتجة 

التعثر عن   292,266  302,923  (8,539)  (2,118) الناتج 
يونيو   30مخصص الخسارة كما في 

2022 5,067  42,640  6,371,608  6,419,315 

 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(22) 

 )تابع( قروض وسلفيات للعمالء 9
 

 )تابع(  الحركة بين المراحل 9-2

 

 

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 مخصص خسائر العمالء

األولى  المرحلة 

الخسارة  
االئتمانية 

المتوقعة لمدة  
  شهراً 12

الثانية  المرحلة 

الخسائر  
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدى العمر

 الثالثةالمرحلة  

الخسائر  
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدى العمر

 

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
كما في   يناير   1مخصص الخسارة 

2021 41,368 

 

184,695 

 

5,121,296 

 

5,347,359 
        تحويالت

من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 
 (2,123) الثانية

 

2,123 
 

- 
 

- 
من المرحلة األولى إلى المرحلة  تحويل 

 (2,142) الثالثة
 

- 
 

2,142 
 

- 
إلى المرحلة  الثانية  من المرحلة  تحويل 

 50,467 األولى
 

(50,467) 
 

- 
 

- 
إلى المرحلة  الثانية  من المرحلة  تحويل 

 - الثالثة
 

(42,346) 

 

42,346 
 

- 
إلى المرحلة   الثالثة  من المرحلة  تحويل 

 - األولى
 

- 
 

- 
 

- 
إلى المرحلة   الثالثة  من المرحلة  تحويل 

 - الثانية
 

7,204 
 

(7,204) 
 

- 
التعثر / الخسارة   التغيرات في احتمالية 

التعثر / مستوى التعرض   عن  الناتجة 
التعثر عن   (74,001) الناتج 

 

(49,431) 

 

903,122 

 

779,690 

ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

2021 13,569 

 

51,778 

 

6,061,702 

 

6,127,049 

 
لمخاطر االئتمان بحسب قطاع العمل 9-3  إجمالي التعرض 

 

  2022يونيو   30 
ديسمبر    31

2021 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
   المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 2,391,292  2,323,541  2,208,200  64,812  50,529 التصنيع
 3,592,595  3,683,863  3,376,001  135,518  172,344 اإلنشاءات
 1,854,521  1,479,096  1,152,805  297,429  28,862 العقارات

 1,065,693  1,065,499  898,624  106,756  60,119 التجارة
 111,050  111,664  98,234  10,536  2,894 واالتصاالتالنقل والتخزين  

المالية  1,172,605  1,195,422  105,576  50,993  1,038,853 المؤسسات 
 833,154  785,100  223,077  201,204  360,819 خدمات أخرى

 162,747  154,999  -  -  154,999 القطاع الحكومي
 22,408  20,293  14,796  392  5,105  األفراد

 800,974  724,611  501,006  94,922  128,683   األفراد ذوي األصول الضخمة
األخرى  50,377  50,426  47,309  3,117  - جميع القطاعات 

 12,057,416  11,594,514  8,625,628  965,679  2,003,207 إجمالي القروض والسلفيات



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(23) 

 )تابع( قروض وسلفيات للعمالء 9
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب قطاع العمل 9-4

 

  2022يونيو   30 
ديسمبر  31

2021 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

المرحلة 
   المجموع  الثالثة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 1,785,245  1,833,343  1,832,139  1,037  167 التصنيع
 2,846,257  2,989,964  2,980,742  7,272  1,950 اإلنشاءات

 352,126  387,169  383,358  3,800  11 العقارات
 600,432  645,889  642,405  3,290  194 التجارة

 39,798  43,719  43,497  205  17 النقل والتخزين واالتصاالت
 85,278  84,964  84,359  52  553 المؤسسات المالية

 179,903  200,798  176,736  22,352  1,710 خدمات أخرى
 45  88  -  -  88 القطاع الحكومي

 9,263  9,093  9,090  1  2   األفراد
األفراد ذوي األصول 

 200,568  200,520  198,339  1,822  359  الضخمة
 28,134  23,768  20,943  2,809  16 القطاعات األخرىجميع  

 6,127,049  6,419,315  6,371,608  42,640  5,067 مخصصات الخسارة

 

 موجودات أخرى 10
 

 

  يونيو  30
2022  

ديسمبر  31
2021 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 7,926  8,228 فوائد مستحقة

 416,460  424,605 (1-10ُمعاد تملّكها )راجع اإليضاح  عقارات  
 76,278  68,812 ممتلكات ومنشآت ومعدات 

وموجودات أخرى  16,923  30,589 مبالغ مدفوعة مقدماً 
 36,924  48,645 مديونيات عمالء بموجب قبوالت

 580,879  554,511 

 

تملكها بعد  10-1 والسلفيات.تم االستحواذ على العقارات المعاد   تسوية القروض 
  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(24) 

 معامالت األطراف ذات العالقة  11
 
في ذلك أعضاء  ذات العالقة، بما  العديد من المعامالت مع األطراف  بإجراء  في سياق العمل االعتيادي  تقوم المجموعة 

يتمثل موظفو اإلدارة   وكبار موظفي اإلدارة.  ذات العالقة  الرئيسيون في هؤالء األشخاص الذين مجلس اإلدارة وشركاتهم 
لديهم الصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك 
يتم تنفيذ معامالت األطراف ذات  غير التنفيذيين لدى المجموعة.  التنفيذيين أو  والمديرين  مجلس اإلدارة  أي من أعضاء 

نهاية الفترة والسنة العالقة وف بين األطراف المعنية. فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة في  لشروط متفق عليها  قاً 

والسنة: والمصاريف ذات الصلة للفترة   واإليرادات 
 

 )غير مدققة( 2022يونيو   30  

 

 حكومة  

   الشارقة

كيانات ذات  
عالقة بحكومة  

  الشارقة

أعضاء 
مجلس 

  اإلدارة

أرصدة أخرى 
مرتبطة  
بمجلس 

  اإلدارة

 
 

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          
 1,121,805  821,909  -  299,896  -   قروض وسلفيات مع العمالء
          

 3,220,585  1,446,554  19,389  754,003  1,000,639 ودائع من العمالء

          التزامات ومطلوبات طارئة

اعتمادات مستندية  
 42,943  5,343  -  37,600  - وضمانات قائمة

 
 )مدققة( 2021ديسمبر   31  

 

 حكومة  

  الشارقة 

كيانات ذات  
عالقة بحكومة  

  الشارقة

أعضاء 
مجلس 

  اإلدارة

أرصدة أخرى 
مرتبطة  
بمجلس 

  اإلدارة

 

 

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف  
          
 1,318,773  830,508  46,311  441,353  601   قروض وسلفيات مع العمالء

          

 3,254,574  1,488,094  14,865  751,615  1,000,000 ودائع من العمالء
          التزامات ومطلوبات طارئة

مستندية  اعتمادات  
 65,961  34,229  -  31,732  - وضمانات قائمة

 
  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(25) 

 )تابع(معامالت األطراف ذات العالقة  11

 
تأخر سدادها كما في  الممنوحة لألطراف ذات العالقة أو  ديسمبر   31) 2022يونيو   30لم تنخفض قيمة أي من القروض 

 : ال شيء(.2021
 

الممنوحة ألعضاء مجلس   اإلدارة خالل الفترة على مدار سنة واحدة وتحمل فائدة بمعدالت تتراوح يستحق سداد القروض 
والسلفيات القائمة المستحقة من األطراف ذات العالقة  2022يونيو  30٪ سنوياً. وفي 10٪ إلى 4من  ، يتم ضمان القروض 

 مليون درهم(. 620,4: 2021ديسمبر   31مليون درهم )  616,8عن طريق ودائع مرهونة بقيمة  
 

 )غير مدققة( 2022يونيو   30  

  حكومة الشارقة 

كيانات ذات  
عالقة بحكومة  

  الشارقة

أعضاء 
مجلس 
  اإلدارة

أرصدة أخرى 
مرتبطة  

  بمجلس اإلدارة

 
 

 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 32,983  9,709  448  22,442  384   إيرادات الفوائد
 (31,343)  (17,912)  (78)  (5,198)  (8,155) مصاريف الفوائد

 
 )غير مدققة( 2021يونيو   30  

  حكومة الشارقة 

كيانات ذات  
عالقة بحكومة  

  الشارقة

أعضاء 
مجلس 
  اإلدارة

أرصدة أخرى 
مرتبطة  

  بمجلس اإلدارة

 

 
 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 37,929  15,853  1,216  18,544  2,316   إيرادات الفوائد
 (28,535)  (22,561)  (87)  (1,762)  (4,125) مصاريف الفوائد

 
   كبار موظفي اإلدارة

 

 

يونيو   30
2022  

يونيو  30
2021 

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

    

أخرى قصيرة األجلرواتب   4,443  5,366 ومكافآت 
 173  230 منافع إنهاء الخدمة

 5,596  4,616 

 
  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(26) 

 مبالغ مستحقة إلى البنوك 12
 

 

  يونيو  30

2022  

ديسمبر  31

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

 4,511  124 أرصدة لدى بنوك أخرى
 750,000  150,000 ( 2-8إعادة شراء مقابل أوراق مالية بعائد ثابت )راجع اإليضاح  

 150,124  754,511 

 

 ودائع من العمالء 13
 

 

  يونيو  30

2022  

ديسمبر  31

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

 6,637,667  6,308,538 ودائع ألجل 
 126,215  126,963 حسابات توفير

 1,706,687  1,486,428 حسابات جارية وحسابات أخرى

 7,921,929  8,470,569 

 

 مطلوبات أخرى 14
 

 

  يونيو  30
2022  

ديسمبر  31
2021 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 66,411  57,953 فوائد مستحقة الدفع
 20,169  20,396 إيرادات عموالت غير محققة

 16,236  16,399 منافع الموظفين المستحقة
 44,619  58,354 مصاريف مستحقة

 8,766  33,751 شيكات المدير
 36,924  48,645 مطلوبات بموجب قبوالت

 21,245  16,911 أخرى
 252,409  214,370 

 
 

  



بنك االستثمار ش.م.ع

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

(27)

رأس المال   15

 يونيو  30

2022

ديسمبر  31

2021
)مدققة(مدققة()غير  

ألف درهمألف درهم
به    رأس المال المصرح 

 درهم للسهم الواحد 1سهم بقيمة    6,300,000
6,300,0006,300,000 ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم(  6,300,000: 2021)

والمدفوع  رأس المال المصدر 
 الواحددرهم للسهم   1سهم بقيمة    3,180,982

3,180,9823,180,982 ألف سهم بقيمة درهم واحد للسهم(  3,180,982: 2021)

 تخفيض السهم

بقيمة   1,592,857,143، تمت الموافقة على إصدار  2019أبريل  10في االجتماع العام المنعقد بتاريخ   درهم  1سهًما 

قدره   بسعر مخفض  لحكومة الشارقة  تخفيض األسهم الناتج البالغ   0,7للسهم الواحد،  يُعرض  للسهم.  مليون   478درهم 

 درهم كرصيد مدين ضمن حقوق الملكية تحت بند تخفيض السهم.

توزيعات األرباح

نقدية )2022مايو   19في االجتماع العام السنوي للبنك المنعقد في   يعتمد المساهمون أي توزيعات أرباح  : ال 2021، لم 
 شيء(.

الت األجنبية والتضخمتأثير تحويل العم

كما ھو مبین في اإلیضاح    2د )3( و)4(، تم تطبیق سعر صیرفة البالغ 25,200 لیرة لبنانیة مقابل دوالر أمریكي واحد 
في    30یونیو    2022على البنود الرئیسیة للبیانات المالیة الفردیة للفرع اللبناني. ویتضمن صافي تأثیر تحویل العمالت  

األجنبیة وتعدیل التضخم البالغ    170ملیون درھم )كما ھو موضح أدناه. 

يونيو   30
2022

)غير مدققة(

ألف درهم
 الموجودات

178,563نقد وودائع لدى البنوك المركزية
40,786 قروض وسلفيات للعمالء

1,112 موجودات أخرى 

220,461التأثير على مجموع الموجودات

 المطلوبات
46,464 ودائع من العمالء
4,321 مطلوبات أخرى

50,785التأثير على مجموع المطلوبات

169,676صافي التأثير على حقوق الملكية



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(28) 

 )تابع( رأس المال 15

 
 نسبة كفاية رأس المال

 
ديسمبر   31٪ )13نسبة    2022يونيو   30، يبلغ رأس المال المطلوب كما في  3بشأن بازل وفقاً ألحكام المصرف المركزي 

 ( بما في ذلك مصد حماية رأس المال.  11,5٪: 2021
 

يلتزم البنك بمتطلبات الحد األدنى التالية:  يجب أن 

 
تبلغ نسبة حقوق الملكية العادية الشق األول   (1)  ة بالمخاطر.٪ على األقل من الموجودات المرّجح7يجب أن 

تبلغ نسبة الشق األول من رأس المال  (2) المرّجحة بالمخاطر.  ٪8,5يجب أن   على األقل من الموجودات 

لناتج جمع الشق األول من رأس المال والشق الثاني من رأس   (3) يبلغ مجموع رأس المال المحتسب وفقاً  يجب أن 

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر. ٪11,5المال 
 

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً    يحتسب معدل كفاية رأس المال على أساس التعميمات الصادرة 
 .3لبازل 

 
يلتزم البنك بجميع النسب التنظيمية المذكورة أعاله.  كما هو موضح في الجدول أدناه، 

 
 فيما يلي وضع رأس المال التنظيمي للمجموعة:

 

 

  يونيو  30

2022  

ديسمبر  31

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

    1رأس المال الفئة 

 3,180,982  3,180,982 رأس المال
 (477,857)  (477,857) تخفيض السهم

 -  (169,676) تحويل العمالت األجنبية
 (40,988)  (40,704)   احتياطي القيمة العادلة

 (1,996,613)  (2,070,632) خسائر متراكمة
المال  665,524  422,113   مجموع الشق األول من رأس 

 

    2رأس المال الفئة 
 93,281  83,021 مخصص عام

المال  93,281  83,021 مجموع الشق الثاني من رأس 

المال التنظيمي  758,805  505,134  مجموع رأس 

 
حة  الموجودات الرئيسية المرج 

 
 7,462,506  6,641,705  االئتمان  مخاطر

 75,991  90,829  مخاطر السوق
 625,363  390,375   مخاطر التشغيل

 8,163,860  7,122,909                                   مجموع الموجودات المرج حة بالمخاطر 

    
المال التنظيمي المبين كنسبة ) ( من الموجودات المرجحة  ٪مجموع رأس 

 ٪9,29  ٪7,09   بالمخاطر 

)مجموع   كنسبة  المال مبين  رأس  من  األول  الموجودات ٪الشق  من   )
  ٪5,93   المرجحة بالمخاطر 

8,15٪ 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(29) 

 صافي خسارة االنخفاض في القيمة  16
 

  يونيو  30 

2022  

 يونيو  30

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

والسلفيات )إيضاح    110,960  136,146 (1-9تحميل انخفاض القيمة على القروض 
استرداد الخسائر االئتمانية المتوقعة على األرصدة النقدية والبنكية )إيضاح 

6) (77,815)  - 
 (23)  (20) (7استرداد الخسائر االئتمانية المتوقعة على المستحق من البنوك )إيضاح 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات في   استرداد(تحميل / )
 (293)  98 (8األوراق المالية )إيضاح  

والسلفيات  (26)  (4,578) استرداد مخصص القروض 
 (1,294)  (1,176) مبالغ مستردة من ديون مشطوبة سابقاً 

 52,655  109,324 

 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

 )تابع(  2022يونيو   30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

(30) 

   تحليل القطاعات 17
 

عامة من األنش نتائجها بصورة  وتنشأ  ولبنان،  العربية المتحدة  المتعلقة  تقوم المجموعة بمزاولة أنشطتها في اإلمارات  يلي المعلومات  فيما  طة البنكية التجارية وأنشطة الخزينة واالستثمار. 
 بقطاعات األعمال:

 

 
 2022يونيو   30

  )غير مدققة(

 2021يونيو   30
 )غير مدققة(

 
األنشطة البنكية  

   التجارية

الخزينة  
  المجموع  واالستثمارات

األنشطة البنكية  
   التجارية

الخزينة  
 المجموع  واالستثمارات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

واإليرادات األخرى   127,282  9,498  117,784  83,418  (17,942)  101,360 صافي الفوائد 

 (109,324)  293  (109,617)  (52,655)  (98)  (52,557) صافي خسارة االنخفاض في القيمة 

 (64,934)  7,863  (72,797)  (59,019)  (19,279)  (39,740) خسارة الفترة

 714  -  714  1,133  -  1,133 النفقات الرأسمالية للقطاع

 5,023  -  5,023  4,334  -  4,334 استهالك القطاع

            

 2022يونيو   30 
 )غير مدققة(

 2021ديسمبر    31 
 )مدققة(

األنشطة البنكية   
   التجارية

الخزينة  
  المجموع  واالستثمارات

األنشطة البنكية  
   التجارية

الخزينة  
 المجموع  واالستثمارات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            
 10,059,974  3,653,633  6,406,341  8,716,575  2,984,182  5,732,393 مجموع موجودات القطاع

 9,439,450  1,240,084  8,199,366  8,324,462  153,498  8,170,964 مجموع مطلوبات القطاع



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(31) 

 ربحية السهم  18
 

العادية لدى   حملة األسهم  إلى  العائدة  الخسارة  على  الواحد  لعدد تعتمد الربحية األساسية للسهم  المرجح  والمتوسط  البنك 

 األسهم العادية.
 

 

  يونيو  30
2022  

 يونيو  30
2022 

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

 (64,934)  (59,019) الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين )ألف درهم(

 3,180,982  3,180,982 درهم(يونيو )ألف  30المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 

 (0,020)  (0,019) ربحية السهم )بالدرهم(

 
 ال تمتلك المجموعة أي أدوات مالية تؤدي إلى انخفاض ربحية السهم األساسية كما في تاريخ التقرير.

 

 التزامات ومطلوبات طارئة  19
 

 

  يونيو  30
2022  

ديسمبر  31
2021 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم  درهمألف  
    

 65,664  61,723 اعتمادات مستندية

 2,299,507  2,107,691 خطابات ضمان
بمنح تسهيالت ائتمانية  73,784  38,157 التزامات غير قابلة لإللغاء 

اآلجلة  1,041  1,920 التزامات الصرف األجنبي والعقود 

 2,209,491  2,439,996 

 

  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(32) 

  إدارة المخاطر 20

 
   19-تأثير كوفيد

 
تمديد خطة الدعم االقتصادي الموجهة من    19-يواصل البنك مراقبة تأثير جائحة كوفيد على محفظة قروضه. وتماشياً مع 

قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، قدم البنك الدعم لعمالئه المتضررين، والذي تم إيقافه تدريجياً بحلول نهاية  
اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتمديد اإلعفاء بموجب برنامج خطة الدعم االقتصادي الموّجهة   . قام مصرف2021سنة  

والسيولة والذي سيتم إيقافه اعتباًرا من الربع الثالث من سنة  فصاعدًا. لم يقدم البنك أي إعفاء   2022لمتطلبات رأس المال 
تكلفة بموجب برنامج خطة الدع . يصف هذا اإليضاح 2022م االقتصادي الموجهة خالل سنة  من التأجيل لتمويل بدون 

تمديد تأجيل الدفعات للعمالء جنبًا إلى جنب مع تصنيف التعرض إلى مجموعتين   1المجموعة  -موقف التعرض حيث تم 
. لقد 2022يونيو   30( كما في  2020)على النحو المطلوب بموجب التوجيه المشترك الصادر في أبريل   2والمجموعة  

 خذ البنك في االعتبار المبادئ التالية للتصنيف.أ
 

  .19-العمالء الذين يتأثرون بشكل مؤقت ومعتدل بأزمة كوفيد  :1المجموعة 
 

بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد أن تأجيل الدفعات فعال وبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيالت بشكل جوهري. 
 يواجه هؤالء العمالء قيوداً على السيولة دون تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية.ومن المتوقع أن 

 
بالنسبة لهؤالء العمالء، يرى البنك أنه على الرغم من خضوعهم لتأجيل الدفعات، إال أن هناك تدهوراً في الجودة االئتمانية  

في مرحلته العمالء  وسيظل هؤالء  مرحلة الخسارة.  كاف لتغيير  فترة غير  أو  األزمة  فترة  األقل طوال  الحالية، على  م 
 تعثرهم، أيهما أقصر.

 
يتأثروا بشكل كبير بفيروس كوفيد  :2المجموعة    على المدى الطويل. 19-العمالء الذين من المتوقع أن 

 
من المتوقع أن يواجه هؤالء العمالء تغييرات جوهرية في جدارتهم االئتمانية تفوق مشكالت السيولة. بالنسبة لهؤالء العمالء، 

 هناك تدهور في المخاطر االئتمانية كاف لبدء الترحيل إلى المرحلة الثانية، ويتعين إنجاز هذا الترحيل. 
 

انتعاش اقتصادي الحق، ال الدولي نظًرا الحتمال حدوث  الثالثة من المعيار  إلى المرحلة  العمالء  ينتقل هؤالء  يتوقع أن   
بناءً على أدائهم المالي خالل فترة األزمة. وفي ظروف استثنائية، يمكن الترحيل إلى المرحلة الثالثة   9للتقارير المالية رقم 

 بسبب التصفية / اإلفالس الناتج عن:
 

 يال(؛ أو  األحداث غير المالية )مثل االحت (1)
 االضطرابات الكبيرة التي تهدد االستدامة على المدى الطويل لنموذج عمل العمالء.  (2)

 
  



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(33) 

 )تابع(إدارة المخاطر  20

 
 )تابع(  19-تأثير كوفيد

 
 والخسائر االئتمانية المتوقعة حسب قطاع األعمال: فيما يلي نسبة العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم

 
 )غير مدققة(  2022يونيو   30 

   

 

 

المجموعة 
  األولى

المجموعة 
 الثانية

 

مجموع 
  التعر ض

الخسائر 
االئتمانية  
  المتوقعة

التعرض  
 المؤجل

 

التعرض  
 المؤجل

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        
 7,682  -  57,174  79,510 التصنيع
 43,365  -  5,931  138,479 العقارات
 30,943  15,328  64,988  110,547 التجارة

 2,422  -  3,679  104,819  األفراد ذوي األصول الضخمة
 634  -  544  1,210 األخرى  الخدمات  جميع

 434,565  132,316  15,328  85,046 

 
 فيما يلي نسبة العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة حسب المنتج:

 

 )غير مدققة(  2022يونيو   30في   

   

المجموعة   
  األولى

المجموعة 
 الثانية

 2022يونيو   30في  

مجموع 

  التعر ض

 

الخسائر 
االئتمانية  

 المتوقعة

 

التعرض  

  المؤجل

التعرض  

 المؤجل

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        
 -  -  28,106  49,553 سحوبات على المكشوف

 32,170  -  32,187  36,919 إيصاالت أمانة
 52,876  15,328  72,023  348,093 قروض ألجل

 434,565  132,316  15,328  85,046 

 

بين    األرصدة االفتتاحية والختامية للتعرض الناتج عن العجز أدناه:يتم بيان التسويات 
 

 
المرحلة 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية   األولى

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 570,423  129,477  263,287  177,659 2022يناير   1الرصيد في  
 -  -  (710)  710 تحويل إلى المرحلة األولى  
 -  -  2,930  (2,930) تحويل إلى المرحلة الثانية  
 -  283,831  (238,270)  (45,561) تحويل إلى المرحلة الثالثة

التعثر  (135,858)  7,047  (14,564)  (128,341) التغيرات في التعرض الناتج عن 
 434,565  420,355  12,673  1,537 )غير مدقق( 2022يونيو    30الرصيد في  

 



 بنك االستثمار ش.م.ع
 

يونيو    30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(  2022

 

(34) 

 )تابع(إدارة المخاطر  20

 
 )تابع(  19-تأثير كوفيد

 
بين األرصدة االفتتاحية والختامية لمخصص خسارة التعرض المؤجل أدناه:  يتم بيان التسويات 

 
 المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى 
 ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم 

        

 102,992  96,314  5,406  1,272 2022يناير   1الرصيد في  

 -  -  (3)  3 تحويل إلى المرحلة األولى

 -  -  33  (33) تحويل إلى المرحلة الثانية  
 -  4,960  (4,720)  (240) تحويل إلى المرحلة الثالثة

الخسارة الناتجة عن التغيرات في احتمالية التعثر / 
التعثر  التعثر / مستوى التعرض الناتج عن 

(998) 
 
(363) 

 
30,685 

 
29,324 

 132,316  131,959  353  4 )غير مدقق( 2022يونيو    30الرصيد في  

 

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

 
 أحداث الحقة  21

 

المدرجة   على المبالغ  تأثير جوهري  لها  يكون  كان يمكن أن  المالي  بيان المركز  الحقة لتاريخ  تظهر أي أحداث  في لم 
 .2022يونيو    30المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 




