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 اإليضاحات المرفقة والملحق تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 3
 بيان الدخل الموجز الموحد

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2018  2019  إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم   
 ققة()غير مد  )غير مدققة(   

 )معاد بيانها(     
      

 209,785  235,689   إيرادات الفوائد
 2,837  4,155   إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 
 212,622  239,844   واالستثمارية اإلسالمية

      
 (82,032)  (111,640)   مصاريف الفوائد

 (4,342)  (4,602)   توزيعات لمودعي الودائع اإلسالمية
 126,248  123,602   صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

      
 67,715  76,501   إيرادات الرسوم والعموالت

 (6,695)  (7,578)   مصاريف الرسوم والعموالت
 61,020  68,923   صافي إيرادات الرسوم والعموالت

      
 843  -   صافي األرباح من إلغاء االعتراف بموجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 18,346  15,027  17 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
 206,457  207,552   صافي اإليرادات التشغيلية

      
 (104,010)  (90,640)   ة وإداريةمصاريف عمومي

 (39,491)  (96,197)  18 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية
 (22,360)  -   صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات غير مالية

 (749)  (700)   حصة من نتائج شركات زميلة
 39,847  20,015   ربح الفترة من العمليات المستمرة

 (313)  (29)   رة من العمليات المتوقفةالخسا
 39,534  19,986   ربح الفترة

      
      ربح الفترة العائد إلى:

ك البنك    39,537  19,986   مالا
 (3)  -   الحصص غير المسيطرة  

 39,534  19,986   ربح الفترة

      
 0.023  0.012  20 بالدرهم(العمليات المستمرة ) –الربحية األساسية والمخفاضة للسهم
 0.023  0.012  20 العمليات المستمرة والمتوقفة )بالدرهم( -الربحية األساسية والمخفاضة للسهم 

 

 

 

 



 
 

 اإليضاحات المرفقة والملحق تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 4
 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2018  2019  إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

 )معاد بيانها(     
      

 39,534  19,986   ربح الفترة
      

      الدخل الشامل اآلخر
      بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من 
 79  201   خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  3,995   إعادة تقييم العقارات
 79  4,196   الدخل الشامل اآلخر للفترة

      
 39,613  24,182   مجموع الدخل الشامل للفترة

      
      مجموع الدخل الشامل العائد إلى:

ك البنك    39,616  24,182   مالا
 (3)  -   الحصص غير المسيطرة  

 39,613  24,182   مجموع الدخل الشامل للفترة

      

 

 

 



 
 

 اإليضاحات المرفقة والملحق تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 5
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  رأس المال 
 الشق األولسندات 

  خسائر متراكمة  احتياطيات  من رأس المال

 حقوق الملكية
ك العائدة  إلى مالا
  البنك

 غيرالحصص 
 المجموع  المسيطرة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
2019              

 2,401,628  306  2,401,322  (192,552)  397,366  459,125  1,737,383 اد بيانه مدقق ومع - 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
              

 19,986  -  19,986  19,986  -  -  - ربح الفترة
 4,196  -  4,196  -  4,196  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 24,182  -  24,182  19,986  4,196  -  - دخل الشامل للفترةمجموع ال
              

 -  -  -  427  (427)  -  - استهالك احتياطي إعادة تقييم ممتلكات
 -  -  -  3,995  (3,995)  -  - تحويل عن استبعاد ممتلكات ومعدات

 -  -  -  (19,583)  19,583  -  - تحويل إلى احتياطي المخصص المحدد
 2,425,810  306  2,425,504  (187,727)  416,723  459,125  1,737,383 غير مدقق - 2019مارس  31الرصيد كما في 

 

  



 

 يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.اإليضاحات المرفقة والملحق تعتبر جزءاً ال 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 6
 )تابع(جز الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية المو

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  رأس المال 

سندات الشق 
األول من رأس 

  خسائر متراكمة  احتياطيات  المال

 حقوق الملكية
ك  العائدة إلى مالا

  لبنكا
 الحصص غير

 المجموع  المسيطرة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2018              
 2,467,659  309  2,467,350  (14,984)  285,826  459,125  1,737,383 مدقق - 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

ات المحاسبية الناتجة تعديالت بسبب التغير في السياس
 (213,892)  -  (213,892)  (213,892)  -  -  - 9من:المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -
 (2,428)  -  (2,428)  (2,428)  -  -  - (2-2)إيضاح 

 2,251,339  309  2,251,030  (231,304)  285,826  459,125  1,737,383 ُمعاد بيانه - 2018يناير  1الرصيد كما في 
              

 39,534  (3)  39,537  39,537  -  -  - ربح الفترة
 79  -  79  -  79  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 39,613  (3)  39,616  39,537  79  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة
              

 -  -  -  719  (719)  -  - طي إعادة تقييم ممتلكاتاستهالك احتيا
 2,290,952  306  2,290,646  (191,048)  285,186  459,125  1,737,383 غير مدقق - 2018مارس  31الرصيد كما في 

 

 

 



 
 

 المرفقة والملحق تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.اإليضاحات 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 7
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

   2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم   
 مدققة( )غير  )غير مدققة(   

 )معاد بيانها(     
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 39,534  19,986   ربح الفترة
      تعديالت لـ:

 6,609  6,852   استهالك ممتلكات ومعدات
 1,913  955   استهالك استثمار عقاري

 3,696  4,191   إطفاء موجودات غير ملموسة
 39,491  96,197   وجودات الماليةاالنخفاض في قيمة الم

 22,360  -   االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 3  -   حذف ممتلكات ومعدات

 -  -   ربح من استبعاد استثمارات عقارية
 1,318  1,500   إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 (843)  -   لمطفأةربح من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة ا
 (852)  455   )ربح( / خسارة من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -  -   إيرادات توزيعات األرباح
 749  700   حصة من نتائج شركات زميلة
 1,838  1,746   مخصص مكافآت نهاية الخدمة

   132,582  115,816 
      موجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في ال

 49,721  (1,108,532)   )الزيادة( / النقص في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 (73,450)  183,665   النقص / )الزيادة( في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك

 (349,667)  540,691   النقص / )الزيادة( في القروض والسلفيات للعمالء
 18,331  70,480   النقص في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 24,786  -   النقص في المخزون العقاري
 325,903  357,469   النقص في الذمم المدينة والموجودات األخرى

 -  (60,874)   النقص في األرصدة المستحقة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 121,847  133,493   الزيادة في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك

 (239,542)  (1,244,835)   النقص في ودائع العمالء
 (179,543)  44,991   الزيادة / )النقص( في الودائع اإلسالمية للعمالء

 (307,986)  (386,613)   النقص في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى
 (493,784)  (1,337,483)   النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

 (2,018)  (3,277)   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
 (495,802)  (1,340,760)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (4,288)  (6,458)   معداتشراء ممتلكات و
 -  (170)   شراء موجودات غير ملموسة

 (190,162)  (159,161)   شراء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 (2,975)  -   شراء استثمار في شركات زميلة

 -  95,379   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 37,642  -   ة بالتكلفة المطفأةمتحصالت من بيع / استرداد موجودات مالية مقاس

متحصالت من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 860  203   الدخل الشامل اآلخر

 (158,923)  (70,207)   صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية

 

  



 

 اإليضاحات المرفقة والملحق تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 8

 
 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2018  2019  إيضاح 
 ألف درهم  ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

 )معاد بيانها(     
      

 (654,725)  (1,410,967)   صافي النقص في النقد وما في حكمه
 1,987,589  3,652,875   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 1,332,864  2,241,908  21 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

      
      التدفقات النقدية التشغيلية من:

 213,486  748,555   فوائد مقبوضة
 1,645  1,142   إيرادات مقبوضة من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 78,765  73,756   فوائد مدفوعة
 3,750  6,017   توزيعات مدفوعة لمودعي الودائع اإلسالمية

 

  



 
 

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 9
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 

 القانوني واألنشطة الوضع .1

الصادر  5/91البنك التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب المرسوم األميـري رقم 

درج ، إمارة رأس الخيمة. البنك مُ 793عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك المسجل هو ص.ب.  1991أبـريل  28بتاريخ 

في سوق أبوظبي لألوراق المالية )تحت رمز "البنك التجاري الدولي"(. يمارس البنك األنشطة التجارية المصرفية من خالل فروعه بدولة 

 اإلمارات العربية المتحدة.

 )يشار إليها جميعاً باسم "المجموعة"(. تشتمل هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة على البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو مبين أدناه

 نسبة الملكية مكان المقر الرئيسي  النشاط 
 2018 2019 التأسيس لألعمال الرئيسي االسم

      

 الوساطة الشركة الدولية للوساطة المالية ذ.م.م*
اإلمارات العربية  -دبي 

 المتحدة
اإلمارات  -دبي 

 99.4 99.4 العربية المتحدة

 العقارات قارية ذ.م.م.تكامل الع
اإلمارات العربية  -دبي 

 المتحدة
اإلمارات  -دبي 

 100.0 100.0 العربية المتحدة

 العقارات الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م
اإلمارات  -الشارقة 

 العربية المتحدة
اإلمارات  -الشارقة 

 52.8 52.8 العربية المتحدة

 انتجوا وباربودا تالعقارا الكاريبي للتطوير المحدودة
جزر العذراء 

 95.0 95.0 البريطانية

 الفنادق ذ.م.م -تايم كريستال للشقق الفندقية م.ح. 
اإلمارات العربية  -دبي 

 المتحدة
اإلمارات  -دبي 

 100.0 - العربية المتحدة

 سي بي آي للخدمات المالية المحدودة
منشأة ذات غرض 

 خاص
اإلمارات العربية  -دبي 

 100.0 100.0 زر الكايمانج المتحدة

 سي بي آي تايير وان برايفت ليمتد
منشأة ذات غرض 

 خاص
اإلمارات العربية  -دبي 

 100.0 100.0 جزر الكايمان المتحدة
 قيد التصفية* 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 عدلة المطبقة التي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والم 2-1

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

، أي 16وحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، فيما عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم في هذه البيانات المالية الموجزة الم 2019

 تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة ولكنه قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

 بشأن خصائص الدفع المقدم مع التعويض السلبي وتعديالت  األدوات المالية9ية رقم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المال
 المطلوبات المالية.

  بشأن تعديل خطة التقاعد أو تقليصها أو تسويتها. منافع الموظفين19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  بخصوص الحصص طويلة  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة االستثمار في 28التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 اندماج  3م قرلمالية للتقارير اليدولر المعياالتي تعدل ا 2017 - 2015لمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييدورة اية علی ولسنت التحسيناا

والمعيار  لخدلضرائب ا 12رقم لي دولوالمعيار المحاسبي ا ت المشتركةتيبارلتا 11م قرلمالية ير اوالمعيار الدولي للتقار األعمال
 .روضلقف اتکالي 23المحاسبي الدولي رقم 

  يوضح التفسير طريقة المحاسبة الشكوك حول الدخل والمعالجات الضريبية 23تفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية رقم :
 لشكوك المحيطة بضرائب الدخل.عن ا

 
 



 
 

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 10
 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 

 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 "عقود اإليجار" 16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2-2

 في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة."عقود اإليجار"  16طبقت المجموعة خالل الفترة الحالية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار. كما يقدم تغييرات كبيرة على محاسبة  16يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار المستأجرين عن طريق إزالة التمييز بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف ب

عند بدء جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة. وعلى عكس محاسبة 

. إن تأثير 6-3ينة في اإليضاح المستأجرين، ظلت متطلبات محاسبة المؤجرين دون تغيير إلى حد كبير. وتفاصيل هذه المتطلبات الجديدة مب

 على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة موضح أدناه. 16تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .2019يناير  1لدى المجموعة هو  16تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 باستخدام النهج الرجعي الكامل مع إعادة بيان المعلومات المقارنة. 16ارير المالية رقم طبقت المجموعة المعيار الدولي للتق

 تأثير التعريف الجديد لعقد اإليجار 2-2-1

من حيث عدم إعادة تقييم ما إذا  16استفادت المجموعة من الوسائل العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 4والتفسير رقم  17العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً. وبالتالي، سيستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كان

 .2018يناير  1الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية على عقود اإليجار التي أُبرمت أو ُعدلت قبل تاريخ 

ما إذا كان العقد يحتوي على  16لرئيسي في تعريف عقد اإليجار بمفهوم السيطرة. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يرتبط التغيير ا

 إيجار على أساس ما إذا كان للعميل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل قيمة معينة.

على جميع عقود  16ت ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبق المجموعة تعريف عقد اإليجار والتوجيها

)سواء كانت مؤجراً أو مستأجراً في عقد اإليجار(. واستعداداً للتطبيق األولي للمعيار  2018يناير  1اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 

عة مشروعاً للتطبيق. وأظهر المشروع أن التعريف الجديد في المعيار الدولي للتقارير المالية ، نفذت المجمو16الدولي للتقارير المالية رقم 

 لن يؤدي إلى تغييرات كبيرة على نطاق العقود التي تلبي تعريف عقد اإليجار لدى المجموعة. 16رقم 

 تأثير محاسبة عقد اإليجار 2-2-2

 عقود اإليجار التشغيلية السابقة

من طريقة محاسبة المجموعة عن عقود اإليجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية  16دولي للتقارير المالية رقم يغيار المعيار ال

 التي كانت خارج الميزانية العمومية. 17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ما عدا المبين أدناه(، فإن المجموعة:على جميع عقود اإليجار )في 16لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تعترف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في بيان المركز المالي الموجز الموحد، المقاسة مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات  (أ
 اإليجار المستقبلية.

 باح أو الخسائر الموجز الموحد.تعترف باستهالك موجودات حق االستخدام والفوائد على التزامات اإليجار في بيان األر (ب
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ال فترة اإليجار المجانية( كجزء من قياس موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في يتم االعتراف بحوافز اإليجار )على سبيل المث

إلى االعتراف بالتزامات حوافز اإليجار، المطفأة على أنها تخفيض في  17حين أنها كانت تؤدي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت.

، تخضع موجودات حق االستخدام لفحص انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 16ولي للتقارير المالية رقم بموجب المعيار الد

 . ويحل هذا محل الشرط السابق لالعتراف بمخصص لعقود اإليجار المثقلة بااللتزامات.انخفاض قيمة الموجودات 36رقم 

شهراً أو أقل( وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة )مثل  12ترات اإليجار فيها بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )التي تبلغ ف

أجهزة الحاسوب الشخصية واألثاث المكتبي(، اختارت المجموعة االعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت على النحو 

 .16المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التمويلية السابقة عقود اإليجار

فيما يتعلق بالموجودات المحتفظ بها  17والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16يتمثل الفرق الرئيسي بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

عيار الدولي للتقارير سابقاً بموجب عقود اإليجار التمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستأجر إلى المؤجر. يتطلب الم

أن تعترف المجموعة كجزء من التزامات اإليجار لديها فقط بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمانات القيمة المتبقية، بدالً من  16المالية رقم 

ر جوهري على . لم يكن لهذا التغيير أي تأثي17الحد األقصى للمبلغ المضمون على النحو المطلوب في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 16األثر المالي من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2-2-3

لية للفترتين الحا 16يبين الجدول التالي قيمة التعديل لكل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 والسابقة.

   

السنة المنتهية 
 31 في

  ديسمبر

 فترة الثالثة
المنتهية  أشهر
 مارس 31في 

   2018  2018 
 ألف درهم  ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

      التأثير على ربح / )خسارة( الفترة:
 (474)  (2,064)   )الزيادة( في مصاريف الفوائد

 81  (332)   في المصاريف العمومية واإلدارية)الزيادة( / النقص 
 (393)  (2,396)   )النقص( في ربح الفترة

      
      التأثير على ربحية السهم:

      الربحية األساسية والمخفاضة
 -  (0.001)   الزيادة / )النقص( في ربحية السهم من العمليات المستمرة والمتوقفة

 -  (0.001)   حية السهم من العمليات المستمرةالزيادة / )النقص( في رب
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  كما أدرج

  سابقا  

التعديل بموجب 
المعيار الدولي 
للتقارير المالية 

 أعيد بيانه كما  16رقم 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة( 

      :2018يناير  1التأثير على الموجودات المطلوبات وحقوق الملكية كما في 
 168,418  37,960  130,458 ممتلكات ومعدات

 3,007,839  (943)  3,008,782 ذمم مدينة وموجودات أخرى
   37,017   صافي التأثير على مجموع الموجودات

      
 3,158,230  39,445  3,118,785 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

   39,445   صافي التأثير على مجموع المطلوبات
      

 (17,412)  (2,428)  (14,984) ر متراكمةخسائ
   (2,428)   صافي التأثير على مجموع حقوق الملكية

      
      :2018ديسمبر  31التأثير على الموجودات المطلوبات وحقوق الملكية كما في 

 217,811  50,066  167,745 ممتلكات ومعدات
 2,899,030  (1,940)  2,900,970 ذمم مدينة وموجودات أخرى

   48,126   صافي التأثير على مجموع الموجودات
      

 3,195,965  52,950  3,143,015 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
   52,950   صافي التأثير على مجموع المطلوبات

      
 (192,552)  (4,824)  (187,728) خسائر متراكمة

   (4,824)   صافي التأثير على مجموع حقوق الملكية
      

 

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

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

 سارية المفعول

 سنويةللفترات ال

 التي تبدأ في أو بعد

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل. وقد تضمن ذلك 

التعريفات المعدلة لألصل وااللتزام باإلضافة إلى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء االعتراف 

 والعرض واإلفصاح.

المعدل، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على اإلشارات إلى إلى جانب اإلطار المفاهيمي 

اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية. تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعيار الدولي 

 6المالية رقم ، والمعيار الدولي للتقارير 3، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2للتقارير المالية رقم 

، والمعيار المحاسبي الدولي 1، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 14والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، والمعيار المحاسبي  37، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  34، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  8رقم 

، وتفسير لجنة المعايير الدولية 12ير المالية رقم ، وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقار38الدولي رقم 

، وتفسير لجنة المعايير 20، وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 19للتقارير المالية رقم 

لتحديث تلك التصريحات فيما  32، وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم 22الدولية للتقارير المالية رقم 

ارات واالقتباسات من اإلطار أو لإلشارة إلى أي حاالت تشير إلى نسخة مختلفة من اإلطار يتعلق باإلش

 المفاهيمي..

 2020يناير  1

والمعيار المحاسبي  البيانات المالية الموحدة 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بشأن المعالجة المحاسبية لبيع  يع المشتركةاالستثمارات في الشركات الزميلة والمشار 28الدولي رقم 

 الموجودات أو منحها من مستثمر ما لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

تاريخ السريان مؤجل إلى أجل 

 غير مسمى

 2020يناير  1 لتوضيح تعريف عمل ما. اندماج األعمال 3التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يتطلب أن يتم قياس مطلوبات التأمين وفقًا لقيمة  عقود التأمين 17دولي للتقارير المالية رقم المعيار ال

اإلنجاز الحالية ويوفر نهًجا موحًدا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات 

 ن.لتحقيق هدف المحاسبة القائمة على المبادئ والمتوافقة وذلك بالنسبة لعقود التأمي

 2021يناير  1

 2020يناير  1 فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية.عرض البيانات المالية1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

بيق طتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة الت

موعة المبدئي وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمج

 في فترة التطبيق المبدئي.
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 السياسات المحاسبية الهامة .3

 أساس اإلعداد 3-1

 تكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات المالية التي أدرجت بالقيمة العادلة.أعدت البيانات المالية الموجزة الموحدة على أساس ال

الصادر من قبل مجلس  التقارير المالية المرحلية - 34كما تم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 معايير المحاسبة الدولية.

متبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية إن السياسات المحاسبية ال

. إن السياسة المحاسبية لعقود 2-2، باستثناء عقود اإليجار كما هو مبين في اإليضاح 2018ديسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

 .6-3يضاح اإليجار مبينة في اإل

قرأ جنباً ال تشتمل هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن تُ 

من الضروري  . وباإلضافة إلى ذلك، فليس2018ديسمبر  31إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 31مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  2018مارس  31أن تكون نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .2019ديسمبر 

السياسات المحاسبية ، فقد تم اإلفصاح عن 2008أكتوبر  12الصادر بتاريخ  2624/2008عمالً بتعميم هيئة األوراق المالية والسلع رقم 

 بشأن الموجودات المالية واالستثمارات العقارية في البيانات المالية الموجزة الموحدة.

 األدوات المالية 3-2

 تدرج الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموجز الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية

 لألداة.

ذ على تم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواي

فتها الموجودات والمطلوبات المالية أو إصدارها )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم إضا

كٍل أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف المبدئي. أما تكاليف المعاملة العائدة بش

ي الربح مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة ف

 أو الخسارة.

 إذا كان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي، فسوف تقوم المجموعة بحساب هذا الفرق على النحو التالي:

 ب إذا توفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استناداً إلى أي أسلوب من أسالي
التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق الجديرة بالمالحظة، يتم االعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند 

 االعتراف المبدئي )أي ربح أو خسارة اليوم األول(؛
 ء ربح أو خسارة اليوم األول من في جميع الحاالت األخرى، سيتم تعديل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر المعاملة )أي سيتم إرجا

 خالل إدراجه في القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام(.

 

ه بعد االعتراف المبدئي، سيتم اإلفراج عن الربح أو الخسارة المؤجلة إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ في

أحد العوامل )بما في ذلك الوقت( والذي يأخذه المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير هذا الربح أو الخسارة نتيجة أي تغيير في 

  األصل أو االلتزام.
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 الموجودات المالية 3-3

وبيع األصل المالي بموجب عقد يتم االعتراف بكافة الموجودات المالية وإلغاء االعتراف بها بتاريخ المتاجرة عندما تكون عملية شراء 

ف تنص شروطه على تسليم األصل المالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، زائداً تكالي

لموجودات المسجلة يتم قياسها المعامالت، باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن كافة ا

ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف الموجودات المالية. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل م ً الحقا باشر إلى جميعا

 شرة في الربح أو الخسارة.االستحواذ على الموجودات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مبا

يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو  9إن جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 قدية للموجودات المالية.القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعا

 وعلى وجه التحديد:

  ًأدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تمثل حصريا
 دفعات للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم، يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة.

 وات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال هدفها جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون لها أد
 تدفقات نقدية تعاقدية تمثل حصرياً دفعات للمبلغ األساسي والفائدة، يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل؛

 ت الدين األخرى )مثل أدوات الدين التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها للبيع( واستثمارات يتم قياس جميع أدوا
 األسهم الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
لمالية على أساس كل أصل على ومع ذلك، قد تلجأ المجموعة إلى الخيار/ التصنيف النهائي التالي عند االعتراف المبدئي بالموجودات ا

 حدة: 

  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل نهائي أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق
عمال ينطبق عليه الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تمثل مقابالً طارئاً معترفاً به بواسطة الجهة المستحوذة في اندماج أ

 .3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ى قد تصنف المجموعة نهائياً أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عل

عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية )يشار أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة 
 إليه بخيار القيمة العادلة(.

 
 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-3-1

دات ونموذج أعمال المجموعة تقوم المجموعة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات المالية بناًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجو
 إلدارة الموجودات.

أن بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه التعاقدية يجب 
 صلي القائم.تؤدي إلى التدفقات النقدية التي تمثل دفعات حصرية للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األ

. قد لغرض اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة، فإن المبلغ األصلي يمثل القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي
دة من المقابل يتغير هذا المبلغ األصلي على مدى عمر األصل المالي )على سبيل المثال، إذا كان هناك تسديد للمبلغ األصلي(. تتكون الفائ

اسية للقيمة الزمنية للنقود، وذلك لمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األس
 قويم األصل المالي.األخرى، باإلضافة إلى هامش الربح. يتم إجراء تقييم الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة بالعملة التي يتم بها ت
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ع ترتيبات اإلقراض األساسية. إن الشروط التعاقدية التدفقات النقدية التعاقدية التي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة تتسق م
التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي، مثل التعرض 

تي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية للتغيرات في أسعار حقوق الملكية أو أسعار السلع، ال تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية ال
والفائدة. يمكن أن يكون األصل المالي المنشأ أو المشترى عبارة عن ترتيب أساسي لإلقراض بغض النظر عما إذا كان قرًضا في شكله 

 القانوني.

مجموعة نماذج العمل على مستوى يعكس يعد تقييم نماذج العمل إلدارة الموجودات المالية أمًرا أساسيًا لتصنيف األصل المالي. تحدد ال
 كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج العمل الخاص بالمجموعة على نوايا اإلدارة فيما

 حدة. يتعلق بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم نموذج العمل عند مستوى تجميع أعلى وليس على أساس كل أداة على

ية قد يكون لدى المجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي تعكس الطريقة التي تدير بها المجموعة موجوداتها المال
لتعاقدية من أجل تكوين التدفقات النقدية. تحدد نماذج أعمال المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية ا

 أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

 تأخذ المجموعة في االعتبار جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التقييم على
الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط". تأخذ أساس السيناريوهات التي ال تتوقع المجموعة حدوثها بشكل معقول، مثل ما يسمى بسيناريوهات "

 المجموعة في االعتبار جميع األدلة ذات الصلة المتاحة مثل:

  كيفية تقييم أداء نموذج األعمال والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال وإبالغ كبار موظفي اإلدارة بالمنشأة؛ 
 جودات المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج(، وعلى وجه الخصوص الطريقة المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والمو

 التي تدار بها تلك المخاطر؛ و
  كيفية تعويض مديري األعمال )على سبيل المثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات

 النقدية التعاقدية المتحصلة(.
 

المبدئي باألصل المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا جزًءا من نموذج أعمال  عند االعتراف
إذا  قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في تفعيل نموذج أعمال جديد. تقوم المجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير لتحديد ما

 العمل قد تغيرت منذ الفترة السابقة. وفي فترة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم المجموعة بتحديد أي تغيير في نماذج أعمالها.كانت نماذج 

اكمة عندما يتم إلغاء االعتراف بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة المتر
ف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. وفي المقابل، بالنسبة إلى االستثمار في حقوق الملكية المعتر

شامل المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل ال
 خر في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة ولكن يتم تحويلها ضمن حقوق الملكية.اآل

 أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع النخفاض القيمة.

دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إلى ذلك، في فترة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم المجموعة بتصنيف أي أداة 
فة المطفأة لم تقم المجموعة في فترة التقرير الحالية والسابقة بتطبيق خيار القيمة العادلة وبالتالي لم يتم تصنيف أدوات الدين التي تفي بالتكل

 ياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.أو معايير القيمة العادلة من خالل الشامل اآلخر كما تم ق
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 تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 قات النقدية التعاقدية التي ال تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد؛ و/ أوالموجودات ذات التدف 
  الموجودات المحتفظ بها في نموذج عمل بخالف االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها لتحصيلها وبيعها؛

 أو
 و الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.الموجودات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ 

 
رة. يتم تحديد القيمة لخساأو ابح رلافي س لقيادة اعان إناتجة ع، مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر لةدلعاابالقيمة ودات جولمس هذه اقيام يت

 .23العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح 

 عمليات إعادة التصنيف 3-3-3

عمال الذي تحتفظ المجموعة بموجبه بموجودات مالية، يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة. تسري متطلبات إذا تغير نموذج األ
ج األعمال التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير األولى التي تعقب التغيير في نموذ

ر تغييك أي نان هيکم ل، لسابقةالمحاسبية رة الفتوالحالية المالية السنة ل اخالإعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة. والذي ينتج عنه 
ف. ويؤخذ في االعتبار التغيرات في تصنيدة عام إجراء إيتم بالتالي لومالية ظ فيه المجموعة بموجودات تحتفذي لل األعماوذج افي نم

 .10-3-3قدية في إطار السياسة المحاسبية بشأن "تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية"، انظر اإليضاح التدفقات النقدية التعا

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي 3-3-4

كل فترة  إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية يتم تحديدها بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالسعر الفوري في نهاية
 تقرير. وعلى وجه التحديد:

  بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي ليست جزءاً من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف في
 الربح أو الخسارة.

  ًمن عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي ليست جزءا
بفروق الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة ألداة الدين في الربح أو الخسارة. ويتم االعتراف بفروق الصرف األجنبي األخرى 

 في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
 من خالل الربح أو الخسارة التي ليست جزءاً من عالقة تحوط محددة، يتم  بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

 االعتراف بفروق الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة.
  بالنسبة الستثمارات األسهم المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق الصرف األجنبي في الدخل

 تياطي إعادة تقييم االستثمارات.الشامل اآلخر ضمن اح
 

 االنخفاض في القيمة 3-3-5

ل خالن لة مدلعااقياسها بالقيمة م يتم لتي لالمالية دوات األاقعة علی ولمتر لخسائر االئتمان اخسائاالعتراف بمخصصات عة بولمجموم اتق
 االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات األسهم. نات المالية(. ال يتملضماود اعقرض ولقت امازالتك الذ)بما في الربح أو الخسارة 

قياس باستثناء الموجودات المالية "المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية" )التي تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل أدناه(، يجب 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

 شهراً، أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد  12ية المتوقعة لمدة الخسائر االئتمان
 شهًرا بعد تاريخ التقرير )المشار إليها ضمن المرحلة األولى(؛ أو 12األدوات المالية التي يحتمل وقوعها في غضون 

 أي: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر الناتجة عن جميع أحداث التعثر الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر ،
 المحتملة على مدى عمر األداة المالية )يشار إليها ضمن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة(.
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يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك 
وقعة تاألداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسائر االئتمانية الم

 شهراً. 12بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

لية للفرق الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يتم قياس هذه القيم على أنها القيمة الحا
النقدية التي تتوقع المجموعة تلقيها والتي تنشأ عن ترجيح عدة سيناريوهات بين التدفقات النقدية المستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات 

 اقتصادية مستقبلية، مخصومة من معدل الفائدة الفعلي لألصل.

  بالنسبة اللتزامات القروض غير المسحوبة، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية
المستحقة للمجموعة إذا قام صاحب التزامات القرض بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها في التعاقدية 

 حالة سحب القرض.
  بالنسبة لعقود الضمانات المالية، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة للسداد لصاحب أداة الدين

 ا أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من صاحب أداة الدين أو المدين أو أي طرف آخر.المضمونة ناقصً 
 
تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي، أو على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص 

مة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة المخاطر االقتصادية المماثلة. ويستند قياس مخصص الخسارة إلى القي
 الفعلي األصلي لألصل، بصرف النظر عما إذا كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي.

 الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية 3-3-6

كثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي. تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أ
. تشمل األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية بيانات 3يشار إلى الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة كموجودات المرحلة 

 يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

  تواجه المقترض أو الجهة المصدرة؛ صعوبة مالية كبيرة 
 خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في سداد الدفعات؛ 
  تنازل من جانب الُمقرض للمقترض ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالعجز المالي للمقترض، وما كان للُمقرض قبول ذلك في

 ظل ظروف أخرى؛
 ب الصعوبات المالية؛ أو عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسب 
 .شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة 

 
قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصل فردي، بدالً من ذلك، قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تتسبب في تحول الموجودات 

قياسها بالتکلفة م لتي يتالمالية ودات اجولمل التي تمثت أدوات الدين اکانإذا ما  معة بتقييولمجموم اتقالمالية إلى منخفضة القيمة االئتمانية. 
ية دلسيان ايدلت أدوات اکانإذا ما م لتقيير. ويرلتقايخ رتاة أو بالقيمة العادلة من خالل الشامل اآلخر قد انخفضت قيمتها االئتمانية في فأطلما

درة قوالئتماني ف التصنيدات والسندات اعائل مثل مواعفي االعتبار عة ولمجمتضع اوالخاصة بالشركات منخفضة القيمة االئتمانية، 
 جمع التمويل.علی رض لمقتا

يعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية عند منح تنازل إلى المقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، ما لم يكن هناك دليل على أنه 
قي التدفقات النقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة. بالنسبة نتيجة لمنح التنازل، فإن خطر عدم تل

دما يكون للموجودات المالية التي يتوقع التنازل عنها ولكن ال يتم منح هذا التنازل، يتم اعتبار الموجودات بأنها منخفضة القيمة االئتمانية عن
الئتمانية بما في ذلك الوفاء بتعريف التعثر. يشمل تعريف التعثر )انظر أدناه( عدم احتمال السداد هناك دليل واضح على انخفاض القيمة ا

 يوًما أو أكثر. 90والتوقف عن السداد إذا كانت المبالغ متأخرة لمدة 
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 أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية الموجودات المالية المشتراة 3-3-7

يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل تنخفض قيمته 
تغيرات التي طرأت على الخسائر االئتمانية االئتمانية عند االعتراف المبدئي. بالنسبة لهذه الموجودات، تقوم المجموعة باالعتراف بجميع ال

المتوقعة على مدار العمر منذ االعتراف المبدئي كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي التغيير اإليجابي 
 لمثل هذه الموجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة.

 تعريف التعثر 3-3-8

هاماً عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التعثر في قياس مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة وفي  يعد تعريف التعثر أمراً 
شهراً أو على مدار العمر، ألن التعثر هو أحد مكونات  12تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 ي يؤثر على كل من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.احتمالية التعثر الذ

 تضع المجموعة في الحسبان األمور التالية وتعتبرها حالة من حاالت التعثر :

  يوماً؛ أو  90يكون المقترض متأخر في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المجموعة ألكثر من 
 ن غير المحتمل أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل.م 

 
يتم تصميم تعريف التعثر بشكل مناسب بحيث يعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من الموجودات. تعتبر السحوبات على المكشوف 

 أصغر من المبلغ الحالي القائم.  متأخرة السداد بمجرد أن ينتهك العميل حًدا موصى به أو تم إعالمه بحد

مد عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامه االئتماني، تأخذ المجموعة في الحسبان المؤشرات النوعية والكمية. تعت
ستخدم هو خرق التعهدات، المعلومات التي يتم تقييمها على نوع األصل، على سبيل المثال في قروض الشركات، فإن المؤشر النوعي الم

وهو أمر غير مرتبط بقروض األفراد. إن المؤشرات الكمية، مثل التأخر في السداد وعدم السداد على التزام آخر من نفس الطرف المقابل، 
رها داخليًا أو هي معطيات رئيسية في هذا التحليل. تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التعثر والتي يتم تطوي

 الحصول عليها من مصادر خارجية.

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 3-3-9

تراقب المجموعة جميع الموجودات المالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة 
مان منذ االعتراف المبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئت

سوف تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بدالً من الخسائر االئتمانية 
الوسيلة العملية التي تفيد بأن الموجودات المالية ذات المخاطر  شهرا. إن السياسة المحاسبية للمجموعة ال تستخدم 12المتوقعة على مدى 

وعة االئتمانية "المنخفضة" في تاريخ التقرير المالي ال يعتبر أنها قد تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ونتيجة لذلك، تقوم المجم
انات المالية التي تخضع النخفاض القيمة لتحري الزيادة بمراقبة جميع الموجودات المالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضم

 الجوهرية في مخاطر االئتمان.

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، فإن المجموعة تقارن مخاطر 
إلى تاريخ االستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تعثر متوقع لفترة االستحقاق حدوث التعثر لألداة المالية في تاريخ التقرير استناداً 

المعلومات  المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار
لدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتوفرة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة ل

 بناًء على الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم الخبير لالئتمان بما في ذلك المعلومات التطلعية.
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تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة األساس لتحديد احتمالية التعثر عند االعتراف المبدئي وفي تواريخ التقارير الالحقة. ستؤدي 
ختلفة األساس المتوسط المرجح الحتمالية السيناريوهات االقتصادية المختلفة إلى احتمال مختلفة للتعثر. ويشكل ترجيح هذه السيناريوهات الم

 التعثر المستخدم لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

بالنسبة لقروض الشركات، تتضمن المعلومات التطلعية التوقعات المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للمجموعة، والتي 
اديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من المنظمات يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتص

تشتمل المماثلة، باإلضافة إلى دراسة مختلف المصادر الداخلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. بالنسبة لقروض األفراد، 
تصادية مثل قروض الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية المحلية، خاصة المعلومات التطلعية على نفس التوقعات االق

للمناطق التي تركز على صناعات معينة، وكذلك المعلومات الداخلية عن سلوك السداد للعمالء. تقوم المجموعة بتوزيع األطراف المقابلة 
ئتمانها. تعتبر المعلومات الكمية مؤشًرا أساسيًا للزيادة الجوهرية في على درجة مخاطر ائتمانية داخلية ذات صلة اعتماًدا على جودة ا

لية مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغير في الجدارة االئتمانية للمقترضين التي يتم قياسها من خالل تخفيض التصنيف الذي ينتج عنه احتما
 أعلى للتعثر وفقاً لمعايير التصنيف في المراحل.

الية التعثر المستخدمة هي بيانات تطلعية وتستخدم المجموعة نفس المنهجيات والبيانات المستخدمة لقياس مخصص الخسائر إن بيانات احتم
 االئتمانية المتوقعة.

 لوتظهر العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في نماذج احتمالية التعثر في الوقت المناسب. ومع ذلك، ال تزا
تمان قد زادت بشكل جوهري. بالنسبة لقروض المجموعة تدرس بشكل منفصل بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئ

الشركات، هناك تركيز خاص على الموجودات المدرجة في "قائمة المراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم بقائمة المراقبة عندما يكون هناك 
ت التحمل ودفعات التوقف توقعا رالعتباالمجموعة في اتأخذ لقروض األفراد، بالنسبة قلق من تدهور المالءة االئتمانية للطرف المقابل. 

 ة.لوفاق أو الطالس أو اإلفالأو البطالة امثل اث ألحدن واالئتماالمؤقت عن السداد ودرجات ا

يوما، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تكون قد  30وكنقطة دعم، فإنه عندما يصبح األصل متأخر السداد لمدة 
المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، أي: يتم قياس مخصص الخسارة باعتباره خسارة ائتمانية متوقعة حدثت وأن األصل يندرج في 

 على مدار العمر، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم توضح خالف ذلك.

 تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية 3-3-10

عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديله يحدث التعديل في األصل المالي 
اء بطريقة أخرى بين االعتراف المبدئي وتاريخ استحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سو

اإلضافة إلى ذلك، سيكون إدخال أو تعديل التعهدات القائمة لقرض قائم بمثابة تعديل حتى إذا لم تؤثر بشكل فوري أو في تاريخ مستقبلي. ب
ن التعهد هذه التعهدات الجديدة أو المعدلة بعد على التدفقات النقدية بشكل فوري ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كا

 لمثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق التعهدات(.تم تلبيته أم ال ) على سبيل ا

طر التعثر . يتم منح مخال وتقليل لتحصيم ايظمالية لتعت باوصعء الذين يواجهون للعمالروض لقاعلی وض لتفادة اعة بإعاولمجموم اتق
يكون التعثر قد حدث بالفعل ومن المتوقع أن يكون المقترض قادراً إمهال القرض في الحاالت التي يكون فيها خطر كبير من التعثر أو أن 

على الوفاء بالشروط المعدلة، على الرغم من بذل المقترض لكل الجهود المعقولة للدفع بموجب الشروط التعاقدية األصلية. تشمل الشروط 
تدفقات النقدية للقرض )سداد المبلغ األصلي والفائدة(، المعدلة في معظم الحاالت تمديد فترة استحقاق القرض، والتغييرات في توقيت ال

  وتخفيض مبلغ التدفقات النقدية المستحقة )اإلعفاء عن سداد المبالغ األصلية والفائدة( والتعديالت على التعهدات. 
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لتعديل عندما يتم تعديل أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف. ووفقاً لسياسة المجموعة، يؤدي ا
هرياً عن الشروط التعاقدية إلى عدم االعتراف عند نشوء اختالف كبير في الشروط. لتحديد ما إذا كانت الشروط المعدلة تختلف اختالفاً جو

 األصلية، ترى المجموعة ما يلي:

 لعملة التغير في دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة أو الم تعد ، لتعديلالتعاقدية بعد النقدية ت التدفقاامثل ، لنوعيةامل العوأن ا
قاق والتعهدات. إذا كانت هذه ال تشير بوضوح إلى ة وتاريخ االستحلفائدمعدالت التغير في ى امدأو لمقابل ف الطرأو التغير في ا

 تعديل جوهري، عندها؛ 
 ية دلتعاقاية دلنقت افقادلتاألصلية مع روط الشب اجولمتبقية بماية دلتعاقت النقدية افقادلحالية للتالقيمة انة رکمي لمقام تقييراء جم إيت

علي األصلي. إذا كان الفرق في القيمة الحالية جوهريًا، فإن خصم كال المبلغين بمعدل الفائدة الفمع روط المعدلة لشر ااإطفي 
 المجموعة تعتبر أن الترتيب مختلف بشكل كبير مما يؤدي إلى إلغاء االعتراف. 

 
في حالة إلغاء االعتراف باألصل المالي، يعاد قياس مخصص الخسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ إلغاء االعتراف لتحديد 

روط ي القيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ. إن الفرق بين القيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجديدة مع الشصاف
الجديدة سوف يؤدي إلى الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف. سوف يكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه على أساس 

شهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد منخفض القيمة االئتمانية. ينطبق ذلك  12ئتمانية المتوقعة لمدة الخسائر اال
فقط على الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير من مبلغ المساهمة المعدل ألنه ال يزال هناك مخاطر 

ثر لم يتم تحفيضها من خالل التعديل. تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات عالية للتع
 النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقترض في حالة تأخر عن السداد في ظل الشروط الجديدة.

دي التعديل إلى إلغاء االعتراف، تحدد المجموعة إذا ما زاد خطر االئتمان المالي عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤ
 لألصل بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي من خالل مقارنة:

  احتمالية التعثر على مدار العمر المتبقي والمقدر بناء على البيانات عند االعتراف المبدئي ووفقا للشروط التعاقدية األصلية؛ مع 
 ال التعثر في تاريخ التقرير بناء على الشروط المعدلة. احتم 

 
بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة التحمل لدى المجموعة، وفي حال لم ينتج عن التعديل إلغاء االعتراف، فإن تقدير 

رة المجموعة السابقة في إجراءات التحمل المماثلة، احتمال التعثر يعكس قدرة المجموعة على تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة خب
لى باإلضافة إلى المؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء السداد لدى المقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. إذا بقيت مخاطر االئتمان أع

الخسائر االئتمانية على مدار العمر. وعموًما، بكثير مما كان متوقعًا عند االعتراف المبدئي، فسيتم قياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي 
شهراً عندما يكون هناك دليل  12يتم قياس مخصصات الخسارة للقروض التي يتم تحملها فقط على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 طر االئتمان.على تحسن سلوك السداد للمقترض بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الجوهرية السابقة في مخا

وبعده  عندما ال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، تقوم المجموعة باحتساب ربح/ خسارة التعديل لمقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل
معدل، حيث يتم )باستبعاد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(. ثم تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لألصل المالي ال

 إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من األصل المالي المعدل ضمن عملية حساب عجز السيولة المتوقع من األصل األصلي.
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وم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من األصل )بما في ذلك ال تق
انقضاء الحقوق من التعديل بشروط مختلفة بشكل أساسي(، أو تقوم بنقل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى 

كٍل كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة أي طرف آخر بش
. على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر المجموعة لدفعها

عة بكافة مخاطر ومزايا الملكية ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي، وتعترف كذلك أما إذا احتفظت المجمو
 بالقروض المرهونة للعائدات المقبوضة.

خسائر عند إلغاء االعتراف بأي أصل مالي بالكامل، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل المستلم والمدين واألرباح/ ال
ناء المتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية، يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة، مع استث

معترف االستثمار في األسهم المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة ال
 بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى فئة الربح أو الخسارة.

عند إلغاء االعتراف بأحد الموجودات المالية دون مجمله )على سبيل المثال عندما تحتفظ المجموعة بخيار إعادة شراء جزء من األصل 
الجزء الذي ال تزال تعترف به بموجب االرتباط المستمر، المحول(، تقوم المجموعة بتخصيص القيمة الدفترية السابقة لألصل المالي بين 

ة والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء في تاريخ التحويل. إن الفرق بين القيمة الدفترية الموزع
ه وأي أرباح / خسائر تراكمية تم تخصيصها له والتي للجزء الذي لم يعد يتم االعتراف به ومجموع المقابل المستلم للجزء لم يعد معترف ب

ف تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الربح/ الخسارة المتراكمة التي تم االعترا
االعتراف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك بها في الدخل الشامل اآلخر بين الجزء الذي ال يزال معترف به والجزء الذي لم يعد يتم 

سارة األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات في األسهم التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث أن الربح/ الخ
 أو الخسارة. المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح

 الشطب 3-3-11

يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد الموجودات المالية )إما في مجملها أو جزء 
اد المبالغ منها(. وهذا هو الحال عندما تقرر المجموعة أن المقترض ليس لديه موجودات أو موارد دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسد

يوما، أيهما أقرب. يشكل الشطب حدثا  180الخاضعة للشطب، أو في حالة قروض األفراد، عندما تكون المبالغ متأخرة السداد ألكثر من 
إللغاء االعتراف. يجوز للمجموعة تطبيق أنشطة التنفيذ على الموجودات المالية المشطوبة. ستؤدي عمليات االسترداد الناتجة عن أنشطة 

 تنفيذ لدى المجموعة إلى تحقيق أرباح من انخفاض القيمة.ال

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي 3-3-12

 يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي:

 صم من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخ 
  بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم االعتراف بأي مخصص خسارة في بيان المركز

دة التقييم في احتياطي المالي ألن القيمة الدفترية تعادل القيمة العادلة. ومع ذلك، يتم إدراج مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعا
 إعادة تقييم االستثمارات. 
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 .بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية: كمخصص 
  األداة المالية على كل من العنصر المسحوب والعنصر غير المسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية عندما تشتمل

المتوقعة على عنصر االلتزام بالقرض بشكل منفصل عن تلك الخسائر الخاصة بالعنصر المسحوب، تعرض المجموعة مخصص 
كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية للعنصر المسحوب. ويتم عرض  خسارة مجمع لكل من العنصرين. يتم عرض المبلغ المجمع

 أي زيادة في مخصص الخسارة تفوق المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب كمخصص.
 

 حقوق الملكية والمطلوبات المالية 3-4

فقاً لمضمون الترتيبات التعاقدية يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية و
 وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.

 أدوات حقوق الملكية 3-4-1

أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية 
 عائدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار المباشرة.الصادرة عن المجموعة بقيمة ال

يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم تسجيل أي ربح/ خسارة 
 بالمجموعة. في بيان الربح أو الخسارة نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة

 المطلوبات المالية 3-4-2

المطلوبات المالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر بشروط قد 
وهي عقد غير مشتق تكون  تكون غير مواتية للمجموعة أو عقد يتم تسويته أو يمكن تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة،

المجموعة فيه ملزمة أو قد تكون ملزمة بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها، أو هي عقد المشتقات على حقوق الملكية 
ملكية الخاصة الخاصة التي سيتم أو قد يتم تسويتها بخالف تبادل مبلغ محدد من النقد )أو أصل مالي آخر( لعدد محدد من أدوات حقوق ال

 بالمجموعة.

 يتم تصنيف المطلوبات المالية إما مطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "مطلوبات مالية أخرى".

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 3-4-2-1

( مقابالً طارئاً لجهة مستحوذة في اندماج 1يكون االلتزام المالي )ما دعنرة لخساال الربح أو خالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ت اباولطلمتصنف ا
ً 3رة أو )به للمتاج( محتفظا 2أو ) 3ق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بطينل عماأ ل الربح أو خالن لة مدلعاابالقيمة ( مصنفا

 الخسارة.

 ة في أي من الحاالت التالية:يتم تصنيف االلتزام المالي كمحتفظ به للمتاجر

 .إذا كان اقتناؤه لغرض رئيسي يتمثل في بيعه على المدى القريب 
  إذا كان عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة األدوات المالية المحددة التي تخضع إلدارة المجموعة ويكون هناك نمط فعلي

 حديث لجني األرباح منه على المدى القصير؛ أو 
 ة مشتقة، فيما عدا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة.إذا كان أدا 
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وذلك  يمكن تصنيف االلتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابالً طارئاً لجهة مستحوذة في اندماج أعمال
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي في أي من الحاالت التالية:

 بعاد أو التقليل بشكٍل جوهري من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ بأي شكل آخر؛ أو أن يؤدي هذا التصنيف إلى است 
  أن يشكل االلتزام المالي جزءاً من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما والذي يتم إدارته وتقييم أدائه

المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار لدى المجموعة، ويتم توفير المعلومات عن على أساس القيمة العادلة، وفقاً لسياسة إدارة 
 التجميع داخلياً على هذا األساس؛ أو 

  بتصنيف  9أن يشكل جزءاً من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات المدمجة ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.العقد الموحد بأكمله بالقيم

 
ات في تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عن التغير

يشتمل صافي الربح أو الخسارة المعترف  القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءاً من عالقة تحوط محددة.
 به في الربح أو الخسارة على أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية.

 مطلوبات مالية أخرى 3-4-2-2

دام طريقة خيتم قياس المطلوبات المالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باست
 الفائدة الفعلية.

ائدة طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل الف
لاللتزام المالي أو حيثما يكون الفعلي فهو الُمعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع 

 مالئماً على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 3-4-3

ها أو انتهاء مدتها. ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائ
 إن الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي ألغي االعتراف به والمقابل المدفوع والمستحق يتم االعتراف به في حساب الربح أو

 الخسارة.

ذه المبادلة كإطفاء لاللتزام المالي عندما تقوم المجموعة بمبادلة أداة دين بأداة دين مختلفة اختالفاً جوهرياً مع المقرض الحالي، يتم احتساب ه
زام األصلي واالعتراف بالتزام مالي جديد. وبالمثل، تقوم المجموعة بعمليات تعديل جوهرية لبنود االلتزام الحالي أو جزء منه كإطفاء لاللت

 المالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد.

 استثمارات عقارية 3-5

المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في ذلك العقارات قيد االستثمارات العقارية هي العقارات 
تُدرج اإلنشاء لتلك األغراض. يتم تسجيل االستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. والحقاً لالعتـراف المبدئي، 

اً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص
 سنة. 25االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة بفترة 
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حتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل الملكية إلى المجموعة بموجب عقد شراء العقارات ذات الصلة، ت
 وحتى ذلك التاريخ يتم تضمين الدفعات المقدمة لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن "الذمم المدينة والموجودات األخرى".

الستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند سحبها نهائياً من االستخدام ويكون من غير المتوقع تحقيق فوائد مستقبلية من يُلغى االعتـراف با
ها استبعادها. يتم االعتـراف بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم في

 إلغاء االعتراف.

 إيجارات 3-6

 المجموعة كمستأجر 3-6-1

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يعد، أو يتضمن، إيجاراً عند بدء العقد. وتعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات 
جار قصيرة األجل )المصنفة على أنها اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي تكون فيها هي المستأجر، باستثناء عقود اإلي

شهراً أو أقل( وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة. بالنسبة لهذه العقود، تعترف المجموعة بدفعات اإليجار  12عقود إيجار مدتها 
ثر تمثيالً للنمط الزمني كمصاريف تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر يكون أك

 الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.

عقد  يقاس التزام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم تُدفع في تاريخ بدء العقد، مخصومة باستخدام المعدل المدرج في
 لة، فإن المجموعة تستخدم معدل الفائدة اإلضافي.اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهو

 تشمل دفعات اإليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

 .دفعات اإليجار الثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصاً أي حوافز إيجار 
 تخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء.دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس مبدئياً باس 
 .المبلغ المتوقع دفعه من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 
 .سعر الممارسة لخيارات الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار 
 اراً بفسخ عقد اإليجار.دفعات غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تتضمن خي 

 
 يُعرض التزام اإليجار ضمن بند "ذمم دائنة ومطلوبات أخرى" في بيان المركز المالي الموجز الموحد.

ن طريق يقاس التزام اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لبيان الفائدة على التزام اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( وع
 قيمة الدفترية لبيان دفعات اإليجار المسددة.تخفيض ال

 تعيد المجموعة قياس التزام اإليجار )وتجري التعديل المقابل على موجودات حق االستخدام( عندما:

  تتغير شروط عقد اإليجار أو يحدث تغيير على تقييم مدى ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يعاد قياس التزام اإليجار عن
 دفعات اإليجار المعدلة باستخدام سعر خصم معدل.طريق خصم 

  تتغير دفعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو التغيرات في الدفعات المتوقعة بموجب ضمانات القيمة المتبقية، وفي
ي )ما لم تتغير دفعات هذه الحاالت يعاد قياس التزام اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام سعر الخصم األول

 اإليجار بسبب التغير في سعر الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يُستخدم سعر الخصم المعدل(.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تابع( إيجارات 3-6

 )تابع( المجموعة كمستأجر 3-6-1

  منفصل، وفي هذه الحالة يعاد قياس التزام اإليجار عن طريق يتم تعديل عقد اإليجار وال يُحتسب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار
 خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام سعر خصم معدل.

 
 لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة.

جار المسددة في أو قبل يوم بدء اإليجار وأي تشتمل موجودات حق االستخدام على القياس المبدئي اللتزامات اإليجار المقابلة، ودفعات اإلي
 تكاليف مباشرة أولية. وتقاس الحقاً بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.

صل عندما تتكبد المجموعة التزاماً يتعلق بتكاليف تفكيك وإزالة األصل المستأجر، أو ترميم الموقع الذي يوجد عليه األصل، أو إعادة األ
األساسي إلى الحالة المطلوبة بموجب شروط وأحكام عقد اإليجار، يتم االعتراف بالمخصص وقياسه وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 . وتُدرج التكاليف ضمن أصل حق االستخدام ذي الصلة، ما لم يتم تكبد تلك التكاليف إلنتاج مخزون.37

 رة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي للموجودات األساسية، أيهما أقصر.تُستهلك موجودات حق االستخدام على مدى فت

إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة أصل حق االستخدام، وكانت المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإن أصل 
 بدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.حق االستخدام ذي الصلة يُستهلك على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي. وي

 تُعرض موجودات حق االستخدام ضمن بند "ممتلكات ومعدات" في بيان المركز المالي الموجز الموحد.

لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتحتسب أي خسائر محددة  36تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 القيمة. عن انخفاض

اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل ال تُدرج ضمن قياس التزام اإليجار وأصل حق االستخدام. ويتم االعتراف بالدفعات 
 ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى هذه الدفعات.

للمستأجر هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية، ولكن يحتسب  16ار الدولي للتقارير المالية رقم ومن الحلول العملية التي يسمح بها المعي
 بدالً من ذلك أي عقد إيجار والعناصر غير اإليجارية المرتبطة به باعتبارها ترتيباً واحداً. ولم تستخدم المجموعة هذا الحل العملي.

 المجموعة كمؤجر 3-6-2

 إيجار تكون فيها هي المؤجر فيما يتعلق ببعض استثماراتها العقارية.تبرم المجموعة اتفاقيات 

تصنَّف عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. ومتى كانت شروط عقد اإليجار تنص على 
العقد كعقد إيجار تمويلي. وتصنَّف جميع عقود اإليجار األخرى  تحويل جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية كاملةً إلى المستأجر، يصنَّف

 كعقود إيجار تشغيلي.

 عندما تكون المجموعة مؤجراً وسيطاً، فإنها تحتسب عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن كعقدين منفصلين. ويصنَّف عقد اإليجار
 يلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي.من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغ
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مباشرة األولية تُحتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تُضاف التكاليف ال
ر ويتم االعتراف بها على أساس ا لقسط المتكبدة أثناء عملية التفاوض واالتفاق على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجا

 الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

ى أساس قيمة صافي استثمار المجموعة في عقود تدَرج المبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة عل
ع إيرادات عقود التأجير التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة  اإليجار. وتوزَّ

جموعة المعيار الدولي للتقارير المالية القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار. وعندما يتضمن العقد عناصر إيجارية وأخرى غير إيجارية، تطبق الم
 لتوزيع مقابل العقد على كل عنصر. 15رقم 

 التقديرات واألحكام .4

إن إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية 
 ات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوب

عة في سبيل إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجمو
والمصادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة  والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام

 .2018ديسمبر  31المنتهية في 

 إدارة المخاطر المالية .5

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية 
 .2018ديسمبر  31موحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في السنوية ال

 أساس التوحيد .6

ة تتضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة البيانات المالية الموجزة للبنك والمنشآت الخاضعة لسيطرته )شركاته التابعة(. تتحقق السيطر
 عندما يكون البنك:

 .لديه السلطة على الشركة المستثمر فيها 
 عرضاً لعائدات متغيرة أو أن يمتلك حقوقاً من مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها.م 
 .لديه القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها 

 
 يتم إعداد البيانات المالية الموجزة للشركات التابعة باستخدام نفس السياسات المتبعة لدى البنك.

 افة البنود الجوهرية لألرصدة واإليرادات والمصاريف الداخلية فيما بين شركات المجموعة عند التوحيد.تُحذف ك

 موسمية النتائج .7

 2019مارس  31لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في البيانات المالية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 
 .2018و

 ى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لد .8

في الجدول التالي، تمثل متطلبات نسبة النقد القانوني لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ودائع االحتياطي اإللزامي وهي 
ت الجارية واألرصدة األخرى أي غيـر متاحة لالستخدام في عمليات المجموعة التي تنفذ بشكل يومي. ال يحمل النقد في الصندوق والحسابا

  سنوياً(. ٪2.60إلى  ٪1.68: 2018سنوياً ) ٪2.60إلى  ٪2.25فوائد. وتحمل شهادات اإليداع معدالت فائدة تتراوح ما بين 
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 )تابع( نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .8

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 ة()مدقق  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 171,436  103,236 نقد في الصندوق
    أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

 -  295,767 حساب جارٍ 
 669,222  777,754 متطلبات نسبة النقد القانوني 

 2,900,000  3,300,000 شهادات إيداع
 4,476,757  3,740,658 

    
    ة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:أرصدة مستحق

 60,784  - حساب جارٍ 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .9

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 105,302  42,905 ودائع تحت الطلب
 1,159,802  - ودائع ألجل

 -  - ة إسالميةودائع استثماري
 42,905  1,265,104 

 (2,249)  - ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 42,905  1,262,855 

 

 قروض وسلفيات للعمالء .10

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   

    قروض األفراد:
 1,159,495  1,135,056 قروض الرهن
 165,173  153,806 بطاقات ائتمان

 1,767,266  1,517,394 أخرى
 2,806,256  3,091,934 

 (96,203)  (100,985) ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 2,705,271  2,995,731 

    قروض الشركات:
 8,014,934  7,917,858 قروض

 1,183,066  1,132,988 سحوبات على المكشوف
 441,157  446,890 إيصاالت أمانة

 476,375  350,730 كمبياالت مخصومة
 9,848,466  10,115,532 

 (416,914)  (505,707) ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 9,342,759  9,698,618 
 12,048,030  12,694,349 

 ادلةاالستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة الع .11
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العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة ر الستثمادوق اصنولملکية وق احقأدوات لتالية في رات االستثماصنيف اعة بتولمجمت اقام
يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لهذه تيجية. راستب األسبال يطولدى الماعلی لالحتفاظ بها عة ولمجمطط اتخرات ستثمار اتعتبث إنها حي

 مارات.االستث

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 16,004  16,004 استثمارات في أسهم مدرجة
 42,828  42,826 استثمارات في أسهم غير مدرجة

 2,695  2,695 استثمار في صندوق استثماري غير مدرج
 61,525  61,527 

 
 وراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات في أ .12

وعة يوضح الجدول التالي االستثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المطفأة التي تحتفظ بها المجموعة في نهاية فترة التقرير. تحتفظ المجم
سنوياً(. ويمكن استرداد  ٪7.4لى إ ٪2.4: 2018سنوياً ) ٪7.4إلى  ٪2.4بهذه االستثمارات في األوراق المالية بمتوسط عائد يتراوح بين 

 (.2027إلى  2020: 2017) 2027إلى  2020االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة االسمية في تواريخ استحقاق مختلفة من 

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 753,521  911,264 استثمار في أدوات الدين
 256,216  256,134 استثمارات في صكوك إسالمية

 1,167,398  1,009,737 
 (440)  (2,658) ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1,164,740  1,009,297 

 

 ودائع العمالء .13

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 3,808,925  3,133,854 ابات جاريةحس
 629,178  866,857 حسابات توفير

 9,875,766  9,096,499 ودائع ألجل
 303,756  275,580 أخرى

 13,372,790  14,617,625 

 
 رأس المال .14

: 2018)سهما بقيمة درهم واحد لكل منهم  1,737,383,050يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للبنك من 
سهما بقيمة درهم واحد لكل سهم(. وتحمل األسهم المدفوعة بالكامل صوتًا واحًدا للسهم الواحد وتتمتع بحقها في  1,737,383,050

  توزيعات األرباح.
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 سندات الشق األول من رأس المال .15

من خالل كيان لغرض خاص هو سي بي آي  سندات رأسمالية من الشق األول )"السندات الرأسمالية"( 2015ديسمبر  23أصدر البنك في 
مليون درهم(. تعد هذه السندات الرأسمالية  459.125مليون دوالر أمريكي ) 125تايير وان برايفت ليمتد )"المصدر"(، بقيمة بلغت 

سنويا(  ٪4.71لى )محتسبة على أساس متوسط معدل المقايضة لست سنوات باإلضافة إ ٪ 6.50سندات رأسمالية دائمة وتحمل فائدة بنسبة 
معدل خالل "الفترة األولية". وبعد الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ إعادة تسعير، يتم احتساب الفائدة لفترة إعادة التسعير التالية بمتوسط 

ر الفترة. سنوياً. تدفع الفائدة على هذه السندات الرأسمالية بشكل نصف سنوي في آخ ٪4.71المقايضة لست سنوات باإلضافة إلى هامش 
أنه وتُعرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة )من ومتضمنة( تاريخ اإلصدار وحتى )باستثناء( تاريخ الطلب األول. ويعرف "تاريخ إعادة التسعير" ب

 2021بر ديسم 23تاريخ الطلب األول ونفس اليوم على مدار ست سنوات تالية. ويحق للبنك المطالبة بهذه السندات الرأسمالية اعتباراً من 
 "تاريخ الطلب األول" وفي كل تاريخ دفع فائدة بعد ذلك.

تعد سندات الشق األول من رأس المال دائمة وثانوية وغيـر مضمونة. ويجوز للبنك اختيار عدم دفع فوائد بناًء على تقديره الخاص. وال 
 عدم سداد الفائدة حدثاً من أحداث التعثر .يحق لحامل تلك السندات الرأسمالية المطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البنك 

 احتياطيات .16

 كانت الحركات في االحتياطيات خالل الفترة على النحو التالي:

 
 احتياطي
  قانوني

 احتياطي
  عام

إعادة  احتياطي
  تقييم ممتلكات

 احتياطي
 إعادة تقييم
  استثمارات

احتياطي 
المخصص 

 المجموع  المحدد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2019            
 397,336  133,833  (43,870)  27,178  22,551  257,674 يناير )مدققة( 1كما في 

الدخل / )الخسارة( الشاملة 
 4,196  -  201  3,995  -  - األخرى
 15,588  19,583  -  (3,995)  -  - تحويالت

ة تقييم استهالك احتياطي إعاد
 (427)  -  -  (427)  -  - ممتلكات
 416,723  153,416  (43,669)  26,751  22,551  257,674 مارس )غير مدققة( 31كما في 

            
2018            
 285,826  -  (39,706)  72,950  17,459  235,123 يناير )مدققة( 1كما في 

الدخل / )الخسارة( الشاملة 
 79  -  79  -  -  - األخرى

استهالك احتياطي إعادة تقييم 
 (719)  -  -  (719)  -  - ممتلكات

 285,186  -  (39,627)  72,231  17,459  235,123 مارس )غير مدققة( 31كما في 
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي .17

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 13,469  12,829 أرباح الصرف األجنبي
 852  (455) صافي )الخسارة( / الدخل من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 4,025  2,653 أخرى
 15,027  18,346 

 
 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية .18

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

ل للفترة  48,911  103,106 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة المحما
 (9,546)  (8,014) مبالغ مستردة مقابل شطب القروض

 126  80 ديون معدومة مشطوبة
 -  1,025 أخرى

 96,197  39,491 

 
 زاماتمطلوبات طارئة والت .19

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   

    خطابات اعتماد وضمانات:
 3,160,482  3,458,886 ضمانات

 316,824  530,845 خطابات اعتماد
 3,989,731  3,477,306 

    التزامات أخرى:
 2,487,308  2,494,092 التزامات القروض

 3,359  3,913 ت رأسماليةالتزاما
 2,498,005  2,490,667 
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 ربحية السهم األساسية والمخفاضة .20

 تحتسب ربحية السهم بقسمة ربح الفترة العائد لمالكي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار خالل الفترة كما يلي:

 ةمن العمليات المستمرة والمتوقف  من العمليات المستمرة 
 2019  2018  2019  2018 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   
        

 39,537  19,986  39,847  20,015 ربح الفترة العائد إلى مالك البنك )بآالف الدراهم(

        
 1,737,383  1,737,383  1,737,383  1,737,383 ف(المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة )باآلال

        
 0.023  0.012  0.023  0.012 الربحية األساسية والمخفاضة للسهم )بالدرهم(

 
 النقد وما في حكمه .21

 النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد يتألف من المبالغ التالية:

 
31 

  مارس
31 
  سمبردي

31 
 مارس

 2019  2018  2018 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 

 )معاد بيانها(  )معاد بيانها(   
      

 1,714,871  3,740,658  4,476,757 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 560,012  1,265,104  42,905   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 4,519,662  5,005,762  2,274,883 
 (668,569)  (669,222)  (777,754) ناقصاً: احتياطي قانوني لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

ً  90ناقصاً: شهادات إيداع بفترة استحقاق أصلية أكثر من   (200,000)  (500,000)  (1,500,000) يوما
ً  90ناقصاً: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك بفترة استحقاق أصلية أكثر من   (73,450)  (183,665)  - يوما

 2,241,908  3,652,875  1,332,864 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .22

لوارد في المعيار المحاسبي تبرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو ا (أ
. تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات تحت الملكية و/أو اإلدارة والسيطرة "إفصاحات األطراف ذات العالقة" 24الدولي رقم 

ً بنفس  المشتـركة ومساهميها وكبار موظفي اإلدارة. تتم المعامالت مع الشركة الزميلة واألطراف ذات العالقة األخرى تقريبا
 الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 )تابع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .22

 فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة في نهاية فترة التقرير: (ب
 

 2018  2019  الشروط 
 ألف درهم  ألف درهم  ٪ 
 )مدققة(  )غير مدققة(   

 اد بيانها()مع     
      الشركات التابعة

 25,000  25,000   عقود الضمانات المالية
      

      الشركة الزميلة
 43,129  43,129  5.0 قروض وسلفيات للعمالء

      
      كبار موظفي اإلدارة

 12,377  12,106  3.0 - 2.75 قروض وسلفيات للعمالء
 5,122  3,063  2.5 ودائع العمالء

      
      أطراف أخرى ذات عالقة
 516,984  495,898  13.0 - 6.0 قروض وسلفيات للعمالء

 1,066  1,136  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 73,942  43,316  1.9 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 251,337  250,145  3.0 ودائع العمالء
 36,730  36,730  - سمية(مقايضات أسعار الفائدة )القيمة اال
 459,125  459,125  6.5 سندات الشق األول من رأس المال

 
 المعامالت الهامة المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كالتالي: (ج

 
   2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

 )معاد بيانها(     
      الشركة الزميلة
 656  749   إيرادات الفوائد

      
      كبار موظفي اإلدارة

 57  89   إيرادات الفوائد
 66  24   مصاريف الفوائد

 1,889  298   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 4,067  4,205   تعويضات كبار موظفي اإلدارة

      
      أطراف أخرى ذات عالقة

 4,388  5,851   إيرادات الفوائد
 1,736  1,913   مصاريف الفوائد
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .23

 يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد المجموعة للقيمة العادلة لمختلف الموجودات والمطلوبات المالية.

 لعادلة على أساس متكررالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة المقاسة بالقيمة ا 23-1

 يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات

 والمطلوبات المالية كما يلي:

 سارة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل إن القيمة العادلة لكافة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ
 الشامل اآلخر تستند إلى أسعار العرض المدرجة في سوق نشط.

  إن القيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم غير المدرجة وصناديق االستثمار غير المدرجة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل
ريقة السوق بناء على أسلوب التقييم باستخدام السعر/ مضاعفات القيمة الدفترية لمعامالت الدخل الشامل اآلخر تستند أساسا إلى ط

 المتاجرة النظيرة والسابقة. يعتبر السعر/ مضاعفات القيمة الدفترية لهذه المعامالت معطيات غير جديرة بالمالحظة.
 صومة. يتم إجراء تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام تحتسب القيمة العادلة لجميع المشتقات باستخدام التدفقات النقدية المخ

منحنى العائد المطبق طوال مدة األدوات للمشتقات غير االختيارية ونماذج تسعير الخيارات للمشتقات االختيارية. يتم قياس المشتقات 
 طابق تواريخ استحقاق العقود.باستخدام المعدالت المدرجة ومنحنيات العائد المستمدة من المعدالت المدرجة التي ت

 
 يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة وفقا لتسلسل القيمة العادلة:

 المستوى الثالث  المستوى األول 
 2019  2018  2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
        

 42,828  42,826  16,004  16,004 أسهم حقوق الملكية
 2,695  2,695  -  - صناديق االستثمار

 16,004  16,004  45,521  45,523 

 
 المستوى الثاني   
     2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم     
 )مدققة(  )غير مدققة(     
 )معاد بيانها(       

        موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 29,659  27,862     القيمة العادلة الموجبة للموجودات المالية المشتقة

        
        من خالل الربح أو الخسارة مطلوبات مالية بالقيمة العادلة

 30,107  26,751     القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة

 
ت بالنسبة للمستوى الثالث من التقييم العادل، فإنه كلما ارتفعت المعطيات غير الجديرة بالمالحظة للسعر/ مضاعف القيمة الدفترية، ارتفع

 1.29: 2018درهم ) 2.42درهم إلى  1.29مة السعر/ القيمة الدفترية المتعددة المستخدمة في التقييم ما بين القيمة العادلة. تتراوح قي
 2019مارس  31درهم(. لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترتين المنتهيتين في  2.42درهم إلى 

  .2018و



 
 

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع 35
 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 )تابع( اليةالقيمة العادلة لألدوات الم .23

 )تابع( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر 23-1

 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 54,477  45,523 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 (2,476)  201 إجمالي الخسائر المسجلة في الدخل الشامل اآلخر

 (6,478)  (203) االستردادات
 45,521  45,523 

 
ال توجد أي مطلوبات مالية بالقيمة العادلة تُصنف المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة الحقاً وفق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة، و

 مصنفة وفق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.

تتعلق جميـع األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات مدرجة أو غيـر 
 ـرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات".مدرجة( المحتفظ بها في نهاية الفترة والمدرجة كتغي

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 23-2

البيانات  باستثناء ما هو مبين أدناه، يـرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في
 قارب قيمها العادلة:المالية الموحدة ت

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2019  2018  2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(    )معاد بيانها(   

        
 957,459  1,141,548  1,009,297  1,167,398 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 
 القطاعات التشغيلية .24

تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل الرئيس التنفيذي 
التشغيلية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم للمجموعة بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه. تنقسم القطاعات 

 إلى التالي: 8

 الخدمات البنكية للشركات 
 الخدمات البنكية لألفراد 
 الخزينة 
 )العقارات )المركز المالي والنتائج للشركة التابعة تكامل العقارية 
 أخرى 
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 )تابع(القطاعات التشغيلية  .24

 2019مارس  31ات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة عن القطاعات التشغيلية للفترتين المنتهيتين في فيما يلي معلومات القطاع
 :2018مارس  31و

 
 الخدمات البنكية

  للشركات
الخدمات 
 المجموع  أخرى  العقارات  الخزينة  لألفراد البنكية

 مألف دره  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            
 )غير مدققة( 2019مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من 
 123,602  2,915  -  4,911  51,443  64,333 العمالء الخارجيين

صافي إيرادات الفوائد بين 
 -  -  (1,869)  -  -  1,869 القطاعات

 76,501  -  -  -  25,335  51,165 إيرادات الرسوم والعموالت
 (7,578)  (149)  -  (285)  (4,892)  (2,252) مصاريف الرسوم والعموالت

إيرادات تشغيلية أخرى، 
 15,027  60  1,476  2,834  6,018  4,638 بالصافي

خسائر ومخصصات انخفاض 
 (96,197)  -  -  31  (35,412)  (60,816) القيمة، بالصافي

 مصاريف عمومية وإدارية
 (83,788)  (40,178)  (1,986)  (1,236)  (29,085)  (11,303) باستثناء االستهالك واإلطفاء

 (6,852)  (3,049)  (319)  (72)  (2,755)  (657) االستهالك واإلطفاء
 (700)  -  -  -  -  (700) حصة من نتائج شركات زميلة
 (29)  (29)  -  -  -  - الخسارة من العمليات المتوقفة

 19,986  (40,430)  (2,698)  6,183  10,652  46,279 ربح / )خسارة( الفترة

            
 )غير مدققة( 2019مارس  31كما في 

 21,286,701  479,574  313,461  5,858,736  2,841,793  11,793,137 الموجودات

 18,860,891  609,429  1,576  1,993,860  5,816,136  10,439,890 المطلوبات

 
 يتم عرض الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والمطلوبات المرتبطة بها في قطاع "الخدمات البنكية للشركات".
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 )تابع(القطاعات التشغيلية  .24

 

 
الخدمات البنكية 

  للشركات

 
الخدمات 

 المجموع  أخرى  العقارات  الخزينة  البنكية لألفراد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  مألف دره  ألف درهم 

            
 )غير مدققة( )معاد بيانها( 2018مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من 
 126,248  2,749  -  2,466  58,464  62,569 العمالء الخارجيين

صافي إيرادات الفوائد بين 
 -  -  (2,250)  -  -  2,250 القطاعات

 67,715  -  -  -  22,344  45,371 إيرادات الرسوم والعموالت
 (6,695)  (22)  -  (85)  (4,252)  (2,336) مصاريف الرسوم والعموالت

إيرادات تشغيلية أخرى، 
 19,189  (799)  2,338  5,115  3,336  9,199 بالصافي

خسائر ومخصصات انخفاض 
 (61,851)  -  (5,370)  -  (48,870)  (7,611) القيمة، بالصافي

مصاريف عمومية وإدارية 
 (91,861)  (44,635)  (1,403)  (1,386)  (34,003)  (10,434) باستثناء االستهالك واإلطفاء

 (12,149)  (5,139)  (1,913)  (90)  (4,150)  (857) االستهالك واإلطفاء
 (749)  -  -  -  -  (749) حصة من نتائج شركات زميلة
 (313)  (313)  -  -  -  - الخسارة من العمليات المتوقفة

 39,534  (48,159)  (8,598)  6,020  (7,131)  97,402 ربح / )خسارة( الفترة

            
 )مدقق( )معاد بيانه( 2018ديسمبر  31كما في 

 22,789,160  512,506  405,460  6,139,359  3,166,634  12,565,201 الموجودات

 20,387,532  596,727  4,003  1,923,487  6,160,610  11,702,705 المطلوبات

 
نفذت المجموعة جميع عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال توجد أي عمليات خارج اإلمارات العربية المتحدة فيما عدا 

 المتعلقة بها. الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والمطلوبات

 إدارة رأس المال .25

إن أهداف وسياسات إدارة رأس المال للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة 
 .2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 رأس المال الرقابي

ات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وفيما يلي وضع رأس المال يحتسب البنك معدل كفاية رأس المال وفقاً للتعليم
  :3الرقابي بنهاية فترة التقرير بموجب بازل 
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 )تابع(البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 

 

 )تابع( إدارة رأس المال .25

 2019  2018 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(   
    

 1,762,541  1,766,097 الشق األولرأس مال حقوق الملكية العادية 
 459,125  459,125 الشق األول اإلضافي من رأس المال

 197,757  186,212 الشق الثاني من رأس المال
 2,419,423  2,411,434 مجموع قاعدة رأس المال

    
 15,820,583  14,896,975 مخاطر االئتمان
 14,257  13,338 مخاطر السوق

 1,410,174  1,494,604 مخاطر التشغيل
حة بالمخاطر  17,245,015  16,404,917 مجموع الموجودات المرجا

    
 ٪10.22  ٪10.77 نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 

 ٪12.88  ٪13.56 نسبة الشق األول من رأس المال
 ٪14.03  ٪14.70 نسبة مجموع رأس المال    

 
 مالية الموجزة الموحدةاعتماد البيانات ال .26

 .2019أبريل  21اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة ووافق على إصدارها بتاريخ 
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 الملحق

 

 مسرد االختصارات

AED  درهم اإلمارات العربية المتحدة 
AKPI  الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م 
AT1  رأس المال اإلضافي الشق األول 

Basel III   اإلطار الرقابي الدولي للبنوك3بازل : 
CBI  البنك التجاري الدولي ش.م.ع 
CDs  شهادات إيداع 
CEO  الرئيس التنفيذي 

CET1  حقوق الملكية العادية الشق األول 
ECL  الخسائر االئتمانية المتوقعة 
EIR  معدل الفائدة الفعلي 
EPS  ربحية السهم 

FVTOCI  من خالل الدخل الشامل اآلخر القيمة العادلة 
FVTPL  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

IAS  المعيار المحاسبي الدولي 
IASB  مجلس معايير المحاسبة الدولية 
IASs  المعايير المحاسبية الدولية 
IFB  .الشركة الدولية للوساطة المالية ذ.م.م 

IFRIC  ة للتقارير الماليةلجنة تفسيرات المعايير الدولي 
IFRS  المعيار الدولي للتقارير المالية 

IFRSs  المعايير الدولية للتقارير المالية 
LGD  الخسارة الناتجة عن التعثر 
LLC  شركة ذات مسؤولية محدودة 
OCI  الدخل الشامل اآلخر 
PD  احتمالية التعثر 

POCI  ئتمانيةموجودات مشتراة أو منشأة انخفضت قيمتها اال 
SCA  هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
SIC  لجنة تفسيرات المعايير 

SPPI  الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد على المبالغ األصلية القائمة 
SPV  منشأة ذات غرض خاص 

T2  الشق الثاني 
TCHA  ذ.م.م. -. تايم كريستال للشقق الفندقية م.ح 

UAE  اإلمارات العربية المتحدة 
TRE  .تكامل العقارية ذ.م.م 

 
 


