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 3 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 

 بيان الدخل الموجز الموحد )غير مدقق(
 فترة التسعة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  
 سبتمبر 30

2018  
 سبتمبر 30

2017 
 سبتمبر 30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
         

 623.995  644.127  219.655  221.532  إيرادات الفوائد

 8.307  9.002  3.175  3.142  إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 632.302  653.129  222.830  224.674  مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 (209.640)  (242.585)  (71.840)  (85.236)  الفوائدمصاريف 

 (14.245)  (12.482)  (5.974)  (3.646)  منتجات إسالمية -توزيعات للمودعين 

 408.417  398.062  145.016  135.792  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية الصافية من التوزيعات للمودعين

 172.595  193.473  55.631  78.223  الرسوم والعموالتإيرادات 

 (20.400)  (22.239)  (7.486)  (8.077)  مصاريف الرسوم والعموالت

 152.195  171.234  48.145  70.146  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 58.897  54.534  21.721  18.786 19 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

 619.509  623.830  214.882  224.724  اإليرادات التشغيليةصافي 

 (335.801)  (303.977)  (115.900)  (98.401)  مصاريف عمومية وإدارية

 (194.427)  (148.815)  (63.843)  (64.467) 20 خسائر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافي

 -  (2.022)    (636)  حصة من نتائج شركات زميلة

 (3.323)  (26.597)  (1.661)  - 13 الخسارة من العمليات المتوقفة

 85.958  142.419  33.478  61.220  ربح الفترة

         ربح الفترة العائد إلى:

ك البنك  89.281  142.418  35.139  61.215  مالا

 (17)  1  (9)  5  الحصص غير المسيطرة

 85.958  142.419  33.478  61.220  ربح الفترة

 0.043  0.089  0.019  0.011 21 العمليات الجارية )بالدرهم( -الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 

 (0.002)  (0.015)  (0.001)  - 21 العمليات المتوقفة )بالدرهم( -الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 

 



 
 4 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 
 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق(

 
 فترة التسعة أشهر المنتهية في  فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  
سبتمبر  30

2018  
سبتمبر  30

2017 
سبتمبر  30 

2018 
سبتمبر  30 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

 85.958  142.419  33.478  61.220  ربح الفترة

         الدخل الشامل األخر

         بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة:
بالقيمة العادلة من  التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة

 (19.811)  493  911  417  خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  (40.132)  -  -  إعادة تقييم العقارات

 (19.811)  (39.639)  911  417  )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة /الدخل

 66.147  102.780  34.389  61.637  مجموع الدخل الشامل للفترة

         

         العائد إلى:

         مجموع الدخل الشامل العائد إلى:

ك البنك  69.470  102.779  36.050  61.632  مالا

 (17)  1  (9)  5  الحصص غير المسيطرة

 66.147  102.780  34.389  61.637  مجموع الدخل الشامل للفترة

         
 
 
 



 
 5 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 
 رأس
  المال

سندات الشق 
األول من 
  رأس المال

 
احتياطي 

  قانوني

 
 احتياطي

  عام

احتياطي 
إعادة تقييم 
  استثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 

  ممتلكات
خسائر 
  متراكمة

حقوق الملكية 
 العائدة لماّلك

  البنك

الحصص 
غير 

  المسيطرة

 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2018                    
 2.467.659  309  2.467.350  (14.984)  72.950  (39.706)  17.459  235.123  459.125  1.737.383 مدقق -الرصيد في بداية الفترة 

 (213.892)  -  (213.892)  (213.892)  -  -  -  -  -  - (2-2تعديالت )إيضاح 
 -في بداية الفترة الرصيد 

 2.253.767  309  2.253.458  (228.876)  72.950  (39.706)  17.459  235.123  459.125  1.737.383 معاد بيانه

                    
 142.419  1  142.418  142.418  -  -  -  -  -  - رةربح الفت

 (39.639)  -  (39.639)  -  (40.132)  493  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 102.780  1  102.779  142.418  (40.132)  493  -  -  -  - الدخل الشامل للفترةمجموع 

                    
استهالك احتياطي إعادة تقييم 

 -  -  -  1.569  (1.569)  -  -  -  -  - استثمارات
تحويل من االحتياطي العام 

 -  -  -  17.459  -  -  (17.459)  -  -  - إلى الخسائر المتراكمة
فوائد مدفوعة على سندات 

 (14.921)  -  (14.921)  (14.921)  -  -  -  -  -  - الشق األول من رأس المال

                    
 -الرصيد في نهاية الفترة 

 2.341.626  310  2.341.316  (82.351)  31.249  (39.213)  -  235.123  459.125  1.737.383 غير مدقق
  



 
 6 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 
 )تابع( بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 رأس
  المال

سندات الشق 
األول من 
  رأس المال

 
احتياطي 

  قانوني

 
احتياطي 

  عام

احتياطي 
إعادة تقييم 
  استثمارات

احتياطي 
إعادة تقييم 

  ممتلكات
خسائر 
  متراكمة

حقوق الملكية 
 العائدة لماّلك

  البنك

الحصص 
غير 

  المسيطرة

 
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2017                    
 2.348.818  340  2.348.478  (275.985)  89.672  (22.333)  142.952  217.664  459.125  1.737.383 مدقق -بداية الفترة  الرصيد في

                    

 85.958  (17)  85.975  85.975  -  -    -  -  - ربح الفترة

 (19.811)  -  (19.811)  -  -  (19.811)    -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 66.147  (17)  66.164  85.975  -  (19.811)    -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

                    
استهالك احتياطي إعادة تقييم 

 -  -  -  6.141  (6.141)  -    -  -  - استثمارات
تحويل من االحتياطي العام 

 -  -  -  142.952  -  -  (142.952)  -  -  - إلى الخسائر المتراكمة
فوائد مدفوعة على سندات 

 (14.922)  -  (14.922)  (14.922)  -  -  -  -  -  - الشق األول من رأس المال

                    
 -الرصيد في نهاية الفترة 

 2.400.043  323  2.399.720  (55.839)  83.531  (42.144)  -  217.664  459.125  1.737.383 غير مدقق



 
 7 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 2018  2017 
 ألف درهم  درهمألف  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 85.958  142.419 ربح الفترة

    تعديالت لـ:
 27.488  24.718 استهالك ممتلكات ومعدات

 3.311  4.461 استهالك استثمار عقاري
 194.381  81.743 خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 -  93.669 الموجودات غير الماليةانخفاض في قيمة 
 (7.144)  (843) ربح من بيع موجودات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 31  4.535 إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
   )ربح(/ خسارة من إعادة تقييم موجودات مالية مقاسة 

 20  (1.733) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 -  (109) ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 (4.827)  - ربح من بيع استثمارات عقارية
 (804)  (804) إيرادات توزيعات األرباح

 1.798  314 حذف ممتلكات ومعدات
 -  2.022 حصة من نتائج شركات زميلة

 -  243 خسارة من االستحواذ على شركة تابعة
 7.598  5.528 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 356.163  307.810 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 581.546  (169.383) )الزيادة(/ النقص في األرصدة لدى المصرف المركزي

 -  (442.977) الزيادة في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
 (465.634)  59.808 النقص/ )الزيادة( في القروض والسلفيات للعمالء

 (56.071)  1.965 النقص/ )الزيادة( في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 6.624  29.176 النقص في المخزون العقاري

 (1.265.890)  900.297 النقص/ )الزيادة( في الذمم المدينة والموجودات األخرى
 (773.1790)  492.881 المستحقة إلى البنوكالزيادة/ )النقص( في الودائع واألرصدة 

 (475.615)  (443.432) النقص في ودائع العمالء
 692.759  (386.874) )النقص(/ الزيادة في الودائع اإلسالمية للعمالء

 1.208.761  (921.672) )النقص(/ الزيادة في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

 (238.889)  (524.048) النقد المستخدم في العمليات
 (7.184)  (4.557) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (246.073)  (528.605) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    
 

  



 
 8 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 
 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق( 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (39.431)  (12.749) شراء ممتلكات ومعدات

 -  141 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 25.970   متحصالت من بيع استثمارات عقارية

متحصالت من استرداد موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
   1.199 الدخل الشامل اآلخرمن خالل 

 (567.262)  (212.328) شراء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 681.027  37.750 متحصالت من بيع/ استرداد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 804  804 توزيعات أرباح مقبوضة

 101.108  (185.183) صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (14.922)  (14.921) فوائد مدفوعة على سندات الشق األول من رأس المال

 (14.922)  (14.921) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
 (159.887)  (728.709) صافي النقص في النقد وما في حكمه

 1.507.811  1.987.589 النقد وما في حكمه في بداية الفترة
 1.347.924  1.258.880 (22النقد وما في حكمه في نهاية الفترة )إيضاح 

    
    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد واألرباح:

    
 456.834  574.203 فوائد مقبوضة

 9.287  5.898 أرباح مقبوضة

 (225.062)  (226.661) فوائد مدفوعة

 (7.542)  (14.014) أرباح مدفوعة

 
 



 
 9 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
 

 

 الوضع القانوني واألنشطة -1
 

التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب المرسوم البنك 
عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك  1991أبـريل  28الصادر بتاريخ  5/91األميـري رقم 

ق المالية )تحت رمز "البنك ، إمارة رأس الخيمة. البنك ُمدرج في سوق أبوظبي لألورا793المسجل هو ص.ب. 
 التجاري الدولي"(. يمارس البنك األنشطة التجارية المصرفية من خالل فروعه بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة كما هو مبين أدناه )يشار إليها جميعًا باسم 
 عة"(."المجمو

 

 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر:

 نسبة الملكية مكان النشاط 

 2017 2018 التأسيس الرئيسي االسم
     

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

 99.4 99.4 المتحدة

 العقارات تكامل العقارية ذ.م.م.
اإلمارات العربية  -دبي

 100.0 100.0 المتحدة

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

 - 100.0 المتحدة

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

 - 52.8 العربية المتحدة
 46.0 95.0 العذراء البريطانية جزر العقارات الكاريبي للتطوير المحدودة

 سي بي آي للخدمات المالية المحدودة
منشأة ذات 

 100.0 100.0 جزر الكايمان غرض خاص

 سي بي آي تايير وان برايفت ليمتد
منشأة ذات 

 100.0 100.0 جزر الكايمان غرض خاص
 * قيد التصفية

 

 والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  -2
 

المعايير الدولية للتقارير الماليةة الجديةدة والمعدلةة المطبقةة والتةي لةيس لهةا تةأثير جةوهري علةى البيانةات  2-1
 المالية الموجزة الموحدة

 

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية 
في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، فيما  2018ينايـر  1تبدأ في أو بعد التي 

، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنوات الحالية والسابقة ولكنه قد 9عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ترتيبات المستقبلية.يؤثر على محاسبة المعامالت أو ال

 

  التعديالت على المعيار  - 2016 – 2014التحسينات السنوية على المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية للدورة
والمعيار المحاسبي  "تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى" 1الدولي للتقارير المالية رقم 

 الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة"."االستثمارات في  28الدولي رقم 

  بشأن تصنيف وقياس  "المدفوعات المبنية على أسهم" 2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 معامالت المدفوعات المبنية على أسهم.

  تلفة للسريان بشأن التواريخ المخ "عقود التأمين" 4التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 والمعيار الجديد المرتقب لعقود التأمين. "األدوات المالية" 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  يقدم طريقة واحدة خماسية "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،
 لعقود المبرمة مع العمالء.الخطوات قائمة على المبادئ كي يتم تطبيقها على كافة ا

  األدوات  - 9]المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ([.2014المالية )

  المعامالت التي تتم بعمالت الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  12التفسير رقم
 ابل المدفوع مسبقاً. أجنبية والمق

  االستثمارات العقارية 40التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم.  



 
 10 لتجاري الدولي ش.م.عالبنك ا

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
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و ليوفي ي)المعدل لمالية" دوات األ"ا 9م قرلمالية للتقارير الي دولر المعياق ابيطعة بتولمجمت اقام، لحاليةرة الفتافي 
زة جولمالمالية ت البياناهذه افي رى ألخالمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييالصلة علی ت الالحقة ذات ايالدلتعوا( 2014

 متطلبات جديدة حول 9الموحدة. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية. (1)
 انخفاض قيمة الموجودات المالية. (2)
ط العامة.محاسبة  (3)  التحوا

 
 تفاصيل حول المتطلبات الجديدة، وكذلك تأثيرها على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة كما هو مبين أدناه.

 
 وفقاً لألحكام االنتقالية المبينة في هذا المعيار. 9طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية  2-2-1
 
تاريخ التطبيق المبدئي )أي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم موجوداتها ومطلوباتها الحالية من حيث متطلبات 

. وبناًء عليه، قامت المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي 2018يناير  1( هو 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ولكنها لم تطبق المتطلبات على 2018يناير  1على األدوات التي لم تلغ المجموعة االعتراف بها كما في  9 رقم

 .2018يناير  1األدوات التي ألغت االعتراف بها بالفعل في 
 

اآلخر  ( فئة جديدة لقياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل2014) 9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لتطبيقها على أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتم تحقيق الهدف منه عن طريق تحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.
 

 على أساس الوقائع 2018يناير  1قامت إدارة البنك بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للمجموعة كما في 
لم يكن له  9والظروف الموجودة في ذلك التاريخ وخلصت إلى أن التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 أي تأثير على الموجودات المالية للمجموعة فيما يتعلق بتصنيفها وقياسها.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-2-2
 

على نموذج الخسارة االئتمانية  9المالية، ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات 
. يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية 39المتوقعة مقابل نموذج خسارة االئتمان المتكبدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

والتغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ  المتوقعة من المجموعة أن تقوم بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة
كل تقرير من أجل بيان التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بالموجودات المالية. وبعبارة أخرى، لم يعد 

 من الضروري وقوع حدث ائتماني قبل تسجيل خسائر االئتمان.
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أن تعترف المجموعة بمخصص خسارة للخسائر  9على وجه التحديد، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 1االئتمانية المتوقعة على ) ( استثمارات الدين المقاسة الحقا

( التزامات القروض وعقود الضمان المالي التي تنطبق 4( موجودات العقود، و)3( ذمم اإليجار المدينة، و)2اآلخر، و)
من  9. وعلى وجه الخصوص، يتطلب المعيار الدولي رقم 9عيار الدولي رقم عليها متطلبات انخفاض القيمة في الم

المجموعة قياس مخصص الخسارة ألي أداة مالية بمبلغ يساوي الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر إذا زادت 
ت األداة المالية من مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي بها، أو إذا كان

الموجودات المالية المشتراة أو األصلية المعرضة النخفاض في قيمتها االئتمانية )مخصص المرحلة الثانية والمرحلة 
الثالثة(. ومن ناحية أخرى، إذا لم تزيد مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي 

ة أو األصلية المعرضة النخفاض في قيمتها االئتمانية(، فإن المجموعة مطالبة بقياس )الموجودات المالية المشترا
شهراً )مخصص المرحلة األولى(.  12مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 

دل الخسارة االئتمانية المتوقعة على ابمبلغ يعرة لخساص امخصس لقياأيضاً منهجاً مبسطاً  9م قرلي دولر المعيار افوي
 معينة.ود وذمم اإليجار المدينة في حاالت لعقوموجودات اية رلتجامدار العمر للذمم المدينة ا

 

، قامت إدارة البنك بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للمجموعة والتزامات القروض وعقود 2018يناير  1في 
انخفاض القيمة باستخدام معلومات معقولة ومثبتة متوفرة بدون تكبد أي تكلفة أو جهد غير مبرر الضمان المالي لتحديد 

لتحديد مخاطر االئتمان للبنود المعنية في تاريخ االعتراف المبدئي ومقارنة ذلك مع  9وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي رقم 
 كالتالي: . وكانت نتيجة التقييم2018يناير  1مخاطر االئتمان كما في 

 

 يناير 1 
2018 

 ألف درهم 
شهراً، الفوائد  12مخصص المرحلة األولى )الخسارة االئتمانية المتوقعة لفترة 

 121.141 المعترف بها بإجمالي القيمة الدفترية(
مخصص المرحلة الثانية )الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، الفوائد 

 212.468 الدفترية(المعترف بها بإجمالي القيمة 
مخصص المرحلة الثالثة )الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر، الفوائد 

 112.039 المعترف بها بالتكلفة المطفأة(
 (231.756) 39عكس المخصص المتكبد وغير المحدد بعد بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 213.892 مخصص الخسارة اإلضافية المتراكمة المعترف به

  
 

، قررت المجموعة عدم تعديل األرقام 15-2-7-9كما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المقارنة. ونتيجة لذلك،

 

  مليون  55.4مليون درهم )يشمل مبلغ  213.9تم االعتراف بمخصص إضافي للخسارة االئتمانية بمبلغ
 2018يناير  1عن الخسائر المتراكمة في  2018يناير  1القروض( كما في درهم للضمانات والتزامات 

 .2018يناير  1مما أدى إلى زيادة صافية في الخسائر المتراكمة كما في 
 

  أفصحت المجموعة عن السياسات المحاسبية لكلتا الفترتين: فترة يُطبق فيها المعيار الدولي للتقارير المالية
 )الفترات السابقة(. 39وأخرى يُطبق فيها المعيار المحاسبي الدولي رقم )الفترة الحالية(  9رقم 
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 محاسبة التحّوط العامة 2-2-3
 

متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة باألنواع الثالثة لمحاسبة التحوط. ومع ذلك، تم إدخال قدر أكبر من تحتفظ 
المرونة على أنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجه التحديد توسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة 

المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم اختبار ألدوات التحوط وأنواع عناصر المخاطر للبنود غير المالية 
ً التقييم الرجعي لفعالية التحوط مطلوباً. كما تم تقديم  فحص الفعالية واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". ولم يعد أيضا

 متطلبات محسنة لإلفصاح عن أنشطة إدارة المخاطر للمجموعة.
 

المجموعة أي أدوات تحوط، وبالتالي لم يكن للتطبيق األولي للمعيار الدولي  ، لم يكن لدى2018يناير  1كما في 
 أي تأثير على النتائج والمركز المالي للمجموعة للسنة الحالية و/أو السنوات السابقة. 9للتقارير المالية رقم 

 

  تى تاريخهالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية ح 2-3
 

لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز 
 التنفيذ حتى تاريخه:

 
 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

 سارية المفعول
 للفترات السنوية

 التي تبدأ في أو بعد

  
يقدم نموذجاً فردياً لمحاسبة المستأجر، األمر  16المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 

الذي يتطلب من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع اإليجارات ما 
 شهرا أو أقل أو أن تكون قيمة األصل األساسي منخفضة. 12لم تكن مدة اإليجار 

 2019يناير  1

 البيانات المالية الموحدة 10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

( بشأن المعالجة المحاسبية لبيع الموجودات أو منحها من مستثمر 2011) المشتركة
 شترك.ما لشركته الزميلة أو مشروعه الم

تاريخ السريان مؤجل إلى أجل 
 غير مسمى

 

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية الموجزة الموحدة 
الدولي للتقارير للمجموعة لفترة التطبيق األولي وأن تبني هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء المعيار 

 ، لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.16المالية رقم 
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قامت المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليجار وتتوقع التأثير التالي من تطبيق معيار اإليجار الجديد، المعيار الدولي 
 :عقود اإليجار 16للتقارير المالية رقم 

 

 :2018يناير  1التأثير على بيان المركز المالي الموحد كما في 
 التأثير 

  

 .25إلى  ٪20 زيادة في الممتلكات والمعدات٪ 

 .1أقل من  نقص في الذمم المدينة والموجودات األخرى٪ 

 .1أقل من  زيادة بقيمة مليون في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى٪ 

 .10إلى  ٪5 زيادة في الخسائر المتراكمة٪ 

 
 :2018ديسمبر  31التأثير على بيان الدخل الموحد للسنة التي ستنتهي في 

 التأثير 

  

 .1أقل من  زيادة في مصاريف الفوائد٪ 

 .1أقل من  نقص في المصاريف العمومية واإلدارية٪ 

 .1أقل من  نقص في صافي ربح الفترة٪ 

 
الفعلي مبدئياً بسبب عدم االنتهاء من جميع أعمال التحول. وقد يتغير التأثير  18يعتبر التأثير المقدر لتطبيق المعيار رقم 

نظراً الستمرار المجموعة في تحسين افتراضاتها للنماذج وأساليب  2019يناير  1بتاريخ  16لتطبيق المعيار رقم 
 وضع التقديرات.

 

 الفترة الحالية -السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 أساس اإلعداد 3-1
 

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

 

التقاريـر المالية المرحلية الصادر  - 34كما أعدت البيانات المالية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

 

يانات المالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه الب
 .2-2، باستثناء ما هو مبين في اإليضاح 2017ديسمبر  31إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

 

المالية السنوية الموحدة الكاملة ال تشتمل هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات 
ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  . 2017ديسمبر  31وينبغي أن تُقرأ جنبا

مؤشراً على  2018سبتمبر  30وباإلضافة إلى ذلك، فليس من الضروري أن تكون نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 .2018ديسمبر  31ي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في النتائج الت

 

الصادر  2624/2008عمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتـحدة رقم 
وما في حكمه ، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية بشأن الموجودات المالية والنقد 2008أكتوبر  12بتاريخ 

 واالستثمارات العقارية في البيانات المالية الموجزة الموحدة.
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 األدوات المالية 3-2
 

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.
 

ً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ أو تقاس  الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيا
إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف الخسائر( يتم إضافتها أو خصمها من القيمة 
األولي. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في حساب الربح أو الخسارة.
 

 الموجودات المالية  3-3
 

يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتريات أو المبيعات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن 
المشتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدده 

 السائد في السوق.القانون أو العرف 
 
إن كافة الموجودات المسجلة يتم قياسها جميعاً الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف الموجودات 

 المالية.
 

 تصنيف الموجودات المالية 3-3-1
 

 تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة أدوات الدين التي تلبي الشروط التالية:
 

  االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منهه االحتفهاظ بهالموجودات الماليهة عندما يتم
 لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.

  عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تهدفقات نقديهة فهي تهواريخ محهددة بحيهث تقتصهر
 المستحقة على المبالغ القائمة منها.على مدفوعات المبالغ األصلية والفوائد 

 
 تقاس الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدين التي تلبي الشروط التالية:

 

  عنهدما يههتم االحتفههاظ بههالموجودات الماليههة ضههمن نمههوذج أعمهال يههتم تحقيههق الهههدف منههه عههن طريههق تحصههيل
 دات المالية.التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجو

  عندما تؤدي األحكام التعاقدية للموجودات المالية إلى وجود تهدفقات نقديهة فهي تهواريخ محهددة بحيهث تقتصهر
 على مدفوعات المبالغ األصلية والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منها.
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 وعموماً تقاس كافة الموجودات المالية األخرى الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 رغم ما سبق، قد تلجأ المجموعة إلى الخيار/ التصنيف النهائي التالي عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية:
 

  قهد تختهار المجموعهة نهائيههاً أن تعهرض التغيهرات الالحقههة فهي القيمهة العادلهة ألدوات حقههوق الملكيهة فهي الههدخل
 (.3-1-3-3الشامل اآلخر في حالة الوفاء بمعايير محددة )انظر البند 

  العادلهة مهن قد تصنف المجموعة نهائياً استثمارات الديون التي تلبهي معهايير القيهاس بالتكلفهة المطفهأة أو بالقيمهة
خالل الدخل الشامل اآلخر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الهربح أو الخسهارة إذا أدى ذلهك إلهى إزالهة 

 (.4-1-3-3عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية )انظر البند 
 

 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية 3-3-1-1
 

حتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفائدة على مدار الفترة ذات طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة ال
 العالقة.

 
بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو األصلية المعرضة النخفاض في قيمتها االئتمانية، فإن 

قدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات الن
والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف المعاملة، واألقساط أو 

القتضاء، الخصومات األخرى( باستثناء الخسائر االئتمانية المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدين، أو، عند ا
خالل فترة أقصر، إلى القيمة الدفترية اإلجمالية ألداة الدين عند االعتراف المبدئي. وبالنسبة للموجودات المالية المشتراة 
أو األصلية المعرضة النخفاض في قيمتها االئتمانية، يحتسب معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان عن طريق خصم 

المقدرة، بما في ذلك الخسائر االئتمانية المتوقعة، إلى التكلفة المطفأة ألداة الدين عند  التدفقات النقدية المستقبلية
 االعتراف المبدئي.

 
ً منه التسديدات  التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي يقاس األصل المالي به عند االعتراف المبدئي مطروحا

ريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، المعدل األصلية، زائداً اإلطفاء المتراكم باستخدام ط
بأي مخصص للخسارة. ومن ناحية أخرى، فإن القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل 

 المالي قبل التعديل بمخصص الخسارة.
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ة وبالقيمة فأطلمابالتکلفة الحقاً قياسها م لتي يتن ايدلدوات األدة الفعلية لفائايقة دام طرباستخد ئوالفرادات ايم االعتراف بإيت
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لألدوات المالية غير الموجودات المالية المشتراة أو األصلية المعرضة 
النخفاض في قيمتها االئتمانية، تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية 

ات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية. وبالنسبة اإلجمالية لألصل المالي، باستثناء الموجود
للموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل 

التقارير الالحقة، مخاطر  تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. وإذا تحسنت، في فترات
االئتمان على األداة المالية التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية، بحيث لم يعد األصل المالي يتعرض النخفاض 
 القيمة، يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي.

 

ة للموجودات المالية المشتراة أو األصلية المعرضة النخفاض في قيمتها االئتمانية، تقوم المجموعة بإثبات إيرادات بالنسب
الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة المطفأة لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي. 

ً بحيث يتوقف وال يكون الحساب على أساس اإلجمالي ح تى وإن تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالية الحقا
 تعرض األصل المالي لالنخفاض في قيمته االئتمانية.

 

 أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-3-1-2
 

ً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة. تقاس أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبد ئيا
(، 2-3-3والحقاً، فإن التغيرات في القيمة الدفترية ألدوات الدين نتيجة ألرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية )انظر 

-3انظر (، وإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية )3-3-3وأرباح أو خسائر انخفاض القيمة )انظر 
ن من لتي کاالمبالغ س اي نفرة هلخساأو ابح رلاجة في درلمالمبالغ ( يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة. وا3-1-1
ة. تدرج جميع التغيرات األخرى فأطلمابالتکلفة ن يدلرة لو تم قياس أدوات الخساأو ابح رلابها في راف العتن الممکا

دخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها تحت بند احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. وفي للقيمة الدفترية ألدوات الدين في ال
ً لمترالخسائر ح أو ابارأل، فإن الماليةدوات األحال إلغاء االعتراف بهذه ا آلخر الشامل الدخل افي اكمة المدرجة سابقا

 رة.لخساأو الربح الى يعاد تصنيفها إ
 

 التقرير أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.لم تصنف المجموعة في نهاية فترة 
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ً )على أساس كل أداة على حدة( أن تصنف استثماراتها في  يجوز للمجموعة عند االعتراف المبدئي أن تختار نهائيا
أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وهذا النوع من التصنيف غير 

استثمارات األسهم هو المتاجرة أو كانت تمثل مقابالً طارئاً معترفاً به بواسطة مسموح به إذا كان الغرض من االحتفاظ ب
 .3الجهة المستحوذة في اندماج أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة في أي من الحاالت التالية:
 

  يتمثل في بيعه على المدى القصير.إذا كان امتالكه لغرض رئيسي 

  ،أن يكون عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة
 ويتوفر دليل على نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير.

 أداة تحوط مصنفة وفعالة(. إذا كان أداة مشتقة )فيما عدا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو 
 

ً بالقيمة  إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس مبدئيا
ً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن  ً إليها تكاليف المعاملة، ثم تقاس الحقا العادلة مضافا

في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتضاف إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. لن يعاد تصنيف التغيرات 
األرباح أو الخسار المتراكمة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد استثمارات األسهم، وبدالً من ذلك سيتم تحويلها إلى 

 األرباح المحتجزة.
 

من استثمارات األسهم ضمن الربح أو الخسارة عندما يتقرر حق المجموعة في قبض يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  "اإليرادات"، ما لم تمثل توزيعات األرباح جزءاً مسترداً من  18توزيعات األرباح وفقا

 تكلفة االستثمار.
 

 لخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا 3-2-1-4
 

-3الموجودات المالية التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )انظر 
 ( تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعلى وجه التحديد:3-1-3-3إلى  3-1-1

 

  الربح أو الخسارة، ما لم تقم المجموعة بتصنيف تصنَّف استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل
االستثمار غير المحتفظ به للمتاجرة أو غير المقابل الطارئ الناشئ من اندماج أعمال، بالقيمة العادلة من 

 (.3-1-3-3خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي )انظر 

  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تصنَّف أدوات الدين التي ال تلبي معايير التصنيف
( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن أدوات الدين التي 2-1-3-3و 1-1-3-3اآلخر )انظر 

تلبي معايير التصنيف بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تصنَّف بالقيمة 
عادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان التصنيف يزيل أو يقلل بصورة جوهرية ال

من عدم تطابق القياس أو االعتراف الذي يمكن أن ينشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف 
قيمة العادلة من خالل الربح باألرباح أو الخسائر على أسس مختلفة. لم تصنف المجموعة أي أدوات دين بال

 أو الخسارة.
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مع ل فترة تقرير، لة في نهاية کدلعاابالقيمة رة لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة اودات جولمس اتقا
تحوط عالقة ن مزءاً فيه جون ال تکد الذي لحالی رة إلخساأو ابح رلافي ر للقيمة العادلة خسائح أو باي أربأراف العتا

لخسارة أي توزيعات أرباح أو فوائد مكتسبة على ددة. يتضمن صافي الربح أو الخسارة المعترف به في الربح أو امح
 .24األصل المالي. ويتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح 

 
 أرباح وخسائر الصرف األجنبي 3-3-2

 

ر الفوري في إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية يتم تحديدها بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالسع
 نهاية كل فترة 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.

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

 االعتراف بفروق الصرف األخرى في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

 لعادلة من خالل الربح أو الخسارة التي ليست جزءاً من عالقة بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة ا
 تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة.

  بالنسبة الستثمارات األسهم المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق
 ة تقييم االستثمارات.الصرف في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعاد

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  3-3-3
 

تعترف المجموعة بمخصص خسارة للموجودات المالية ذات الخسائر االئتمانية المتوقعة التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
القروض وعقود الضمان المالي.  أو أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك التزامات
ن الئتمار امبالغ خسائث يدتحم يتال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية. و

 لمالية.باألداة ائي دلمبراف االعتذ امنن الئتماطر افي مخارات لتغير لبيان ايرتقل يخ کرقعة في تاولمتا
 

منذ ن الئتماافي مخاطر تحدث زيادة جوهرية عندما االئتمانية المتوقعة على مدى العمر بالخسائر لمجموعة تعترف ا
االعتراف المبدئي. ومن ناحية أخرى، إذا لم تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية منذ 

غ يساوي الخسائر االئتمانية االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األدوات المالية بمبل
شهراً. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث  12المتوقعة لمدة 

زيادات كبيرة في احتمالية التعثر أو مخاطر التعثر التي تظهر منذ االعتراف المبدئي بدالً من استناده إلى دليل على 
 المالي النخفاض في قيمته االئتمانية في تاريخ التقرير أو إلى حدوث تعثر فعلي. تعرض األصل
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العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التعثر تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 
شهراً الجزء من  12المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. وفي المقابل، تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12خالل  الخسائر على مدى العمر والذي من المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر ألداة مالية
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  3-3-3-1
 

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، فإن 
خطر حدوث التعثر على األداة المالية المجموعة تقارن خطر حدوث التعثر على األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع 

كما في تاريخ االعتراف المبدئي. وعند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار المعلومات الكمية والنوعية 
المعقولة والمثبتة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة بدون تكبد تكلفة أو جهد غير مبرر. 

شمل المعلومات المستقبلية التي تؤخذ بعين االعتبار التوقعات المستقبلية للقطاعات التي يعمل فيها مدينو المجموعة، ت
والتي يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية وبيوت الخبرة وغيرها 

ن المصادر الخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة التي تتعلق من المؤسسات المماثلة، إضافة إلى عدد م
 باألعمال األساسية للمجموعة.

 

وعلى وجه الخصوص، تؤخذ المعلومات التالية بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل 
 جوهري منذ االعتراف المبدئي:

 

  المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي )إن توفر( أو الداخلي لألداة المالية.التدهور الكبير الفعلي أو 

  التدهور الكبير في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة، على سبيل المثال
طول الفترة الزمنية الزيادة الكبيرة في فروق االئتمان أو أسعار مقايضة التعثر االئتماني بالنسبة للمدين أو 

 أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة.

  التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في بيئة العمل أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن
 ه.تتسبب في انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديون

 .التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين 

 .الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين 

  حدوث تغير سلبي كبير فعلي أو متوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية للمدين، مما يؤدي
 ي في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.إلى انخفاض جوهر

 

بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل 
يوماً، ما لم يكن لدى المجموعة  30جوهري منذ االعتراف المبدئي عندما تتجاوز فترة استحقاق الدفعات التعاقدية 

 معقولة ومثبتة تظهر خالف ذلك.معلومات 
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أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزد بشكل جوهري منذ على الرغم مما سبق ذكره، تفترض المجموعة 
االعتراف المبدئي إذا تم تحديد أن لألداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أن لألدوات 

أن يكون لدى المقترض  ( أن األداة المالية لها مخاطر تعثر منخفضة، و)ب(1المالية مخاطر ائتمانية منخفضة في حالة )
( احتمال أن تودي التغيرات السلبية في 3قدرة قوية على الوفاء بااللتزامات النقدية التعاقدية على المدى القريب، و)

الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة المقترض على الوفاء 
ية. وتعتبر المجموعة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يتوفر له تصنيف بااللتزامات النقدية التعاقد

 ائتماني داخلي أو خارجي على "درجة االستثمار" وفقاً للتعريف المفهوم عالمياً.
 

ل لقابر ايغزام اللتافي طرفاً عة ولمجماتصبح فيه ذي لايخ رلتان افإ، لمالين الضماود اعقروض ولقت امازابالنسبة اللت
وعند تقييم ما إذا كانت هناك زيادة لمالية. م انخفاض قيمة األداة اتقييراض ئي ألغدلمبراف االعتايخ رتالإللغاء هو 

جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بالتزام القرض، فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار التغيرات في 
به التزام القرض. وبالنسبة لعقود الضمان المالي، تقوم المجموعة بدراسة  مخاطر حدوث التعثر للقرض الذي يتعلق

 التغيرات المتعلقة بمخاطر تخلف المدين عن الوفاء بالتزامات العقد.
 

ترصد المجموعة بانتظام فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتقوم 
االقتضاء لضمان قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يتأخر سداد  بمراجعتها حسب

 المبلغ.
 

 تعريف التعثر 3-3-3-2
 

تعتبر المجموعة األحداث التالية من بين أحداث التعثر ألهداف إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة السابقة 
 التي تستوفي أحد المعيارين التاليين ال يمكن استردادها عموماً: إلى أن الذمم المدينة

 

 .عندما يكون هناك خرق للعهود المالية من قبل الطرف المقابل 

  عنهدما تشهير المعلومهات المعههدة داخليهاً أو التهي يهتم الحصههول عليهها مهن مصهادر خارجيههة إلهى أنهه مهن غيههر
دائنيهه، بمها فهي ذلهك المجموعهة )دون مراعهاة أي ضهمانات المحتمل أن يقوم المهدين بهدفع مجمهل التزاماتهه ل

 تحتفظ بها المجموعة(.
 

 90بصرف النظر عن التحليل السابق، تعتبر المجموعة أن التعثر قد حدث عندما يتأخر سداد األصل المالي ألكثر من 
 التعثر.يوماً ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومثبتة تبرهن على معقولية أحد عوامل 
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 انخفاض القيمة االئتمانية للموجودات المالية 3-3-3-3
 

تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر له
 لذلك األصل المالي. يتضمن الدليل على انخفاض القيمة بيانات يمكن مالحظتها حول أي من األحداث التالية:

 
 صعوبة مالية كبيرة تواجه الُمصدر أو المقترض. (أ)
 (.2-3-3-3)انظر خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في سداد الدفعات  (ب)
تنازل )تنازالت( من جانب الُمقرض )المقرضين( للمقترض ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالعجز  (ج)

 المالي للمقترض، وما كان للُمقرض )المقرضين( قبول ذلك في ظل ظروف أخرى.
 وجود احتمال بدخول المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. (د)
 جود سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالية.عدم و (ه)

 
 سياسة الشطب  3-3-3-4

 

تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تتوفر معلومات تشير إلى أن الطرف المقابل يعاني من صعوبات مالية شديدة 
ُوضع تحت التصفية أو دخل في وليس هناك احتمال واقعي للتعافي، على سبيل المثال عندما يكون الطرف المقابل قد 

يوماً، أيهما أقرب. قد تظل  180إجراءات اإلفالس، أما في حالة قروض األفراد عندما يتأخر سداد المبالغ لفترة 
الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التقاضي بموجب إجراءات االسترداد لدى المجموعة، مع مراعاة 

 . ويتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.المشورة القانونية عند االقتضاء
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة واالعتراف بها 3-3-3-5
 

يعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة أحد عوامل احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر )أي حجم الخسارة إذا 
التعثر. يستند تقييم احتمالية التعثر والخاسرة الناتجة عن التعثر على بيانات تاريخية حدث التعثر( والتعرض الناتج عن 

معدلة بواسطة معلومات تنبؤية كما هو موضح أعاله. أما فيما يتعلق بالتعرض الناتج عن التعثر، فبالنسبة للموجودات 
لتقرير، وبالنسبة اللتزامات القروض وعقود المالية يتمثل ذلك في القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات في تاريخ ا

الضمان المالي فإن التعرض يشمل المبلغ المسحوب في تاريخ التقرير، إضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها في 
المستقبل بتاريخ التعثر المحدد بناًء على التوجهات التاريخية وفهم المجموعة الحتياجات التمويل المستقبلية للمدينين، 

 وغيرها من المعلومات التنبؤية ذات الصلة.
 

بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية 
ً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بسعر الفا ئدة الفعلي المستحقة للمجموعة وفقا

 األصلي.
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المجموعة مطالبة بتسديد الدفعات فقط في حالة حدوث تعثر من جانب المدين بالنسبة لعقد الضمان المالي، وحيث إن 
ض صاحب العقد عن  ً لشروط األداة المضمونة، فإن مخصص الخسارة المتوقعة يمثل المبالغ المتوقع أن تعوا وفقا

 المدين أو أي طرف آخر.الخسارة االئتمانية التي يتكبدها ناقصاً أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من صاحب العقد أو 
 

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

 حالة سحب القرض.استالمها في 
 

عند قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر على أساس جماعي للحاالت التي لم يتوفر لها بعد دليل على 
 حدوث زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس التالي:

 

 الية )مثالً تعرض المجموعة لقروض األفراد( كمجموعة منفصلة.يتم تقييم طبيعة األدوات الم 

 .حالة التأخر عن السداد 

 .طبيعة المدينين وحجمهم وقطاع عملهم 

 .التصنيفات االئتمانية الخارجية إن توفرت 
 

 تراجع اإلدارة المجموعات بانتظام لكي تضمن أن مكونات كل مجموعة تظل مشاركة لنفس سمات مخاطر االئتمان.
 

الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر قيمة دل مالية بمبلغ يعاداة ألرة لخساص امخصس عة بقياولمجمت اقامإذا 
أن شروط الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر لحالي ر ايرلتقايخ رفي تادد لکنها تح، ولسابقةر ايرلتقرة افي فت

رة بمبلغ يساوي الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى فترة لخساص امخصس بقيا عةولمجمم يتم بعد الوفاء بها، تقوم ال
 شهراً بتاريخ التقرير الحالي. 12

 

تعترف المجموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القيمة في حساب الربح أو الخسارة لجميع األدوات المالية مع إجراء تعديل 
الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها  مقابل على قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، التي يتم تسجيل مخصص الخسارة لها في الدخل الشامل اآلخر ويتم 
 المركز المالي.تجميعه ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات، وال تخفاض القيمة الدفترية لألصل المالي في بيان 
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية 3-3-4
 
ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من 

أو تقوم بنقل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى أي طرف آخر بشكٍل كامل. األصل، 
فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة على 

ل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في األص
المجموعة لدفعها. أما إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا الملكية ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في 

 االعتراف باألصل المالي، وتعترف كذلك بالقروض المرهونة للعوائد المقبوضة.
 

التكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل عند استبعاد األصل المالي المقاس ب
المستلم والمدين في حساب الربح أو الخسارة. إضافة إلى ذلك، وعند إلغاء االعتراف باالستثمار في أداة دين مصنفة 

المتراكمة التي سبق تجميعها في  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى حساب الربح أو الخسارة. وفي المقابل، عند إلغاء االعتراف باالستثمار في أداة 
حقوق الملكية التي قامت المجموعة باختيارها عند االعتراف المبدئي لقياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ال يعاد تصنيفها في اآلخر، 
 حساب الربح أو الخسارة، ولكن يتم تحويلها إلى األرباح المحتجزة.

 
 تعديل شروط الموجودات المالية  3-3-5

 
التدفقات النقدية التعاقدية للقروض للعمالء. وعندما يحدث ذلك، تقوم تقوم المجموعة أحيانًا بإعادة التفاوض أو تعديل 

المجموعة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من 
 خالل النظر، من بين أمور أخرى، في العوامل التالية:

 

 ة، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالي
 المبالغ التي يتوقع أن يكون المقترض قادراً على سدادها.

  ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل العائد على األرباح/ القائم على األسهم والتي تؤثر
 بشكل جوهري على ملف مخاطر القرض.

 لفترة القرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية. تمديد جوهري 

 .تغير جوهري في معدل الفائدة 

 .تغيير عملة القرض 

  إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة
 بالقروض.
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 )تابع(تعديل شروط الموجودات المالية  3-3-5
 
إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف 

ات. وبالتالي يعتبر تاريخ بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجود
إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة 

ا بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي يكون تعتبر أنها تعرضت فيم
الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل. ويتم إدراج الفروق 

 في القيمة الدفترية أيضاً في الربح أو الخسارة عند االستبعاد.

 
عة ولمجميؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم اال ل يدلتعدة التفاوض أو اعان إفإل جوهري، بشکروط لشف اتختلم لإذا 
ر خسائح أو بام إدراج أريتولمالي ل الألصالمعدلة ية دلنقت افقادلتس اساأية علی رفتدلالقيمة ب إجمالي احتسادة ابإعا

لي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة أو الخسارة. يتم إعادة حساب إجمابح رلافي التعديل 
 بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

 
 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3-4

 

 التصنيف كديون أو كحقوق ملكية  3-4-1
 

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

 

 أدوات حقوق الملكية  3-4-2
 

أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع التزاماتها. يتم تسجيل 
إحدى شركات المجموعة بقيمة العائدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار أدوات حقوق الملكية الصادرة عن 

 المباشرة.
 

 المطلوبات المالية 3-4-3
 

تقاس جميع المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة.

 

المالية التي تنشأ عندما يكون تحويل األصل المالي غير مؤهل لإللغاء أو عندما ينطبق منهج  ومع ذلك، فإن المطلوبات
المشاركة المستمرة، وعقود الضمان المالي الصادرة من المجموعة، وااللتزامات التي تصدرها المجموعة لتقديم قرض 

 ة أدناه.بسعر فائدة أقل من السوق يتم قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية الموضح
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 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 3-4-3-1
 

( مقابالً طارئاً لجهة 1يكون االلتزام المالي )ما دعنرة لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ت اباولطلمتصنف ا
( مصنفاً 3رة أو )به للمتاجظاً ( محتف2أو ) 3ق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بطينل عمامستحوذة في اندماج أ

 ل الربح أو الخسارة.خالن لة مدلعاابالقيمة 
 

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

 .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
 ر.ويكون هناك نمط فعلي حديث لجني األرباح منه على المدى القصي

 .إذا كان أداة مشتقة، فيما عدا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة 
 

ً لجهة مستحوذة في اندماج  إن االلتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابالً طارئا
 الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي في أي من الحاالت التالية:أعمال يمكن تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل 

 

  أن يؤدي هذا التصنيف إلى إزالة أو التقليل بشكٍل ملحوظ من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ
 بأي شكل آخر.

 ة أو كليهما والذي يتم أن يشكل االلتزام المالي جزءاً من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالي
ً لسياسة إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار  إدارته وتقييم أدائه على أساس القيمة العادلة، وفقا

 لدى المجموعة، ويتم توفير المعلومات عن التجميع داخلياً على هذا األساس.

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

 

تدرج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر 
العادلة ضمن الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءاً من عالقة تحوط محددة.  تنشأ عن التغيرات في القيمة

 يشتمل صافي الربح أو الخسارة المعترف به في الربح أو الخسارة على أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية.
 

 مطلوبات مالية مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة  3-4-3-2
 

( 3رة أو )للمتاجظاً بها ( محتف2ل أو )عما( مقابالً طارئاً لجهة مستحوذة في اندماج أ1التي ليست )لمالية ات باولطلمإن ا
 ل الربح أو الخسارة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.خالن لة مدلعاابالقيمة مصنفة 

 

مطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة ذات العالقة. طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة ال
ومعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما فيها كافة الرسوم والنقاط 

معاملة والعالوات أو الخصومات المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف ال
األخرى( من خالل العمر المتوقع لاللتزام المالي، أو خالل فترة أقصر )حسبما كان ذلك مالئماً(، إلى التكلفة المطفأة 

  لاللتزام المالي.
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 عقود الضمان المالي 3-4-3-3
 
عقد الضمان المالي هو عقد يلزم الُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب 

 إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين.
 

ن المالي الصادرة من أحد كيانات المجموعة مبدئياً بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة تقاس عقود الضما
 من خالل الربح أو الخسارة وال تنشأ عن تحويل أصل مالي، يتم قياسها الحقاً بالقيمة األعلى لكل من:

 

  9رقم مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية. 

  لسياسات االعتراف ً ً ناقصاً، حسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقا المبلغ المعترف به مبدئيا
 باإليرادات.

 

 التزامات تقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق  3-4-3-4
 

ً بقيمها العادلة، وإذا لم تك ن مصنفة بالقيمة العادلة من تقاس التزامات تقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق مبدئيا
 خالل الربح أو الخسارة، يتم قياسها الحقاً بالقيمة األعلى لكل من:

 

  9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 

 لسياسات االع ً ً ناقصاً، حسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقا تراف المبلغ المعترف به مبدئيا
 باإليرادات.

 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي  3-4-3-5
 

بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية والمقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح 
للمطلوبات المالية وخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة لألدوات وتدَرج ضمن حساب الربح أو الخسارة 

 التي ليست جزءاً من عالقة تحوط محددة.
 

يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري 
ن خالل الربح أو الخسارة، يشكل السائد في نهاية كل فترة تقرير. بالنسبة للمطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة م

عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم االعتراف به ضمن حساب الربح أو الخسارة 
 للمطلوبات المالية التي ليست جزءاً من عالقة تحوط محددة.

 

 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 3-4-3-6
 

عتراف بمطلوباتها المالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها ال تقوم المجموعة بإلغاء اال
أو انتهاء مدتها. إن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي الذي ألغي تسجيله والمقابل المدفوع والمستحق، بما في 

لة، يتم   االعتراف به في حساب الربح أو الخسارة.ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات محما
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 استثمارات عقارية 3-5
 

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

ً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة  ً لالعتـراف المبدئي، تُدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا والحقا
لعقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على لالنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة االستثمارات ا

 سنة. 25مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة بفترة 
 

يتم احتساب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل الملكية إلى المجموعة بموجب عقد شراء 
لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن العقارات ذات الصلة، وحتى ذلك التاريخ يتم تضمين الدفعات المقدمة 

 "الفوائد المدينة والموجودات األخرى".
 

يُلغى االعتـراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند سحبها نهائياً من االستخدام ويكون من غير المتوقع تحقيق 
االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل في بيان  فوائد مستقبلية من استبعادها. يتم االعتـراف بالفرق بين صافي متحصالت

 الدخل الموجز الموحد في الفتـرة التي يتم فيها إلغاء االعتـراف.
 

 موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع 3-6
 
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة والمجموعات الجاري استبعادها كموجودات محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم 

قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. وال يعتبر هذا الشرط استرداد 
مستوفياً إال عندما تكون الموجودات )أو المجموعة الجاري استبعادها( متاحة للبيع الفوري في ظل حالتها الراهنة والتي 

ف عليها بالنسبة لمعامالت بيع هذه الموجودات )أو المجموعة ال تخضع إال للشروط التي تعتبر اعتيادية أو متعار
الجاري استبعادها(، إضافة إلى تزايد احتماالت بيعها. يجب أن تلتزم اإلدارة بتنفيذ معاملة البيع التي يُنتظر أن تكون 

 صالحة للتسجيل كمعاملة بيع مكتملة األركان في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 

م المجموعة بخطة بيع تشمل فقدان السيطرة على شركة تابعة، تصنَّف جميع موجودات ومطلوبات الشركة عندما تلتز
ا إذا كانت المجموعة  التابعة على أنها محتفظ بها للبيع عند استيفاء المعايير المذكورة أعاله، وذلك بغض النظر عما

 لبيع.سوف تحتفظ بحصة غير مسيطرة في شركتها التابعة السابقة بعد ا
 
عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تشمل استبعاد استثمار، أو جزء من استثمار، في شركة زميلة أو مشروع مشترك، يتم 
تصنيف االستثمار أو الجزء من االستثمار الذي سيتم استبعاده على أنه محتفظ به للبيع عند استيفاء المعايير المذكورة 

طريقة حقوق الملكية فيما يتعلق بالجزء الذي تم تصنيفه كمتاح للبيع. وتستمر أعاله، وتتوقف المجموعة عن استخدام 
المحاسبة عن أي جزء محتفظ به من االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي لم يتم تصنيفه كمتاح 

 للبيع باستخدام طريقة حقوق الملكية.
 

عند االستبعاد عندما يؤدي االستبعاد إلى خسارة المجموعة للنفوذ تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية 
 الجوهري على الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
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بالمحاسبة عن أي حصة محتفظ بها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك وفقا بعد تنفيذ االستبعاد، تقوم المجموعة 
، ما لم تستمر الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك، وفي هذه 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الحالة تستخدم المجموعة طريقة حقوق الملكية.
 

عات االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة تقاس الموجودات غير المتداولة )ومجمو
 ناقصا تكاليف البيع، أيهما أقل.

 
 العمليات المتوقفة 3-7

 
العملية المتوقفة هي أحد مكونات المنشأة التي تم استبعادها أو التي تم تصنيفها کمحتفظ بها للبيع والتي تمثل نشاطا 

أو منطقة جغرافية للعمليات، أو هي جزء من خطة واحدة مقررة الستبعاد هذا النشاط أو منطقة العمليات، رئيسيا مستقال 
أو هي شركة تابعة يتم اقتناؤها حصرا بغرض إعادة البيع. يتم عرض نتائج العمليات المتوقفة بشكل منفصل في بيان 

 الربح أو الخسارة.
 

 المقارنةالفترة  -السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 األدوات المالية 4-1
 

 يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.
 

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ أو 
الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو إصدار 

الخسائر( يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف 
لى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من األولي. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إ

 خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في بيان الدخل الموحد.
 

 الموجودات المالية 4-1-1
 

من خالل الدخل يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات المحددة التالية: "موجودات مالية مقاسة بالقيمة العـادلة 
الشامل اآلخر"، و"موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"، و"موجودات مالية مقاسة بالتكلفة 
المطفأة". يتم االعتـراف وإلغاء االعتـراف بالمشتريات أو المبيعات المنتظمة للموجودات المالية على أسـاس تاريخ 

والمبيعات المنتظمة هي مشتـريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم المتـاجرة. إن المشتريات 
 الموجودات خالل إطـار زمني يحدده القانون أو العرف السائد في السوق.

  



 
 29 لتجاري الدولي ش.م.عالبنك ا

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

 

 )تابع( الفترة المقارنة -السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 )تابع(األدوات المالية  4-1
 

 )تابع(الموجودات المالية  4-1-1
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

عند االعتـراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختار بشكل نهائي )على أساس كل أداة على حدة( أن تصنف االستثمارات 
بالقيمة العادلة من خالل في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وال يسمح بالتصنيف 

 الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.
 

 يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة في أي من الحاالت التالية:
 

 إذا كان امتالكه لغرض رئيسي يتمثل في بيعه على المدى القصير. •
جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة،  أن يكون عند االعتراف المبدئي •

 ويتوفر دليل على نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير.
 أن يكون أداة مشتقة غير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي. •

 
ً بالقيمة العادلة يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر مبدئيا

ً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات  ً إليها تكاليف المعاملة ثم يتم قياسها الحقا مضافا
لقيمة العادلة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وإضافتها إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. يتم تحديد ا

 .24بالطريقة المبينة في اإليضاح رقم 
 

يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق 
توزيعات . يتم االعتـراف باإليـرادات 18المجموعة في استالم هذه التوزيعات وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 األرباح المكتسبة في بيان الدخل الموحد ويتم تضمينها ضمن بند "إيـرادات تشغيلية أخرى".
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

يتم تصنيف االستثمارات في حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تقم 
المجموعة بتصنيف االستثمار غير المحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف 

 المبدئي )انظر أعاله(.
 

إن الموجودات المالية ألدوات الدين التي ال تستـوفي الشروط الالزمة لتصنيفها بالتكلفة المطفأة، كما هو موضح أدناه، 
لشروط إال أن المجموعة قد اختارت بشكل نهائي أن تحددها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التي تستوفي ا

عند االعتـراف المبدئي، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. قد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة 
ذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ من تناقض القياس من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إ

أو االعتراف الذي قد ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر المتعلقة بها على أسس 
 مختلفة.

 

  



 
 30 لتجاري الدولي ش.م.عالبنك ا

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

 

 )تابع( الفترة المقارنة -السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 )تابع(األدوات المالية  4-1
 

 )تابع(الموجودات المالية  4-1-1
 

 ة )تابع(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
 

يتم إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغييـر نموذج 
التكلفة المطفأة. وال يسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة بالقيمة األعمال بحيث لم يعد هناك توافق مع معاييـر 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتـراف المبدئي.
 

تُقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية كل فتـرة تقرير بالقيمة العادلة، ويتم 
لخسارة الناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. ويدرج صافي الربح أو الخسارة االعتـراف بالربح أو ا

المعتـرف به في بيان الدخل الموحد تحت بند "إيـرادات تشغيلية أخرى". يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين في 
 .24اإليضاح 

 

ادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم تضمينها تحت بند يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أدوات الدين بالقيمة الع
 "إيـرادات تشغيلية أخرى" في بيان الدخل الموحد.

 

يتم االعتراف بإيـرادات توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
وعة في استالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم الخسارة في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق المجم

 اإليـرادات، ويتم تضمينها تحت بند "إيـرادات تشغيـلية أخرى" كما هو موضـح أعاله. 18
 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

 توافر الشرطين التاليين:يتم قياس أدوات الدين الحقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسارة انخفاض القيمة في حال 
 

  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية
 التعاقدية.

  أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات
 حقة على القائم منها.المبالغ األصلية والفائدة المست

 

 يتم قياس كافة الموجودات األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة.
 

ً بالقيمة العادلة بعد إضافة تكاليف المعاملة )إال إذا كانت مصنفة  تقاس أدوات الدين التي تطابق هذين الشرطين مبدئيا
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام انظر أعاله(  –كأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ويتم قياسها الحقا

طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي خسارة انخفاض في القيمة )انظر أعاله(، ويتم االعتـراف بإيـرادات الفائدة على أساس 
 العائد الفعلي في إيـرادات الفوائد.

 

دوات الدين التي تتطابق مع معاييـر التكلفة وللمجموعة أن تختـار بشكل نهائي، عند االعتـراف المبدئي، أن تصنف أ
المطفأة أعاله كأدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان هذا التصنيف يلغي، أو يقلل إلى حد 

 بعيد، عدم التطابق المحاسبي الذي ينشأ عن قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفـأة.
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بعد االعتـراف المبدئي يتعين على المجموعة إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة، إذا تغيـرت الغاية من األداة بحيث لم تعد تستوفي معايير التكلفة المطفأة.

 

طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيـرادات الفوائد على الفتـرات التي تخصها. 
لمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع ألداة أما معدل الفائدة الفعلي فهو المعدل الذي يخصم بدقة ا

 الديـن أو فتـرة أقصر، إن أمكن، إلى صافي القيمة الدفتـرية عند االعتـراف المبدئي.
 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي
 

األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة 
 السائد في نهاية كل فترة تقرير. يشكل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. وبالتالي،

 

  بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يدَرج عنصر الصرف
 أو الخسارة.األجنبي في الربح 

 

  بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يدَرج عنصر الصرف
 األجنبي في الدخل الشامل اآلخر.

 
ر بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائ

الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتدَرج ضمن بند "إيرادات تشغيلية أخرى" في بيان 
 الدخل الموحد.

 

 إعادة تصنيف الموجودات المالية
 

يجب إعادة تصنيف الموجودات المالية في حال تغيـر هدف نموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه التغيـرات في 
المالية. ويتوقع أن تكون هذه التغيـرات نادرة الحدوث. تحدد المجموعة هذه التغيـرات عن طريق مجلس  الموجودات

إدارة المجموعة نتيجة لتغيـرات داخلية أو خارجية ويجب أن تكون ذات تأثيـر جوهري على عمليات المجموعة وممكن 
 إثباتها لألطراف الخارجية.

 

ات المالية، فإن عليها تطبيق إعادة التصنيف على أساس مستقبلي من تاريخ إعادة إذا أعادت المجموعة تصنيف الموجود
 التصنيف. وال يجب تعديل األرباح أو الخسائر أو الفوائد المعتـرف بها مسبقاً.
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في حال قامت المجموعة بإعادة تصنيف أحد الموجودات المالية ليتم قياسه بالقيمة العادلة، يتم تحديد قيمته العادلة بتاريخ 

السابقة والقيمة العادلة في إعادة التصنيف. ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناشئة عن الفروق بين القيمة الدفترية 
 بيان الدخل الموحد.

 

في حال قيام المجموعة بإعادة تصنيف أي من الموجودات المالية بحيث يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، فإن قيمتها العادلة 
 بتاريخ إعادة التصنيف هي قيمتها الدفتـرية الجديدة.

 

التقريـر األولى التي تلي التغيـر في نموذج األعمال الذي نتج عنه  يعتبـر تاريخ إعادة التصنيف اليوم األول من فتـرة
 إعادة تصنيف المنشأة لموجوداتها المالية.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

يتم تقييم الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة لتحديد ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تدل على حدوث االنخفاض 
القيمة بنهاية كل فترة تقرير. تعتبر الموجودات المالية أنها قد تعرضت لالنخفاض في القيمة عندما يكون هناك دليل في 

موضوعي على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية بحدث واحد أو أكثر يقع بعد االعتراف 
 المبدئي بالموجودات المالية.

 

 الموضوعي على االنخفاض في القيمة أي مما يلي: قد يشتمل الدليل
 

 .صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو الطرف المقابل 
 .خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التأخر في سداد الفوائد أو المدفوعات األصلية 
 .وجود احتمال بدخول المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية 
 .عدم وجود سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالية 

 
يتم قياس خسارة االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 الفعلي لألصل المالي. المستقبلية المقدرة التي تعكس مبالغ الضمانات والكفاالت، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي
 

يتم تخفيض القيمة الدفتـرية للموجودات المالية مباشرةً بمقدار خسارة االنخفاض في القيمة، باستثناء القروض والدفعات 
المقدمة للعمالء؛ حيث يتم تخفيض القيمة الدفتـرية باستخدام حساب المخصص. وفي حال اعتبار القروض أو الدفعات 

ر ممكنة التحصيل، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. ويتم إضافة المبالغ المستـردة الحقاً عن أي المقدمة للعمالء غيـ
ذمم تم شطبها في وقت سابق إلى حساب المخصص. ويتم االعتـراف بالتغيـرات في القيمة الدفتـرية لحساب المخصص 

 في بيان الدخل الموحد.
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إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل 
في القيمة، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي سبق احتسابها من بعد أن تم احتساب خسارة االنخفاض 

خالل بيان الدخل الموحد إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفتـرية للموجودات المالية، في تاريخ عكس االنخفاض 
 .في القيمة، التكلفة المطفأة فيما لو لم يكن قد تم االعتـراف باالنخفاض في القيمة

 

تقوم المجموعة أوالً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة القروض والدفعات المقدمة 
ذات األهمية الفردية، وكذلك إذا كان هناك انخفاض في القيمة بشكٍل فردي أو جماعي للقروض والدفعات المقدمة غير 

 ذات األهمية الفردية على النحو التالي:
 

ً ال (1)  قروض المقيامة فرديا
 

ً من قبل وحدة المخاطر االئتمانية لتحديد ما إذا كان هناك  تتمثل باألساس في قروض الشركات التي يتم تقييمها فرديا
ض قرض معين لالنخفاض في القيمة.  دليل موضوعي على احتمال تعرا

 

المستقبلية المتوقعة مخصومة باستخدام معدل ويُقاس انخفاض قيمة القروض على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
الفائدة الفعلي للقرض أو سعر القرض الجدير بالمالحظة في السوق، إن وجد، أو القيمة العادلة للضمان إذا كان 

 التحصيل معتمداً كلياً على الضمان.
 

 ة كما يتم احتسابها أعاله.تحتسب خسارة انخفاض القيمة على أنها الفرق بين قيمة القرض الدفترية وقيمته الحالي
 

إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة للقروض والسلفيات المضمونة يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن 
 إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغالق الرهن.

 

ً القروض المقيامة ج (2)  ماعيا
 

 تتضمن خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة جماعياً المخصصات التالية:
 

 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى. (أ)
قروض األفراد ذات الصفات المشتـركة المصنفة على أساس المحفظة والتي تكون مبالغ القروض الفردية  (ب)

   لها غيـر جوهرية.



 
 34 لتجاري الدولي ش.م.عالبنك ا

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

 

 )تابع( المقارنةالفترة  -السياسات المحاسبية الهامة  -4
 

 )تابع(األدوات المالية  4-1
 

 )تابع( الموجودات المالية 4-1-1
 

 )تابع( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى )أ(
 

خسائر عندما يتم تقييم القروض المقيـمة فردياً دون وجود أو تحديد أي مؤشر على وجود خسارة، يمكن أن تكون هناك 
 على أساس تصنيف المخاطر وخصائص قطاع األعمال أو المنتج أو التغيرات المتوقعة.

 
يغطي انخفاض القيمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج من القروض العاملة الفردية التي انخفضت قيمتها في تاريخ 

 حق مستقبالً.التقريـر ولكن لم يتم تحديدها بشكل خاص كمنخفضة في القيـمة إال في وقت ال
 
تقوم إدارة المجموعة باحتساب انخفاض القيمة المقدر لكل محفظة على حدة على أساس الخبرة السابقة والتصنيف 
االئتماني والتغيرات المتوقعة باإلضافة إلى الخسائر الكامنة والتي تعكسها الظروف االقتصادية واالئتمانية مع األخذ 

 رات العربية المتحدة المركزي.  بعين االعتبار متطلبات مصرف اإلما
 
قروض األفراد ذات الصفات المشتـركة المصنفة على أساس المحفظة والتي تكون مبالغ القروض الفردية  (ب)

 لها غيـر جوهرية
 
إن التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية لتحري االنخفاض في 
قيمتها يتم تقديرها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات في المجموعة وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة 
للموجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك التي تتعرض لها المجموعة. يتم تعديل تجربة الخسارة 

الحظة لبيان آثار الظروف الحالية التي لم يكن لها تأثير على الفترة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالم
 التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف في الفترة التاريخية التي ال وجود لها حالياً.

 
ن رصيد القرض الذي م ٪25يُحتسب انخفاض قيمة قروض األفراد بتطبيق منهج معادلة يتم فيه رصد مخصص بنسبة 

من رصيد القرض عندما يتخطى موعد استحقاقه  ٪50يوماً، ومخصص بنسبة  90تجاوز موعد استحقاقه بما يزيد على 
 180يوماً. ويتم تكوين مخصص بكامل قيمة القروض التي تتجاوز موعد استحقاها بمدة تزيد عن  120ألكثـر من 

تماشى هذا المنهج مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة يوماً، بالصافي من الضمانات المحتفظ بها. ي
 المركزي.  

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 
ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من 

مزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى منشاة أخرى. فإذا لم تقم األصل أو تقوم بنقل األصل المالي وجميع مخاطر و
المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية ولم تحتفظ بها واستمرت في السيطرة على األصل المنقول، فإنها تعترف 

 بحصتها المتبقية في األصل وكذلك االلتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تكون ملزمة بدفعها.
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
 
وأما في حال احتفظت المجموعة بشكٍل كامل بكافة مخاطر وعوائد الملكية لألصل المالي المحول، تستمر المجموعة في 

 االعتراف باألصل المالي وتعترف كذلك بالقروض المرهونة للعوائد المقبوضة.
 
عند إلغاء االعتراف باألصل المالي الذي تم قياسه بالتكلفة المطفأة، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع 

 المقابل المقبوض أو المدين يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد.
 

عتراف باألصل المالي المصنف ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال عند إلغاء اال
يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة سابقاً في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ضمن بيان الدخل الموحد، 

 بل تتم إعادة تصنيفها ضمن األرباح المحتجزة.
 

 وما في حكمه النقد
 
يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق واألرصدة غيـر المقيدة لدى البنوك المركزية والمبالغ المستحقة من 

ً أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع  90البنوك تحت الطلب أو التي تكون بفترات استحقاق أصلية مدتها  يوما
 في القيمة العادلة وتستـخدمها المجموعة في إدارة التـزاماتها قصيـرة األجل.لمخاطر غيـر جوهرية من جراء التغيرات 

 
 يدَرج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.

 
 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 4-1-2

 
 التصنيف كديون أو كحقوق ملكية

 
ً لمضمون  يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا

 الترتيبات التعاقدية وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.
 

 أدوات حقوق الملكية
 

تسجيل أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع التزاماتها. يتم 
 أدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة بقيمة العائدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار المباشرة.
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 الماليةالمطلوبات 
 
ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  تقاس المطلوبات المالية الحقا

 الخسارة.
 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ويتم إدراج يتم تصنيف المطلوبات المالية المشتقة تحت بند "مطلوبات مالية بالقيمة 
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة 

 عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد على الفور.
 

 مطلوبات مالية مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة
 

س المطلوبات المالية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة وغير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تقا
بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. ويتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي تقاس الحقاً بالتكلفة 

 ة الفعلية.المطفأة على أساس طريقة الفائد
 
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات 
الصلة. ومعدل الفائدة الفعلي فهو الُمعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر 

 أو )حيثما يكون مالئماً( على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي. المتوقع لاللتزام المالي
 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي
 
بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية والمقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح 

أساس التكلفة المطفأة لألدوات وتدَرج ضمن بند "إيرادات تشغيلية أخرى" في بيان  وخسائر الصرف األجنبي على
 الدخل الموحد.

 
يتم تحديد القيمة العادلة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري 

المالية التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يشكل السائد في نهاية كل فترة تقرير. بالنسبة للمطلوبات 
 عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم االعتراف به ضمن بيان الدخل الموحد.

 
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

 
ي حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال ف

إلغائها أو انتهاء مدتها. إن الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف به والمقابل المدفوع 
يان الدخل والمستحق الدفع، بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات محملة، يتم االعتراف به في ب

   الموحد.
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 مقاصة األدوات المالية
 

في حالة واحدة فقط وهي أن  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي
يتوفر حق قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع 

 األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.
 

 عقود الضمان المالي
 

الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب عقد الضمان المالي هو عقد يلزم المصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل 
إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين. تمنح المجموعة في سياق العمل االعتيادي 

 ضمانات مالية تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت.
 

ها العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى تقاس عقود الضمان المالي الصادرة من قبل المجموعة مبدئياً بقيم
 فترة الضمان. ويتم قياسها الحقاً بأعلى قيمة مما يلي:

 

  المخصصات والمطلوبات  37مبلغ االلتزام بموجب العقد كما هو محدد وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم
 والموجودات الطارئة.

  ،ًناقصا ً ً لسياسات االعتراف المبلغ المعترف به مبدئيا حسب الحال، اإلطفاء المتراكم المعترف به وفقا
 باإليرادات.

 
 قروض معاد التفاوض بشأنها 4-2

 

تسعى المجموعة بقدر اإلمكان إلى إعادة هيكلة القروض بدالً من االستحواذ على الضمان. وقد يتضمن ذلك تمديد 
أن يتم إعادة التفاوض على الشروط، يقاس أي انخفاض في ترتيبات السداد واالتفاق على شروط جديدة للقرض. وما 

القيمة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي المحسوب قبل تعديل الشروط. وتظل القروض التي أعيد التفاوض بشأنها 
 في نفس درجة تصنيف مخاطر االئتمان بغض النظر عن تحسن األداء بعد إعادة الهيكلة. وتراجع اإلدارة بانتظام
القروض المعاد التفاوض عليها لكي تضمن أن جميع المعايير قد استوفيت وأن الدفعات المستقبلية مرجح الحصول 

 عليها. وتستمر القروض في الخضوع لتقييم فردي أو جماعي لتحري مدى االنخفاض في قيمتها.
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 انخفاض القيمة المتكبدة لكن غير المحددة بعدخسائر  4-3
 

إن الموجودات المالية المقيامة بشكل فردي والمدرجة بالتكلفة المطفأة التي لم يتم تحديد أي دليل على حدوث خسارة 
ل محددة لها على أساس فردي، يتم تجميعها معاً وفقاً لخصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها وذلك بناًء على قطاع العم

أو المنتج أو تصنيف موجودات القروض والدفعات المقدمة من أجل حساب الخسارة اإلجمالية المقدرة. يعكس هذا األمر 
خسائر انخفاض القيمة التي يحتمل أن تكون المجموعة قد تكبدتها نتيجة ألحداث تكون قد وقعت قبل تاريخ التقرير، 

ل قرض على حدة، ولكن يمكن تقديرها بشكل موثوق به. وبمجرد والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس ك
أن تتاح المعلومات التي تحدد خسائر الموجودات المالية الفردية لمجموعة من العمالء، تُحذف تلك الموجودات المالية 

 من مجموعة العمالء وتخضع للتقييم الفردي من أجل تحديد مدى االنخفاض في قيمتها.
 

 واألحكامالتقديرات  -5
 

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

 هذه التقديرات.
 

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

 .2017بر ديسم 31المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية -6
 

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في 
 .2017ديسمبر  31البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 أساس التوحيد -7
 

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

 .لديه السلطة على الشركة المستثمر فيها 

 .معرضاً لعائدات متغيرة أو أن يمتلك حقوقاً من مشاركتها في المنشأة المستثمر فيها 

 .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.
 

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

 موسمية النتائج -8
 

 30لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في البيانات المالية الموجزة الموحدة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في 
 .2017و 2018سبتمبر 
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 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي -9
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 213.055  123.817 نقد في الصندوق
    أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

 257.527  223.433 حساب جارٍ   
 718.290  687.689 متطلبات نسبة النقد القانوني  
 900.000  550.000 شهادات إيداع  

 1.584.939  2.088.872 

 

تمثل متطلبات نسبة النقد القانوني لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ودائع االحتياطي اإللزامي وهي 
غيـر متاحة لالستخدام في عمليات المجموعة التي تنفذ بشكل يومي. ال يحمل النقد في الصندوق والحسابات الجارية 

ديسمبر  31) ٪1.78إلى  ٪1.68فوائد. وتحمل شهادات اإليداع معدالت فائدة تتراوح ما بين واألرصدة األخرى أي 
 ( سنوياً.٪1.25إلى  0.97٪: 2017

 

 قروض وسلفيات للعمالء -10
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 10.867.794  10.672.676 قروض
 676.987  514.692 إيصاالت أمانة

 1.135.542  1.165.915 سحوبات على المكشوف
 260.488  287.312 كمبياالت مخصومة

 155.761  166.540 بطاقات ائتمان

 12.807.135  13.096.572 
 (486.045)  (499.550) مخصص االنخفاض في القيمة

 12.307.585  12.610.527 
 

 مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات للعمالء خالل الفتـرة/ السنة كما يلي:كانت الحركات على 
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 872.431  486.045 الرصيد في بداية الفترة/ السنة
 -  154.363 9رقم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 361.966  213.893 صافي مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة/ السنة  
 (748.352)  ((354.751 مبالغ محذوفة خالل الفترة/ السنة

    
 486.045  499.550 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
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 )تابع( قروض وسلفيات للعمالء -10
 

 للعمالء حسب األنشطة االقتصادية: تحليل مجموع القروض والسلفيات
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 2.844.646  3.567.897 الخدمات

 2.023.924  1.744.593 تجارة الجملة والتجزئة

 1.187.446  1.120.941 اإلنشاءات

 2.859.180  2.185.968 قروض األفراد

 2.542.416  2.581.090 العقارات

 661.261  562.461 التصنيع

 948.261  795.364 النقل واالتصاالت

 29.438  248.821 المؤسسات المالية

 12.807.135  13.096.572 

 
 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة -11

 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 17.692  17.773 استثمارات في أسهم مدرجة

 50.921  50.995 استثمارات في أسهم غير مدرجة

 3.556  2.695 استثمار في صناديق استثمارية غير مدرجة

 71.463  72.169 

 
 الجغرافي:فيما يلي الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب التركيز 

 
 سبتمبر 30 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 61.206  60.106 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 10.963  11.357 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 71.463  72.169 
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 بالتكلفة المطفأةموجودات مالية أخرى مقاسة  -12
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 852.826  1.023.712 استثمارات في أدوات دين  
 -  (431) مخصص االنخفاض في القيمة

 1.023.281  852.826 

 
 المطفأة حسب التركيز الجغرافي: فيما يلي الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة

 
 سبتمبر 30 

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 209.143  246.468 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 643.683  777.244 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 1.023.712  852.826 

 
 موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع -13

 
سبتمبر  30تخطط المجموعة الستبعاد شركتها التابعة "الكاريبي للتطوير المحدودة" وتتوقع أن يكتمل االستبعاد بحلول 

. تم االستحواذ على الشركة التابعة حصريا بهدف استبعادها في وقت الحق. بدأت المجموعة برنامًجا لتحديد 2019
المحتملين. ويتم إدراج الموجودات بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع وتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة  المشترين

 مليون درهم عند إعادة تصنيف الموجودات كمحتفظ بها للبيع. وتم إدراج المبالغ التالية بتاريخ االستحواذ. 27البالغة 
 

 ألف درهم   
 )غير مدققة(   
    

 41.497   المحولالمقابل 

 41.162   الحصص المحتفظ بها سابقا

 26.103   الحصص غير المسيطرة

 108.762   القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة

 
في شركة الكاريبي للتطوير المحدودة( المدرجة بتاريخ االستحواذ  ٪5تم قياس الحصة غير المسيطرة )نسبة ملكية تبلغ 

 بالحصة المتناسبة لصافي الموجودات.
 

 رأس المال -14
 

سهماً  1.737.383.050، يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للبنك من 2018سبتمبر  30كما في 
 سهماً بقيمة درهم واحد للسهم(. 1.737.383.050: 2017ديسمبر  31بقيمة درهم واحد للسهم )
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 سندات الشق األول من رأس المال -15
 

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

)محتسبة على أساس متوسط  ٪6.50درهم(. تعد هذه السندات الرأسمالية سندات رأسمالية دائمة وتحمل فائدة بنسبة 
سنويا( خالل "الفترة األولية". وبعد الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ  ٪4.71معدل المقايضة لتسعة سنوات باإلضافة إلى 

دة لفترة إعادة التسعير التالية بمتوسط معدل المقايضة لتسعة سنوات باإلضافة إلى هامش إعادة تسعير، يتم احتساب الفائ
سنوياً. تدفع الفائدة على هذه السندات الرأسمالية بشكل نصف سنوي في آخر الفترة. وتُعرف "الفتـرة األولية"  4.71٪

ول. ويعرف "تاريخ إعادة التسعير" بأنه بالفتـرة )من ومتضمنة( تاريخ اإلصدار وحتى )باستثناء( تاريخ الطلب األ
تاريخ الطلب األول ونفس اليوم على مدار تسع سنوات تالية. ويحق للبنك المطالبة بهذه السندات الرأسمالية اعتباراً من 

 "تاريخ الطلب األول" وفي كل تاريخ دفع فائدة بعد ذلك. 2021ديسمبر  23
 

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

 أحداث التخلف عن السداد.
 

 ودائع العمالء -16
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 3.360.153  3.421.577 حسابات جارية

 573.743  499.178 حسابات توفير

 8.947.637  8.518.084 ودائع ألجل

 279.114  278.376 أخرى

 12.717.215  13.160.647 
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 مطلوبات طارئة والتزامات -17
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    مطلوبات طارئة 
 3.141.704  2.885.412 ضمانات

 454.500  346.196 خطابات االعتماد

 3.231.608  3.596.204 

    
    التزامات 

 2.784.333  2.500.566 التزامات قروض

 11.204  9.006 التزامات رأسمالية

 2.509.572  2.795.537 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة -18
 

تبرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو  )أ(
: "إفصاحات األطراف ذات العالقة". تتمثل األطراف ذات 24الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الشركات تحت الملكية و/أو اإلدارة والسيطرة المشتـركة ومساهميها وكبار موظفي اإلدارة. تتم العالقة في 
ً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع  المعامالت مع األطراف ذات العالقة تقريبا

 عمالء وأطراف خارجيين.
 

 رة/ سنة التقرير:فيما يلي أرصدة األطراف ذات العالقة في نهاية فت )ب(
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

    كبار موظفي اإلدارة 
 7.801  9.733 قروض وسلفيات للعمالء

 8.838  5.260 ودائع العمالء
    

    أطراف أخرى ذات عالقة 
 462.543  504.992 قروض وسلفيات للعمالء

 6.647  3.042 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 211.058  211.624 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 251.058  251.428 ودائع العمالء
 36.730  36.730 مقايضات أسعار الفائدة )القيمة االسمية(

 459.125  459.125 سندات الشق األول من رأس المال
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 )تابع(معامالت األطراف ذات العالقة  -18
 

 يتضمن صافي إيرادات الفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي: )ج(
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

    كبار موظفي اإلدارة 
 187  186 إيرادات الفوائد

 168  159 مصاريف الفوائد
 1.622  1.023 مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 12.806  14.109 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

    
    أطراف أخرى ذات عالقة 

 7.675  15.018 إيرادات الفوائد
 5.069  9.405 مصاريف الفوائد

 14.922  14.921 األول من رأس المالفوائد مدفوعة على سندات الشق 
 

 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي -19
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 39.232  40.498 أرباح الصرف األجنبي
موجودات مالية مقاسة بالقيمة ربح/ )خسارة( من إعادة تقييم 

 1.733 العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

(20) 
 7.144  843 ربح من بيع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة

 804  804 إيرادات توزيعات األرباح
 11.646  10.656 أخرى

 54.534  58.897 
 

 بالصافيخسائر ومخصصات انخفاض القيمة،  -20
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 242.611  180.669 صافي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 (50.819)  (104.805) مبالغ مستردة مقابل شطب القروض

 -  (551) وساطة مدينة تعرضت لالنخفاض للقيمةاسترداد ذمم 
 2.635  6.430 ديون معدومة مشطوبة

   67.072 انخفاض في قيمة موجودات غير مالية
 148.815  194.427 
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 ربحية السهم الواحد -21
 

المصدرة خالل الفترة كما تحتسب ربحية السهم بقسمة ربح الفترة العائد لمالك البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 يلي:

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    
 89.281  169.017 ربح الفترة من العمليات الجارية المنسوب إلى مالك البنك )ألف درهم(

 (14.922)  (14.921) درهم(ناقصا: الفائدة على الشق األول من رأس المال )ألف 

الربحية المستخدمة في حساب الربحية األساسية للسهم الواحد من 
 74.359  154.096 العمليات الجارية )ألف درهم(

الربحية المستخدمة في حساب الربحية األساسية للسهم الواحد من 
 (3.306)  (26.597) العمليات المتوقفة )ألف درهم(

    
 1.737.383.050  1.737.383.050 لعدد األسهم المصدرة المتوسط المرجح

    
 0.043  0.089 الربحية للسهم الواحد من العمليات الجارية )درهم(

    
 (0.002)  (0.015) الربحية للسهم الواحد من العمليات المتوقفة )درهم(

 

 

 النقد وما في حكمه -22
 

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

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 سبتمبر 30 
2017 

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

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 
 1.628.261  2.088.872  1.584.939 المتحدة المركزي

 816.518  817.007  1.205.430 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  

 2.790.369  2.905.879  2.444.779 
ناقصاً: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك بفترة 

ً  90استحقاق أصلية أكثر من   -  -  (443.800) يوما
ناقصاً: شهادات إيداع بفترة استحقاق أصلية 

 (400.000)  (200.000)  (400.000) يوماً أو أقل 90مدتها 
ناقصاً: احتياطي قانوني لدى مصرف اإلمارات 

 (696.855)  (718.290)  (687.689) العربية المتحدة المركزي
      

 1.258.880  1.987.589  1.347.924 
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 تحليل القطاعات -23
 

مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول 
 صنااع القرارات الرئيسيين حول األمور التشغيلية للمجموعة بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه.

 
 يتم تنظيم المجموعة ألغراض تشغيلية في ثالثة قطاعات عمل رئيسية وهي كالتالي:

 
وتشمل مجموعة األنشطة البنكية للشركات والمؤسسات ومجموعة األنشطة البنكية لألفراد وخزينة  األنشطة البنكية

 البنك وأنشـطة أخرى.
 

 وتمثل الخدمات المتعلقة بالوساطة فيما يتعلق بأسهم حقوق الملكية. أنشطة الوساطة
 

 وتمثل الوساطة وخدمات التطويـر فيما يتعلق بالعقارات. العقارات
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 )تابع(تحليل القطاعات  -23
 

 :2017سبتمبر  30و 2018سبتمبر  30المنتهيتين في فيما يلي معلومات القطاعات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة للقطاعات التشغيلية لفترتي التسعة أشهر 
 

       الخدمات البنكية 

 
الشركات 

 المجموع  العقارات  الوساطة  المجموع  أخرى  الخزينة  األفراد  والمؤسسات

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

                
 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30لتسعة أشهر المنتهية في لفترة ا

 398.062  -  -  398.062  11.127  4.343  179.565  203.027 صافي إيرادات الفوائد من العمالء الخارجيين
 -  (6.739)  713  6.026  -  -  -  6.026 إيرادات الفوائد بين القطاعات صافي
 171.234  -  37  171.197  (110)  (400)  49.423  122.284 إيرادات الرسوم والعموالت صافي

 54.534  7.486  500  46.548  513  9.691  14.645  21.699 دات تشغيلية أخرى، بالصافيإيرا
 (148.815)  (31.127)  551  (118.239)  (7.361)  (960)  (103.608)  (6.311) ر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافيخسائ

 (274.797)  (5.983)  (1.261)  (267.553)  (126.311)  (5.174)  (100.961)  (35.107) يف عمومية وإدارية باستثناء االستهالكمصار
 (29.179)  (5.739)  (210)  (23.230)  (15.841)  (266)  (4.949)  (2.174) ف االستهالكمصرو
 (2.022)  -  -  (2.022)  -  -  -  (2.022) من نتائج شركات زميلةحصة 

 (26.597)  -  -  (26.597)  -  -  -  (26.597) من العمليات المتوقفة الخسارة
 142.419  (42.102)  330  184.191  (137.983)  7.234  34.115  280.825 ربح/ )خسارة( الفترة

                
 

 19.444.959  424.069  1.609  19.019.281  520.949  3.919.381  3.371.852  11.207.099 مجموع موجودات القطاع

 17.103.333  48.747  2.907  17.051.679  476.851  1.575.223  5.653.031  9.346.574 مجموع مطلوبات القطاع
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 تحليل القطاعات )تابع( -23
 

       الخدمات البنكية 

 
الشركات 

 المجموع  العقارات  الوساطة  المجموع  أخرى  الخزينة  األفراد  والمؤسسات

 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهمأ

                
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30سعة أشهر المنتهية في لفترة الت

 408.417  -  -  408.417  2.197  26.072  169.553  210.595 صافي إيرادات الفوائد من العمالء الخارجيين
 -  (5.966)  755  5.211  -  -  -  5.211 إيرادات الفوائد بين القطاعاتصافي 
 152.195  (194)  -  152.389  (7)  (327)  52.443  100.280 يرادات الرسوم والعموالتصافي إ

 58.195  6.473  -  52.424  3.986  13.236  8.063  27.139 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
 (194.427)  -  -  (194.427)  (4.000)  -  (137.896)  (52.531) ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافيخسائر 

 (305.168)  (4.728)  -  (300.440)  (133.079)  (4.408)  (130.348)  (32.605) عمومية وإدارية باستثناء االستهالك مصاريف
 (30.633)  (3.311)  -  (27.322)  (16.800)  (193)  (8.368)  (1.961) االستهالكمصروف 

 (3.323)  -  (3.323)  -  -  -  -  - ات المتوقفةالعملي
 85.958  (7.726)  (2.568)  96.252  (147.703)  34.380  (46.553)  256.128 ربح/ )خسارة( الفترة

                
 سبتمبر 30كما في 

 21.022.188  401.616  1.878  20.618.694  390.502  3.403.062  4.307.194  12.517.936 مجموع موجودات القطاع
 18.622.145  9.776  9.020  18.603.349  473.250  969.665  4.844.308  12.316.126 مجموع مطلوبات القطاع

 
 تنفذ المجموعة كافة عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال يوجد لديها أي عمليات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.



 
 49 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -24
 

المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف القيمة العادلة هي 
المشاركة في السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يستند 

ة دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق أعمالها بشكٍل تعريف القيمة العادلة إلى فرضية استمرار المجموعة كمنشأة عامل
 جوهري أو الدخول في معاملة بشروط غير مالئمة.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 

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

 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    القيمة الدفترية 
 852.826  1.023.281 استثمار في أدوات الدين

    
    القيمة العادلة 

 835.963  982.344 في أدوات الديناستثمار 
 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
 

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة 
 .2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في في البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة 

 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
 

يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد التسجيل المبدئي حيث يتم تجميعها في 
 من األول إلى الثالث على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة بالنسبة للقيمة العادلة. مستويات مختلفة

 

  المستوى األول: يشمل األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات
 المتطابقة.

 

 رى، بخالف األسعار الُمعلنة المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المعطيات األخ
المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة 

 )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.
 

  أساليب التقييم وتضم المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المعطيات المستمدة من
المعطيات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )المعطيات 

 غير الجديرة بالمالحظة(.
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  -24
 

 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30 

 المستوى
  األول

المستوى 
  الثاني

المستوى 
 المجموع  الثالث

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        الدخل الشامل اآلخر

 68.768  50.995  -  17.773 أسهم حقوق الملكية -

 2.695  2.695  -  - صناديق االستثمار -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

        الخسارةالربح أو 
 30.720  -  30.720  - القيمة العادلة الموجبة للموجودات المالية المشتقة -

 102.183  53.690  30.720  17.773 المجموع

        
        مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 28.316  -  28.316  - القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة -

        
 

 )مدققة( 2017ديسمبر  31
المستوى 

  األول
المستوى 

  الثاني
المستوى 

 المجموع  الثالث
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        الدخل الشامل اآلخر

 68.613  50.921  -  17.692 أسهم حقوق الملكية -

 3.556  3.556  -  - صناديق االستثمار -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

        الربح أو الخسارة
 20.761  -  20.761  - القيمة العادلة الموجبة للموجودات المالية المشتقة -

 92.930  54.477  20.761  17.692 المجموع

        
        العادلة من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات مالية بالقيمة 

 20.619  -  20.619  - القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة -

        
 
بالنسبة للمستوى الثالث من التقييم العادل، فإنه كلما ارتفعت المعطيات الهامة للسعر/ مضاعف القيمة الدفترية، ارتفعت 

 درهم.  3.56درهم و 3.52القيمة العادلة. يتراوح السعر/ مضاعف القيمة الدفترية المستخدم في التقييم بين 
 

 والمستوى الثاني خالل الفترة/ السنة.لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول 
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية -24
 

 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث
 

 سبتمبر 30 
2018 

 ديسمبر 31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    
    

 76.588  54.477 الفترة/ السنةالرصيد في بداية 
    مجموع األرباح/ )الخسائر(

 (16.166)  412 في الدخل الشامل اآلخر -
 (5.945)  (1.199) استبعادات -

 54.477  53.690 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
القيمة العادلة، وال توجد أي مطلوبات تُقاس المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة الحقاً وفق المستوى الثاني لقياس 

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة وفق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.
 
تتعلق جميـع األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

ا في نهاية الفتـرة/ السنة والمدرجة كتغيـرات في "احتياطي إعادة تقييم اآلخر )المدرجة أو غيـر المدرجة( المحتفظ به
 االستثمارات".

 
 إدارة رأس المال -25

 
إن أهداف وسياسات إدارة رأس المال لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في 

 .2017ديسمبر  31وللسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة كما في 
 

 رأس المال التنظيمي
 
ً للتعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وفيما  يحتسب البنك معدل كفاية رأس المال وفقا

 :3يلي وضع رأس المال التنظيمي بنهاية فترة التقرير بموجب بازل 
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 كفاية رأس المال
 

 
 سبتمبر 30

2018 
 ديسمبر 31 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    قاعدة رأس المال
 1.737.383  1.737.383 رأس المال

 221.770  232.353 احتياطي قانوني
 -   احتياطي عام

 (35.788)  (34.200) دخل شامل آخر متراكم
 2.024  69.121 خسائر متراكمة

 309  310 الحصص غير المسيطرة
 1.925.698  2.004.967 رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول )قبل االقتطاعات الرقابية(

    االقتطاعات الرقابية 
 (78.565)  (73.200) موجودات غير ملموسة

 15.714  - تعديالت انتقالية
 1.862.847  1.931.767 العادية الشق األول بعد التعديالت االنتقاليةمجموع رأس مال حقوق الملكية 

    
 459.125  459.125 رأس المال اإلضافي الشق األول

 (7.856)  - تعديالت انتقالية
 451.269  459.125 مجموع رأس المال اإلضافي الشق األول بعد التعديالت االنتقالية

 2.314.116  2.390.892 مجموع الشق األول من رأس المال
    

 193.130  190.908 مخصص عام مستحق
 (7.856)  - تعديالت انتقالية

 185.274  190.908 الشق الثاني من رأس المال بعد التعديالت االنتقالية
 2.499.390  2.581.800 مجموع قاعدة رأس المال

    
    الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 15.450.398  15.272.652 مخاطر االئتمان
 16.465  30.977 مخاطر السوق

 1.401.099  1.410.174 مخاطر التشغيل
 16.867.962  16.713.803 مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
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 إدارة رأس المال )تابع( -25
 

 
الحد األدنى 

 المطلوب

 رأس المال
  نسب
 سبتمبر 30

2018  

 رأس المال
 نسب
 ديسمبر 31

2017 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

     

     
 ٪11.0  ٪11.6 ٪7.0 نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول

 ٪13.7  ٪14.3 ٪8.5 نسبة الشق األول من رأس المال

 ٪14.8  ٪15.4 ٪10.5 نسبة مجموع رأس المال                                             

 ٪4.0  ٪4.6 ٪1.875 الشق األول المتاحة لمتطلبات المصدحقوق الملكية العادية 
 

 التعرض لمجموعة أبراج -26
 

 ليس لدى البنك أي تعرض لمجموعة أبراج.
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة -27
 

 .2018أكتوبر  29اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة ووافق على إصدارها بتاريخ 


