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 3 من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ  29إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31 

 

 

 إيضاح
2018 

 ألف درهم

 2017 
 ألف درهم

     

 195,124  207,512  إيرادات الفوائد
 (71,099)  (85,857)  مصاريف الفوائد

     

 124,025  121,655  صافي ايرادات الفوائد
     

 46,967  46,486  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
 4,597  4,453  صافي اإليرادات من العمالت األجنبية

 2,166  5,106  إيرادات أخرى
     

 177,755  177,700  مجموع اإليرادات التشغيلية
     

     المصاريف التشغيلية

 (49,986)  (54,445)  مصاريف عمومية وإدارية
 (2,789)  (3,290)  استهالك وإطفاء

     

 (52,775)  (57,735)  مجموع المصاريف التشغيلية
     

 124,980  119,965  صافي الربح قبل خسارة انخفاض القيمة

     

 (35,322)  (55,272) 8.2 صافي خسارة انخفاض القيمة
     

 89,658  64,693  صافي ربح الفترة

     

     

 0.06  0.04 14 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم اإلماراتي(
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 4 .جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تعتبر 29إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31

 
2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف درهم
    

 89,658  64,693 صافي ربح الفترة
    

    الدخل الشامل اآلخر:

    

    لن يُعاد تصنيفها الحقاً في بيان الدخل: بنود

    

 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
 (8,104) الدخل الشامل اآلخر

  

(8,891) 

 (8,891)  (8,104) مجموع البنود التي لن يعاد تصنيفها في بيان الدخل

    

 (8,891)  (8,104) األخرى للفترةمجموع الخسارة الشاملة 
    

 80,767  56,589 مجموع الدخل الشامل للفترة
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 5 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 29إلى  7من اإليضاحات المدرجة على الصفحات 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31 

 

 

 
2018 

 ألف درهم
 2017 

 ألف درهم
     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 89,658  64,693  الفترةصافي ربح 
:      تعديالت ـل

 2,789  3,290  استهالك وإطفاء
 218  -  إطفاء عالوة سندات

 417  265  صافي الخسارة من استثمارات في أوراق مالية 
 35,322  55,272  صافي خسارة انخفاض القيمة

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 
 123,520  والمطلوبات التشغيلية

 

128,404 

     

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 200,000  -  التغير في ودائع لدى البنوك المركزية تستحق بعد ثالثة أشهر
 -  (100,000)  التغير في ودائع ألجل لدى البنوك تستحق بعد ثالثة أشهر

 (31,374)  (20,470)  االحتياطيالتغير في متطلبات 
 (63,064)  (156,095)  التغير في القروض والسلفيات للعمالء

 (116,154)  69,908  التغير في الموجودات األخرى
 124,007  822,474  التغير في ودائع العمالء

 259,409  (18,358)  التغير في المطلوبات األخرى
 (2,800)  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

     

 498,428  720,979  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (1,504)  (1,286)  شراء ممتلكات ومعدات
 (4,576)  -  شراء استثمارات في أوراق مالية

 25,000  71,222  متحصالت من استرداد / بيع استثمارات في أوراق مالية

     

 18,920  69,936  صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (128,320)  -  توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

     

     

 389,028  790,915  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
     

 1,162,315  2,170,225  يناير 1حكمه في النقد وما في 
     

 1,551,343  2,961,140  مارس 31النقد وما في حكمه في 

     

     مارس 31النقد وما في حكمه كما في 

 1,118,304  2,714,724  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 437,315  246,611  مبالغ مستحقة من البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر

 (4,276)  (195)  مبالغ مستحقة للبنوك تستحق خالل ثالثة أشهر
     

  2,961,140  1,551,343 
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 الموحد المرحلي )غير مدقق( الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 6 تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 29إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

   محتجزة  القيمة العادلة  خاص  قانوني  رأس 

 المجموع  أرباح  احتياطي  احتياطي  احتياطي  المال 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم 
            

 2,539,907  147,619  (97,213)  450,688  450,688  1,588,125 2018يناير  1في 
 9التغييرات من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 - (1-3)راجع إيضاح 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(300,199) 
 

(300,199) 
            

 2,239,708  (152,580)  (97,213)  450,688  450,688  1,588,125 2018يناير  1الرصيد المعاد بيانه في 
            

 64,693  64,693  -  -  -  - ربح الفترة
            

 (8,104)  -  (8,104)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
            

 56,589     64,693  (8,104)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة
            

 2,296,297  (87,887)  (105,317)  450,688  450,688  1,588,125 2018مارس  31في 
            

 2,961,515  556,484  (84,470)  450,688  450,688  1,588,125 2017يناير  1في 

            

 89,658  89,658  -  -  -  - ربح الفترة
            

 (8,891)  -  (8,891)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
            

 80,767  89,658  (8,891)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 (2,800)  (2,800)  -  -  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
            

            المعامالت مع ُماّلك البنك
            

 (128,320)  (128,320)  -  -  -  - (12توزيعات أرباح )إيضاح 
            

 2,911,162  515,022  (93,361)  450,688  450,688  1,588,125 2017مارس  31في 
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 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 2018مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

7 

 نوني واألنشطةالوضع القا 1
 

بموجب مرسوم 1975بنك االستثمار ش.م.ع )"بنك االستثمار" أو "البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 
أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة. إن العنوان المسجل للبنك هو ص. ب. 

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.، 1885
 

حصل بنك االستثمار على ترخيص من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة األنشطة البنكية. إن النشاط الرئيسي لبنك 
وأبوظبي والعين ورأس الخيمة والفجيرة. االستثمار هو تقديم الخدمات البنكية للشركات واألفراد من خالل شبكة فروعه الكائنة في الشارقة ودبي 

كما يزاول البنك األنشطة البنكية في بيروت، لبنان من خالل فرعه المرخص من مصرف لبنان )"مصرف لبنان المركزي"(. إن أسهم البنك 
 مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 

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

 

البنك وشركته التابعة )يُـشار إليهما  2018مارس  31تشمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 جموعة"(.معاً باسم "الم

 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام (أ)
 

، "التقارير 34رقم  لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، والمعيار المحاسبي الدولي
وال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المالية المرحلية"، والقوانين المطبقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

كما في وللسنة  المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة
ً 2017ديسمبر  31المنتهية في  للمعايير الدولية للتقارير المالية واألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  ، والتي تم إعدادها وفقا

 .2015( لسنة 2المتحدة رقم )
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض (ب)
 

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

 

 استخدام التقديرات واألحكام (ج)
 

وتقديرات إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام 
لسياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية وافتراضات تؤثر على تطبيق ا

 عن هذه التقديرات.
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 )تابع(أساس اإلعداد  2
 

 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( )ج(
 

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

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

 

 تصنيف الموجودات المالية (1)
 

، تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية بناًء على تقييمات نماذج األعمال التي يحتفظ فيها باألصل 9وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فقط المبالغ األصلية والفائدة. إن هذا يتطلب أحكاما خاصة لتقييم  على مستوى المحفظة وما إذا كانت التدفقات النقدية الناتجة من الموجودات تمثل

صلية كيفية إدارة المجموعة لنموذج أعمالها وبشأن ما إذا كان بند تعاقدي في جميع أدوات الدين من نوع معين يخالف معايير سداد المبالغ األ
 بح أو الخسارة.وفوائدها ويؤدي إلى تسجيل محفظة هامة بالقيمة العادلة من خالل الر

 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة (2)
 

اآلخر يتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ء عن لعمالز احتمالية عجل المثال االئتماني )علی سبيوالسلوك المستقبلية اول الظروف االقتصادية حاستخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة 

 لناتجة(.ر الخسائالسداد وا
 

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

 .تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

 يير وتعريف التعثر.تحديد معا 

 .اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 .تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من المنتجات / األسواق وما يرتبط بها من الخسائر االئتمانية المتوقعة 

  المماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.إنشاء مجموعات من الموجودات المالية 
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 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

الموحدة  إن السياسات المحاسبية والتصنيفات ومبادئ القياس للموجودات والمطلوبات المالية التي تطبقها المجموعة في المعلومات المالية الموجزة
، باستثناء التغيرات في السياسات 2017ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في المرحلية هي نفسها المطبقة في البيانات 

في البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية  3المحاسبية المذكورة أدناه. وتم اإلفصاح عنها بالتفصيل في اإليضاح رقم 
 ثناء التغيرات المذكورة أدناه.، باست2017ديسمبر  31في 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية 3-1
 

 1بتاريخ انتقال في  2014الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يالت على المبالغ المدرجة سابقا في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. ، مما أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية وتعد2018يناير 

، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير جوهري على 9طبقت المجموعة مبكرا متطلبات التصنيف والقياس بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بسبب التغيرات في متطلبات التصنيف والقياس بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1رصيد حقوق الملكية االفتتاحي كما في 

9. 
 

، فقد اختارت المجموعة عدم إعادة بيان أرقام المقارنة. تم 9على النحو المسموح به في األحكام االنتقالية في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
فترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في الرصيد االفتتاحي لكل من األرباح المحتجزة إدراج أي تعديالت على القيم الد

 واالحتياطيات األخرى للفترة الحالية.
 

ى الفترة عل 7وبالتالي، بالنسبة إلفصاحات اإليضاحات، تم أيضا تطبيق التعديالت الالحقة على إفصاحات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 الحالية فقط. وتبين إفصاحات اإليضاحات للفترة المقارنة اإلفصاحات التي تمت في الفترة السابقة.

 

إلى تغييرات في السياسات المحاسبية إلدراج وتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  9أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بتعديل المعايير األخرى التي تتعامل مع األدوات المالية بشكل  9لمالية. كما يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وانخفاض قيمة الموجودات ا

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". 7جوهري مثل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 على المجموعة. 9للتقارير المالية رقم فيما يلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثير تطبيق المعيار الدولي 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( التغيرات في السياسات المحاسبية 3-1
 

وفقا  9إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  39تسوية األرصدة االفتتاحية في بيان المركز المالي من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 : 9لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 الموجودات المالية

    

 

 

القيمة الدفترية 
المعيار  بموجب

المحاسبي الدولي رقم 
المعيار الدولي  /39

 9للتقارير المالية رقم 

 

عمليات إعادة 
 القياس

 

القيمة الدفترية 
بموجب المعيار الدولي 

 9للتقارير المالية رقم 
 2018يناير  1    2017ديسمبر  31 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

  
   

 

 2,261,183  -  2,261,183 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 398,516  (88)  398,604 مبالغ مستحقة من البنوك
 12,165,934  (299,700)  12,465,634 قروض وسلفيات للعمالء

بالقيمة العادلة من خالل  -استثمارات في أوراق مالية 
 10,162 الربح أو الخسارة

 

- 
 

10,162 
العادلة من خالل بالقيمة  -استثمارات في أوراق مالية 

 135,757 الدخل الشامل اآلخر
 

- 
 

135,757 
 398,609  (411)  399,020 بالتكلفة المطفأة -استثمارات في أوراق مالية 

      

 15,670,360  (300,199)  15,370,161 

      

 

 تتضمن عملية إعادة القياس فيما يتعلق بالقروض والسلفيات التسهيالت غير الممولة.
 

 الموجودات والمطلوبات المالية 3-1-1
 

 طرق القياس (أ)
 

 التكلفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعلي (1)
 

ي، زائداً أو تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ األصل
طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، وللموجودات المالية المعدلة بأي  ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام

 مخصص للخسارة.
 

ت أو إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع للموجودا
و إلى وبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )على سبيل المثال، التكلفة المطفأة قبل أي مخصص لالنخفاض في القيمة( أالمطل

خصومات التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. ال يأخذ الحساب في اعتباره الخسائر االئتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو ال
 والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.

 

عنية لتعكس عندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية الم
 يدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراج التغيرات في بيان الدخل. التقديرات الجد
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(التغيرات في السياسات المحاسبية  3-1
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 3-1-1
 

 إيرادات الفوائد (2)
 

خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء الموجودات المالية التي تحتسب إيرادات الفوائد من 
الفعلي على تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية )أو المرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات الفائدة الخاصة بها حسب معدل الفائدة 

 طفأة )أي بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(.التكلفة الم
 

 االعتراف المبدئي والقياس (3)
 

ات ومبيعات يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. ويتم االعتراف بمشتري
 المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات.الموجودات المالية االعتيادية في تاريخ 

 

بقياس  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تقوم المجموعة عند االعتراف المبدئي
ناقصاً تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات  الموجودات والمطلوبات المالية بقيمها العادلة زائداً أو

خالل  الربح أو المطلوبات المالية مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعاملة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من 
ة. وبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسار

نشأ أصل المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذي ينتج عنه إدراج خسارة محاسبية في بيان الدخل عندما ي
 جديد.

 

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عن سعر المعاملة عند االعتراف المبدئي، تقوم المنشأة باالعتراف بالفرق على النحو عندما تختلف القيمة 
 التالي:

 

  عندما يتوفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل )أي معطيات المستوى األول( أو
أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق الجديرة بالمالحظة، يتم االعتراف بالفرق استناداً إلى أي 

 كربح أو خسارة.
 

  في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة ليوم واحد بشكل فردي، حيث يتم
ى مدى عمر األداة، أو يتم تأجيلها حتى يتم تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام معطيات السوق الجديرة بالمالحظة أو يتم إطفاءها عل

 تحقيقها من خالل التسوية.
 

 الموجودات المالية (ب)
 

 التصنيف والقياس الالحق (1)
 

بشكل مبكر وتقوم بتصنيف موجوداتها المالية  9ارير المالية رقم قامت المجموعة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس بموجب المعيار الدولي للتق
 ضمن فئات القياس التالية: 

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. -
 التكلفة المطفأة. -
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع( السياسات المحاسبية التغيرات في 3-1
 

 )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية  1-1-3
 

 الموجودات المالية )تابع( )ب(
 

 التصنيف والقياس الالحق )تابع( (1)
 

 أدوات الدين:
 

واالستثمارات في أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض والسلفيات 
 سندات الدين.

 

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:

 .نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات 

 .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 
 

 الث التالية:بناًء على هذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الث
 

دية التكلفة المطفأة: يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك التدفقات النق -
ل يدتعم يتالدفعات األصلية والفوائد، ويقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

هذه ئد من الفوودات مقابل مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرجة والمقاسة. ويتم إدراج إيرادات اجولمذه اية لهرفتدلالقيمة ا
 لفعلي.ة الفائدل اطريقة معدام باستخدادات الفوائد" ير"إلمالية في الموجودات ا

 

يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية المحتفظ بها لجمع القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  -
العادلة التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط الدفعات األصلية والفوائد. ويقاس بالقيمة 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم تحويل الحركات في القيمة  من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات غير
الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند تسجيل أرباح أو خسائر االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر 

لها في بيان الدخل. وعندما يتم استبعاد الموجودات المالية، فإن األرباح الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم تسجي
أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها في 

 لفعلي.ة الفائدل اطريقة معدام باستخدادات الفوائد" ير"إلمالية في ادات لموجوهذه ائد من الفو"اإليرادات األخرى". ويتم إدراج إيرادات ا
 

ا القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معايير تسجيله -
يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن استثمارات الديون التي  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءا من عالقة التحوط ضمن الربح أو الخسارة وتعرض في بيان 
هذه الموجودات المالية في "إيرادات الفوائد"  الدخل ضمن "اإليرادات األخرى" في الفترة التي تنشأ فيها. تدرج إيرادات الفوائد من

 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية  1-1-3
 

 المالية )تابع( الموجودات )أ(
 

 التصنيف والقياس الالحق )تابع( (1)
 

 

كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا كان هدف نموذج األعمال: يعكس نموذج األعمال  -
المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية 

م االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما )أي يت
المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها 

خبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، ال
 الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.

 

التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل التدفقات معايير سداد المبالغ األصلية وفوائدها: عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل  -
)"اختبار  النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط المبالغ األصلية والفوائد

إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق الدفعات األصلية والفوائد"(. عند إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة بدراسة ما 
إقراض أساسي، أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ومعدل 

مخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق الفوائد الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض لل
 اإلقراض األساسي، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

تتم إعادة التصنيف  تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في الموجودات.

 من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير. ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الحدوث ولم يحدث أي منها خالل الفترة.
 

 أدوات حقوق الملكية:
 

ال تحتوي على التزام تعاقدي أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة، أي األدوات التي 
 ساسية.بالدفع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األ

 

، باستثناء الحاالت التي تكون فيها إدارة تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 المجموعة قد قامت، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة

يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما 
إعادة  أخرى غير توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام هذا الخيار، يتم إدراج أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم

ة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل تصنيفها الحقا إلى بيان الدخل بما في ذلك عند االستبعاد. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيم
إيرادات عن غيرها من التغييرات في القيمة العادلة. ويستمر تسجيل توزيعات األرباح، عندما تمثل عائدًا على هذه االستثمارات، في بيان الدخل ك

 أخرى عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.
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 ()تابع السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 3-1-1
 

 الموجودات المالية )تابع( )ب(
 

 االنخفاض في القيمة (2)
 

القيمة العادلة تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وب
الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود الضمان المالي. تعترف المجموعة بمخصص خسارة لمثل من خالل الدخل 

 هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة:
 

 مبلغاً عادال مرجحاً تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة. -
 

 الزمنية للمال.القيمة  -
 

معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية  -
 والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية.

 

 تعديل القروض (3)
 

النقدية التعاقدية للقروض للعمالء. وعندما يحدث ذلك، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تقوم المجموعة أحيانًا بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات 
 ية:الشروط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من خالل النظر، من بين أمور أخرى، في العوامل التال

 

كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ التي يتوقع أن يكون  إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية، ما إذا -
 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.

 قرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية.تمديد جوهري لفترة ال -
 تغير جوهري في معدل الفائدة. -
 تغيير عملة القرض. -
 إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض. -
 

موجودات المالية األصلية وتعترف بالموجودات "الجديدة" بالقيمة إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بال
ض حساب العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغرا

مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة كبيرة في 
التي  الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف

راء الدفعات المتفق عليها في األصل. ويتم إدراج الفروق في القيمة الدفترية يكون الدافع وراء إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إج
 أيًضا في بيان الدخل كربح أو خسارة عند االستبعاد.

 

ب إجمالي حتسادة اعة بإعاولمجميؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم اال ل يدلتعدة التفاوض أو اعان إفإل جوهري، بشکروط لشف اتختلم لإذا 
 بيان الدخل.في ر التعديل خسائح أو بام إدراج أريتولمالي ل الألصالمعدلة ية دلنقت افقادلتس اساأية علی رفتدلالقيمة ا
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 3-1-1
 

 لموجودات المالية )تابع(ا )ب(
 

 تعديل القروض )تابع( (3)
 

 إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.يتم إعادة حساب 
 

 إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل (4)
 

أو عند تحويلها  يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات
( عندما ال تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر 2( عندما تقوم المجموعة بتحويل جميع مخاطر وامتيازات الملكية بشكل جوهري، أو )1وإما )

 وامتيازات الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ المجموعة بالسيطرة.
 

التعاقدية للحصول على التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاًما تعاقديًا بدفع تلك تبرم المجموعة معامالت تحتفظ فيها بالحقوق 
التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحويل جميع المخاطر واالمتيازات بشكل جوهري. يتم المحاسبة عن هذه المعامالت على أنها تحويالت 

 المجموعة:"تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت 
 

 ليس لديها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات. -
 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات. -
 لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس. -
 

 المطلوبات المالية )ج(
 

 التصنيف والقياس الالحق (1)
 

 الفترة الحالية والسابقة، يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستثناء: في كل من
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية المحتفظ بها -
لمثال، المراكز القصيرة في المحفظة التجارية( والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف للمتاجرة )على سبيل ا

ل المبدئي. إن األرباح أو الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها جزئياً في الدخ
مة العادلة للمطلوبات المالية والذي يعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلوبات، والتي الشامل اآلخر )مبلغ التغير في القي

يتم تحديدها على أنها المبلغ الذي ال يعزى إلى التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق( وجزئياً في الربح أو 
دلة للمطلوبات(. هذا ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفر عن، أو يزيد، عدم الخسارة )المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العا

التطابق المحاسبي، وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح 
 أو الخسارة.

 

المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات المطلوبات المالية المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات  -
 للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل. في الفترات الالحقة، تقوم المجموعة بإدراج أي مصاريف متكبدة على المطلوبات المالية.

 

  عقود الضمان المالي والتزامات القروض. -
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 )تابع(ة الهامة السياسات المحاسبي 3
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 3-1-1
 

 المطلوبات المالية )تابع( )ج(
 

 إلغاء االعتراف (2)
 

 (.يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انقضاء أجله
 

التبادل بين المجموعة والمقرضين األصليين ألدوات الدين بشروط مختلفة بشكل كبير، باإلضافة إلى التعديالت الجوهرية في شروط يتم احتساب 
القيمة المطلوبات المالية القائمة، كإطفاء للمطلوبات المالية األصلية واالعتراف بمطلوبات مالية جديدة. تختلف الشروط بشكل جوهري إذا كانت 

المخصومة للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة بعد خصم أي رسوم مقبوضة ومخصومة باستخدام  الحالية
على األقل عن القيمة الحالية المخصومة للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتبقية من االلتزام المالي  %10معدل الفائدة الفعلي األصلي، تختلف بنسبة 

يل األصلي. باإلضافة إلى ذلك، هناك عوامل نوعية أخرى، مثل العملة التي تدرج بها األداة، والتغيرات في نوع معدل الفائدة، وميزات التحو
طفاء، كإ الجديدة المتعلقة باألداة والتغير في الضمانات، تؤخذ بعين االعتبار أيًضا. في حالة احتساب سعر الصرف ألدوات الدين أو تعديل الشروط

إن يتم االعتراف بأي تكاليف أو رسوم متكبدة كجزء من الربح أو الخسارة على اإلطفاء. إذا لم يتم احتساب سعر الصرف أو التعديل كإطفاء، ف
 أي تكاليف أو رسوم متكبدة تؤدي إلى تعديل القيمة الدفترية للمطلوبات ويتم إطفاؤها على المدة المتبقية للمطلوبات المعدلة.

 
 عقود الضمان المالي والتزامات القروض )د(

 

عقود الضمان المالي هي عبارة عن عقود تُلزم الطرف المصدر بإجراء دفعات محددة لتعويض صاحب العقد عن أي خسارة تلحق به نتيجة 
ً ألحكام أداة الدين. تُمنح  مثل هذه الضمانات المالية للبنوك إخفاق أحد المدينين في إجراء الدفعات المستحقة عليه عند استحقاقها، وذلك وفقا

 والمؤّسسات المالية والجهات األخرى بالنيابة عن العمالء كضمان للقروض والسحب على المكشوف وغيرها من التسهيالت البنكية.
 تقاس عقود الضمان المالي الصادرة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة األعلى لكل من:

 
 مبلغ مخصص الخسارة. -
 .15العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقًصا الدخل المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

 

 التزامات القروض (ـ)ه
 

معدل ب ت لتقديم القروضمازالتأي اعة ولمجمدم اتقم ليتم قياس التزامات القروض المقدمة من المجموعة باعتبارها مبلغ مخصص الخسارة. و
 رى.خأمالية دار أداة صم أو إبتسليدًا أو يتها نقوتسن يمکدة أقل من السوق، أو قروض فائ
 

كمخصص. ومع ذلك، بالنسبة للعقود التي تشمل كال من القرض وااللتزام غير لخسائر ابمخصص االعتراف يتم وض، لقرت اماابالنسبة اللتز
مانية المتوقعة من عنصر االلتزام غير المسحوب بشكل منفصل عن الخسائر االئتمانية المتوقعة المسحوب، ال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئت

من عنصر القرض، ويتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة على االلتزام غير المسحوب مع مخصص خسارة القرض. إلى الحد الذي تتجاوز 
  القيمة الدفترية للقرض، يتم إدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة كمخصص. فيه الخسائر االئتمانية المتوقعة مجتمعة إجمالي
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  2-3
 

كاملة، وذلك بناًء على ما إذا كانت قد حدثت زيادة كبيرة في شهراً أو على مدار فترة  12يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة إما على مدار 
المنتج مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي أو إذا تم اعتبار األصل على أنه ائتمان تعرض النخفاض القيمة. إن خسائر االئتمان المتوقعة هي 

 لناجمة عن التعثر والتي يتم تعريفها على النحو التالي:المخصوم الحتمالية التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثّر والخسارة ا
 

  تمثل احتمالية التعثر احتمال تخلف المقترض عن أداء التزاماته المالية )بموجب "تعريف التعثر واالئتمان منخفض القيمة" المذكور
 شهراً أو الفترة المتبقية لاللتزام. 12أعاله(، وذلك على مدى 

 

 اتج عن التعثر على المبلغ الذي تتوقع المجموعة سداده وقت حدوث التعثّر على مدى االثني عشر شهراً يعتمد مستوى التعرض الن
القادمة أو الفترة المتبقية لمستوى التعرض الناتج عن التعثر. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لاللتزام المتجدد تدرج المجموعة الرصيد 

 ي يتوقع سحبه إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت حدوث التعثر، إن حدث.الجاري المسحوب باإلضافة إلى أي مبلغ إضاف
 

  تمثل الخسارة الناجمة عن التعثر توقعات المجموعة لمدى الخسارة على التعرضات المتعثرة. وتختلف الخسارة الناجمة عن التعثر
االئتماني األخرى. ويتم بيان الخسارة الناتجة عن باختالف نوع الطرف المقابل ونوع وعمر المطالبة وتوافر الضمان وسبل الدعم 

شهر أو فترة  12التعثر كنسبة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر. كما تحتسب الخسارة على أساس مدة 
اً القادمة أو الفترة كاملة، كاملة، حيث تمثل فترة االثني عشر شهراً نسبة الخسارة المتوقعة إذا حدث التعثر في فترة االثني عشر شهر

 وهي نسبة الخسارة المتوقع حدوثها إذا وقع التعثر على مدار الفترة المتبقية من القرض.
 

رة ثالثة أشهر يتم تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل توقع احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتج عن التعثر لكل فت
 عرض فردي أو جماعي. يتم ضرب هذه المكونات الثالثة معا وتعديلها الحتمالية البقاء على قيد الحياة )أي لم يتم سداد التعرض مسبقا ولمولكل ت

يحدث تعثر في وقت سابق من الشهر(. إن هذا يؤدي إلى احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة بشكل فعال لكل شهر مستقبلي، ثم يتم خصمه 
 إلى تاريخ التقرير ويتم جمعه. بالرجوع

 
شهرا. وينظر ملف االستحقاق في  12يتم تطوير احتمالية التعثر مدى العمر من خالل تطبيق ملف االستحقاق على احتمالية التعثر الحالية لمدة 

البيانات التاريخية القابلة  كيفية تطور العثرات في المحفظة من نقطة االعتراف المبدئي وخالل عمر القرض. ويستند ملف االستحقاق على
 للمالحظة ويفترض أن يكون هو نفسه عبر جميع الموجودات ضمن المحفظة وفئات التصنيف االئتماني، ويدعم هذا التحليل التاريخي.

 .شهرا ومدى العمر على أساس ملف الدفع المتوقع، والذي يختلف حسب نوع المنتج 12يتم تحديد التعرض الناتج عن التعثر لمدة 
 
بالنسبة إلطفاء المنتجات والقروض التي تسدد على دفعة واحدة، يعتمد هذا على التسديد التعاقدي المستحق على المقترض على مدى  -

شهًرا أو مدى العمر. وسيتم تعديل هذا أيًضا ألي مدفوعات زائدة متوقعة يقدمها المقترض. ويتم  أيضا إدراج افتراضات السداد  12
 كر في الحساب. إعادة التمويل المب /

بالنسبة للمنتجات المتجددة، يتم توقع التعرض الناتج عن التعثر من خالل أخذ الرصيد الحالي المسحوب وإضافة "عوامل تحويل  -
ر. تختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج والحد األدنى لتعثت اقول ولمتبقية بحلدود اللحب المتوقع يسمح بالسحذي لاالئتمان" ا

 الستخدام الحالي، بناًء على تحليل بيانات التعثر األخيرة للمجموعة.ل
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير -قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة  3-2
 

العوامل التي تؤثر على االسترداد بعد التعثر، والتي تختلف حسب شهرا ومدى العمر بناًء على  12ويتم تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر لمدة 
 نوع المنتج.

 
م يخية لقيرلتا، والخصومات اقعةولمتت وقيمها الضمانات الضماناوع الی نول إألم المقاافي ك لد ذيستن، نةولمضمت ابالنسبة للمنتجا -

 االسترداد الملحوظة.تکلفة لكية وت استعادة المقت اإلجبارية، ولمبيعاب ابسبوق / القيم الدفترية لسا
بالنسبة للمنتجات غير المضمونة، عادة ما يتم تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر على مستوى المنتج بسبب االختالف المحدود في  -

بما في ذلك  عمليات االسترداد التي تم تحقيقها عبر مختلف المقترضين. وتتأثر الخسارة الناتجة عن التعثر باستراتيجيات التحصيل
 مبيعات الديون المتعاقد عليها واألسعار.

 

 12لمدة  ويتم أيضا إدراج المعلومات االقتصادية المستقبلية عند تحديد احتمالية التعثر والتعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر
د من الشرح حول المعلومات المستقبلية وإدراجها في حسابات شهرا ومدى العمر. وتختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج. انظر أدناه لمزي

 الخسائر االئتمانية المتوقعة.
 

مثل كيفية تغير ملف استحقاق احتمالية التعثر وقيم  -يتم مراقبة ومراجعة االفتراضات التي تقوم عليها حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 على أساس ربع سنوي. -الضمانات وغير ذلك 

 

 المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة (أ)
 

حليل يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة المعلومات المستقبلية. قامت المجموعة بإجراء ت
 خاطر االئتمان.تاريخي وتحديد المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على م

 

 تقييم وقياس االئتمان (ب)
 

لي تحديد إن نظام تقييم المخاطر يعتبر األساس لتحديد مخاطر االئتمان لمحفظة المجموعة التمويلية )باستثناء تمويالت العمالء األفراد(، وبالتا
صالحيات اعتماد االئتمان. تستخدم أسعار التمويالت وإدارة المحفظة وتحديد مخصصات خسائر التمويل واالحتياطيات وأساس تفويض 

لى تقييم المجموعة نظاماً نموذجياً رقمياً لتصنيف مخاطر االئتمان يستند إلى التقدير الداخلي للمجموعة حول احتمالية العجز عن السداد إضافة إ
ز المالي للطرف المقابل وتجربته السابقة محفظة العمالء مقابل مجموعة من العوامل الكمية والنوعية، ويشمل ذلك األخذ بعين االعتبار المرك

 وعوامل أخرى.
 

 2018يناير  1لمعايير والتعديالت والتفسيرات األخرى السارية على الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في ا 3-3
 

، ليس 2018يناير  1لسنوية التي تبدأ في ، "اإليرادات من العقود مع العمالء"، الذي يسري للفترات ا15إن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 للمجموعة.جزة الموحدة المرحلية له أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المو

 

ة كانت سارية ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالي
والتي كان من الممكن أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة  2018يناير  1للمرة األولى على السنة المالية التي بدأت في 

 الموحدة المرحلية للمجموعة.
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 

ولم يتم تطبيقها  2018يناير  1الفترة المحاسبية للمجموعة التي تبدأ في المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على 
 )تابع( بشكل مبكر
 

 عنوان المعيار رقم المعيار
تسري على الفترات السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

   

 2019يناير  1 عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

للتقارير تعديالت على المعيار الدولي 
 2019يناير  1 خصائص الدفع المقدم مع التعويض السلبي 9المالية رقم 
 

ي تبدأ لدى المجموعة خطط قائمة لاللتزام بالمعيار الجديد المذكور أعاله الصادر لكن غير الساري حتى تاريخه علی السنة المالية للمجموعة الت
 أثره.، وتقوم المجموعة حالياً بتقييم 2018يناير  1في 

 

لمعايير ليس هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات ا 
وكان يتوقع  2018ناير ي 1الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي بدأت في 

 أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للبنك.
 

 إدارة المخاطر المالية 3-4
 

 إن أهداف وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات
 .2017ديسمبر  31المالية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
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 فئات األدوات المالية 4
 

 التصنيف المحاسبي
 

 يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة للموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية.

 

 غير مدققة
 2018مارس  31

 

 

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

القيمة العادلة  
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 

 بالتكلفة 
 المطفأة

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        الموجودات المالية

 3,221,929  3,221,929  -  - نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
 346,523  346,523  -  - مبالغ مستحقة من البنوك

 464,937  329,736  127,816  7,385 استثمارات في أوراق مالية

 12,266,757  12,266,757  -  - قروض وسلفيات للعمالء

 483,946  483,946  -  - مديونيات عمالء بموجب قبوالت
 75,987  75,987  -  - موجودات مالية أخرى

        

 7,385  127,816  16,724,878  16,860,079 

        

 
 غير مدققة

 2018مارس  31

 

القيمة العادلة 
من خالل الربح 

 أو الخسارة

القيمة العادلة  
من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 

 بالتكلفة 
 المطفأة

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        المطلوبات المالية

        

 195  195  -  -  مبالغ مستحقة للبنوك
 14,416,602  14,416,602  -  -  ودائع من العمالء 
 483,946  483,946  -  -  مطلوبات بموجب قبوالت 
 231,985  231,985  -  -  مطلوبات مالية أخرى 
        

  -  -  15,132,728  15,132,728 

        

 

  



 

 بنك االستثمار ش.م.ع
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 نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية 5
 

 غير مدققة 
 مارس 31

 مدققة 
 ديسمبر 31

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 68,676  81,148 نقد في الصندوق
 1,705,772  2,633,576 أرصدة أخرى لدى البنوك المركزية

 449,049  467,946 (1-5متطلبات االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )اإليضاح 
 37,686  39,259 (2-5مصرف لبنان المركزي )اإليضاح متطلبات االحتياطي لدى 

    

 3,221,929  2,261,183 

    

 يجب االحتفاظ بودائع االحتياطي القانوني وفقا للوائح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف لبنان المركزي.
 

المتحدة المركزي بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي غير متوفرة إن متطلبات االحتياطي المحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية  5-1
زي، لالستخدام في عمليات البنك اليومية وال يمكن سحبها إال بموافقة المصرف المركزي. ومع ذلك، فإن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المرك

تاً للبنوك بسحب أكثر من المحدد لهم في حساباتهم الجارية )أ( ، قد سمح مؤق2008سبتمبر  24الصادر بتاريخ  4310/2008في تعميمه رقم 
على السعر السائد إلعادة الشراء لدى المصرف المركزي، و)ب( بما يزيد على االحتياطيات  %3لغاية مبلغ االحتياطيات بفائدة سنوية تزيد بنسبة 

ف المركزي. ويتغير مستوى االحتياطي المطلوب في كل شهر وفقاً عن السعر السائد إلعادة الشراء لدى المصر %5بفائدة سنوية تزيد بنسبة 
 لتوجيهات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 

من رأس مال فرع لبنان لدى  %25مليون درهم( يمثل احتياطياً نقدياً بنسبة  9.18: 2017ديسمبر  31مليون درهم ) 9.18يتضمن مبلغ  5-2
 االحتياطي غير متوفر لألنشطة اليومية للفرع.مصرف لبنان المركزي. إن هذا 

 

 مبالغ مستحقة من البنوك 6
 

 مدققة  غير مدققة 
 ديسمبر 31  مارس 31 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 249,370  213,976 ودائع تحت الطلب
 149,234  132,635 ودائع ألجل

 346,611  398,604 

    

 -  (88) االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(ناقصاً: مخصص 
    

 346,523  398,604 

    

    التوزيع الجغرافي كالتالي:

 256,978  215,208 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 141,626  131,403 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 346,611  398,604 
    

 -  (88) مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر االئتمانية المتوقعة(ناقصاً: 
    

 346,523  398,604 
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 استثمارات في أوراق مالية 7
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات في األوراق المالية:
 

 

 غير مدققة
 2018مارس  31

 

 

 

 

  محلية

دول مجلس 
التعاون الخليجي 

  األخرى

 

 

  أخرى

 

 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
        أو الخسارة:

 852  -  -  852 استثمارات في أوراق مالية متداولة
 6,533  6,533  -  - استثمارات في أوراق مالية غير متداولة

العادلة من موجودات مالية تم قياسها بالقيمة 
        خالل الدخل الشامل اآلخر:

 استثمارات في أوراق مالية متداولة
 126,608  741  -     127,349 

 467  -  -  467 استثمارات في أوراق مالية غير متداولة
        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:

 330,147     -  -  330,147 استثمارات في سندات دين

 458,074  741  6,533  465,348 
ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة )الخسائر 

 (411)  -  -  (411) االئتمانية المتوقعة(

 457,663  741  6,533  464,937 

 

 

 مدققة
 2017ديسمبر  31 

 

 

 

  محلية

أخرى دول 
مجلس التعاون 

  الخليجي

 

 

  أخرى

 

 

 المجموع
 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
        أو الخسارة:

 3,704  -  -  3,704 استثمارات في أوراق مالية متداولة

 استثمارات في أوراق مالية غير متداولة
 

-  
 

-  
 

6,458  
 

6,458   
موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة من 

        اآلخر: خالل الدخل الشامل

 135,455     -  717  134,738 استثمارات في أوراق مالية متداولة
 302  -  -  302 استثمارات في أوراق مالية غير متداولة

        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:

 399,020     -  -  399,020 استثمارات في سندات دين

 537,764  717  6,458  544,939 
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 )تابع( استثمارات في أوراق مالية 7
 

 التسلسل الهرمى للقيمة العادلة
 

فيه تصنيف يبين الجدول أدناه تحليل الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير حسب تصنيف مستويات قياس القيمة العادلة الذي يتم 
 : ال شيء(.2017ديسمبر  31المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة ال شيء )قياس القيمة العادلة. وكما في نهاية فترة التقرير، بلغت 

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 2018مارس  31

        

        الموجودات المالية

أو أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 7,385  6,533  -  852 الخسارة

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 127,816     -  467  127,349 الشامل اآلخر

        

        الموجودات غير المالية

 523,834  523,834  -  - (9استثمارات عقارية )إيضاح 

 128,201  467  530,367  659,035 

        2017ديسمبر  31

        

        الموجودات المالية

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 10,162  6,458  -  3,704 الخسارة

أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 135,757     -  302  135,455 الشامل اآلخر

        

        الموجودات غير المالية

 523,787  523,787  -  - (9عقارية )إيضاح استثمارات 
 139,159  302  530,245  669,706 

        

 

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

 

 مدققة  غير مدققة 
 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر
استثمارات 

  عقارية

القيمة العادلة 
من خالل 

الدخل الشامل 
  اآلخر

استثمارات 
 عقارية

 ألف درهم  ألف درهم 
 400,427  113,436  523,787  6,458 يناير 1كما في 

        تغيرات القيمة العادلة:

 (9,000)     -  -  - الخسارةفي الربح أو 
    -  10,000  -  - في الدخل الشامل اآلخر

 121,482  (121,482)  -  - تحويل
 13,952  4,504  47  75 إضافات

 (3,074)     -  -     - استبعادات

 523,787  6,458  523,834  6,533 كما في نهاية الفترة
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 قروض وسلفيات للعمالء 8
 

 مدققة  غير مدققة 
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 5,459,266  5,856,065 سحوبات على المكشوف
 425,119  703,506 كمبياالت مخصومة

 749,977  718,851 إيصاالت أمانة
 7,341,489  6,876,850 قروض ألجل

    

 14,155,272  13,975,851 
    

 (1,510,217)  (1,888,515) (1-8في القيمة )راجع اإليضاح  مخصص االنخفاض
    

 12,465,634  12,266,757 صافي القروض والسلفيات

    

 

 فيما يلي الحركة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في مخصص االنخفاض في القيمة: 8-1
 

 مدققة  غير مدققة 
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,061,619  1,510,217 يناير 1في 
 -  299,700 9التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

    

 1,061,619  1,809,917 (9يناير )المعدل وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1في 
 927,342  56,987 (2-8المحّمل للفترة / السنة )راجع اإليضاح 

 (49,688)  (854) مستردات خالل الفترة / السنة
 31,086  24,640 الفوائد غير المدرجة في بيان الدخل
 (460,142)  (2,175) مبالغ محذوفة خالل الفترة / السنة

    

 1,510,217  1,888,515 مخصصات االنخفاض في القيمة

    

 

 مليار درهم. 1.6محدداً بقيمة يشمل مخصص االنخفاض في القيمة مخصصاً 
 

 صافي خسارة االنخفاض في القيمة 8-2
 

 غير مدققة  غير مدققة 

 

مارس  31
2018 

مارس  31 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 35,356  56,987 مخصص انخفاض القيمة للفترة
 (34)  (1,715) ( أدناه(1)راجع اإليضاح ) مستردات

 35,322  55,272 القيمةصافي خسارة انخفاض 

    

  ألف( مسترداً من األرصدة المحذوفة سابقا. 30: 2017مليون درهم ) 0.9تتضمن مبلغ  (1)
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 الموجودات األخرى 9
 

 مدققة  غير مدققة 
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 69,181  70,260 فوائد مستحقة
 523,787  523,834 ( أدناه(1)راجع اإليضاح )استثمارات عقارية 

 14,628  16,504 مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 556,856  483,946 مديونيات عمالء بموجب قبوالت

    

 1,094,544  1,164,452 

    

 مستحوذ عليها من تسوية القروض والسلفيات.مليون درهم(  492: 2017ون درهم )ملي 492تمثل االستثمارات عقارية ممتلكات بقيمة ( 1)
 

 معامالت األطراف ذات العالقة 10
 

تقوم المجموعة في سياق العمل االعتيادي بإجراء العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك موظفي اإلدارة الرئيسيين 
هؤالء األشخاص الذين لديهم الصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة وشركاتهم ذات العالقة. يتمثل موظفو اإلدارة الرئيسيون في 

أنشطة المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك أي من أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين أو غير التنفيذيين لدى 
ق عليها بين األطراف المعنية. فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة المجموعة. يتم تنفيذ معامالت األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط متف

 واإليرادات والمصاريف ذات الصلة لفترة الثالثة أشهر المنتهية: 2018مارس  31في 
 

 مدققة  غير مدققة 
 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 

 

 موظفو اإلدارة
  الرئيسيون

 الشركات
  الزميلة

 موظفو اإلدارة
  الرئيسيون

 الشركات
 الزميلة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        القروض

 695,203  38,557  703,536  40,203 قروض قائمة

        

        ودائع 

 1,405,413  273,058  1,750,939  380,874 ودائع

        

        التزامات  ومطلوبات طارئة

 67,350  11,596  189,870  5,378 وضمانات قائمةخطابات اعتماد  

        

 

 : ال شيء(.2017ديسمبر  31) 2018مارس  31لم تنخفض قيمة أي من القروض الممنوحة لألطراف ذات العالقة أو يتأخر سدادها كما في 
 

 %4: 2017) %10 و %4يستحق سداد القروض الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة على مدار سنة واحدة وتحمل فائدة بمعدالت تتراوح بين 
، يتم ضمان القروض والسلفيات القائمة المستحقة من األطراف ذات العالقة عن طريق ودائع 2018مارس  31( سنويا. وكما في %10 و

 مليون درهم(. 592.4: 2017ديسمبر  31درهم ) مليون 623.5مرهونة بقيمة 
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 )تابع(معامالت مع األطراف ذات العالقة  10
 

 غير مدققة 
 2017مارس  31  2018مارس  31 

 

 موظفو اإلدارة
 الرئيسيون

 الشركات 
 الزميلة

 موظفو اإلدارة 
 الرئيسيون

 الشركات 
 الزميلة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 إيرادات الفوائد المحققة

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 

1,178 
  

22,726 
  

814 
  

15,844 

 مصاريف الفوائد 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

(2,861) 

 
 

(13,809) 

 
 

(3,931) 

 

(7,617) 

 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 غير مدققة 
 مارس 31  مارس 31 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2,675  3,225 رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل
 75  223 مكافآت نهاية الخدمة

    

 3,448  2,750 

    

 مطلوبات أخرى 11
 مدققة  غير مدققة 
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 132,282  153,827 فوائد مستحقة الدفع
 54,382  57,498 عموالت غير محققةإيرادات 

 20,493  27,911 مصاريف مستحقة
 556,856  483,946 مطلوبات بموجب قبوالت

 48,350  70,823 أخرى
    

 794,005  812,363 

    

 رأس المال 12
 

مليون درهم يتألف من  1,588.13، بلغ رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل ما قيمته 2018مارس  31كما في 
مليون سهم بقيمة  1,588.13مليون درهم يتألف من  1,588.13: 2017ديسمبر  31مليون سهم بقيمة درهم واحد لكل سهم ) 1,588.13

 درهم واحد لكل سهم(.
 

 توزيعات األرباح
 

 31تماد أي توزيعات أرباح نقدية من قبل المساهمين )، لم يتم اع2018مارس  29في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للبنك المنعقد في 
 مليون درهم(. 128.3: 2017ديسمبر 

 

 إدارة رأس المال
 

 التزم البنك بمتطلبات رأس المال التنظيمية الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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 )تابع( رأس المال 12
 

  كفاية رأس المال
 

 

  
 

 
 وقواعد وإرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. 3التالي حساب معدل كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل يلخص الجدول 

 مدققة  غير مدققة 

 

 مارس 31
2018 

ديسمبر  31 
2017 

 
 ألف درهم  ألف درهم

  
 

 

  قاعدة رأس المال
 

 

 2,539,907  2,296,297 الشق األول من رأس المالو  حقوق الملكية العادية الشق األول

 196,733  195,219 الشق الثاني من رأس المال

  
 

 

 2,736,640  2,491,516 مجموع قاعدة رأس المال

  
 

 

  الموجودات المرّجحة بالمخاطر:
 

 

 15,738,632  15,617,493 مخاطر االئتمان

 55,491  46,730 مخاطر السوق

 1,394,469  1,404,869 مخاطر التشغيل

    

 17,188,592  17,069,092 مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

    

  نسبة رأس المال
 

 

 %14.78  %13.45 نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول

 %14.78  %13.45 نسبة الشق األول من رأس المال

 %15.92  %14.60 المالنسبة مجموع رأس 
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 تحليل القطاعات 13
 

بقطاعات األعمال لفترة الثالثة أشهر  ولبنان، وتنشأ نتائجها بصورة عامة من األنشطة البنكية التجارية وأنشطة الخزينة واألنشطة االستثمارية. فيما يلي المعلومات المتعلقة تقوم المجموعة بمزاولة أنشطتها في اإلمارات العربية المتحدة
 المنتهية:

 

 غير مدققة غير مدققة 
 2017مارس  31  2018مارس  31 

 
األنشطة البنكية 

 التجارية
الخزينة  

 واالستثمارات
 

 المجموع
األنشطة البنكية  

 التجارية
الخزينة  

 واالستثمارات
 

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

 177,755  11,125  166,630  177,700  16,472  161,228 صافي الفوائد واإليرادات األخرى

            

 (35,322)  -  (35,322)  (55,272)  -  (55,272) صافي خسائر انخفاض القيمة

            

 89,658  10,161  79,497  64,693  15,520  49,173 ربح الفترة

            

 1,504  -  1,504  -  -  - النفقات الرأسمالية للقطاع 

            

 2,789  -  2,789  3,290  -  3,290 استهالك القطاع 

 

 مدققة  غير مدققة 
 2017ديسمبر  31  2018مارس  31 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 16,949,225  2,873,709  14,075,516  17,507,099  3,850,934  13,656,165 مجموع موجودات القطاع

            

 14,409,318  329,753  14,079,565  15,210,802  310,038  14,900,764 مطلوبات القطاعمجموع 
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 ربحية السهم األساسية والمخفّضة 14
 

لعدد األسهم العادية القائمة، ويتم حسابها على تستند الربحية األساسية للسهم الواحد على األرباح العائدة لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح 
 النحو التالي:

  
فترة الثالثة أشهر غير المدققة المنتهية في  

 مارس 31
   

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 89,658  64,693 الربح العائد إلى حملة األسهم العادية

    

 1,588,125  1,588,125 عدد األسهم

    

 0.06  0.04 ربحية السهم الواحد )درهم إماراتي(

    

 ال تمتلك المجموعة أي أداة مالية تؤدي إلى انخفاض ربحية السهم األساسية كما في تواريخ التقرير.
 

 التزامات ومطلوبات طارئة 15
 

وهي معدة لتلبية متطلبات عمالء البنك تجاه أطراف  تمثل المطلوبات الطارئة االلتزامات المتعلقة باالئتمان بموجب اعتمادات مستندية وضمانات،
 أخرى. وتمثل االلتزامات تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي. ولدى البنك إجمالي التزامات متعلقة

 باالئتمان على النحو التالي:
 

 مدققة  غير مدققة 
 ديسمبر 31  مارس 31 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 743,882  620,299 خطابات اعتماد
 7,351,007  7,107,938 خطابات ضمان

 521,639  333,603 التزامات غير قابلة لإللغاء بمنح تسهيالت ائتمانية
 230,285  220,398 التزامات الصرف األجنبي والعقود اآلجلة

    

 8,282,238  8,846,813 

    

 األرقام المقارنة 16
 

 لقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة عند الضرورة لكي تتوافق مع سياسات العرض واالحتساب المطبقة في هذه المعلومات المالية الموجزة
 الموحدة المرحلية.

 


