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 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع
 

 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

  رأينا
كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي الموحد للبنك التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( وشركاته برأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل ومن 

وعن أدائه المالي الموحد وتدفقاته النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية  2018ديسمبر  31التابعة )معاً "المجموعة"( كما في 
 للتقارير المالية.

 
 نطاق التدقيق

 تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:

 .2018ديسمبر  31بيان المركز المالي الموحد كما في • 

 بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ. •

 بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.• 

 حد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.بيان التغيرات في حقوق الملكية المو• 

 بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ.• 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.• 
 

 

 أساس الرأي

مسؤوليات مدقق الحسابات حول لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة 
 المدرجة ضمن تقريرنا. تدقيق البيانات المالية الموحدة

 

 وفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه بناًء على عملية التدقيق.نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لت
 

 االستقاللية
 

تطلبات األخالقية التي إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للقواعد األخالقية للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والم
 لموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية ا

 
 

 منهجنا في التدقيق
الخصوص، أخذنا باالعتبار في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه 

التي وضعتها اإلدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة لألحداث  هامةاألحكام ال
 المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها.

 
في أعمال التدقيق )"أمور التدقيق الرئيسية"( والتي ركّزنا فيها معظم جهودنا على النحو إن المجاالت التي في تقديرنا المهني كانت أكثر األمور أهمية 

 التالي:
 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ●
 تقييم وانخفاض قيمة العقارات ●
 تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة وموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع. ●

 
 لكل أمر من األمور المحاسبية الهامة وملخصاً لمنهج التدقيق:نورد في ما يلي توضيحاً 
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 المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة 
 

 

 منهجنا في التدقيق )تابع(
 

أخرى النظر في ما  كما هو الحال في جميع أعمال التدقيق التي نجريها، فقد تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور
 يمثل خطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال.إذا كان هناك دليل على التحيز الذي كان 

 

عتبار هيكل المجموعة، لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين اال
 والعمليات المحاسبية والضوابط، والقطاع الذي تعمل فيه المجموعة.

 
 التدقيق الرئيسية أمور

 

ة للفترة الحالية. وقد تم أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحد
 حولها، وال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه األمور. التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا

 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
"األدوات المالية" حيز التنفيذ  9دخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

محل معظم التوجيهات الواردة في ، وحل 2018يناير  1اعتباراً من 
"األدوات المالية". وعلى وجه التحديد  - 39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ً للمعيار المحاسبي  تم استبدال نموذج انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة وفقا
بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة. وفي السابق قامت  39الدولي رقم 

فيما يتعلق  9ر الدولي للتقارير المالية رقم المجموعة بتطبيق المعيا
بتصنيف وقياس األدوات المالية. كما طبقت المجموعة المرحلة األخيرة 

فيما يتعلق بانخفاض قيمة  9من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. وعند التطبيق 2018يناير  1الموجودات المالية، وذلك اعتباراً من 

، قامت اإلدارة بتقييم وإدراج 9للتقارير المالية رقم  األولي للمعيار الدولي
 7المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 
تطبق المجموعة طريقة الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدواتها المالية 

لضمانات المالية والتزامات القروض المقاسة بالتكلفة المطفأة وعقود ا
 وخطابات االئتمان.

 
ً هامة وتضع عدداً من االفتراضات عند  كما تمارس المجموعة أحكاما
ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  قياس خسارة االئتمانية المتوقعة وفقا

. ويشمل ذلك األساليب المستخدمة لتحديد احتمالية التعثر والخسارة 9
ة عن التعثر، والتعديالت المستقبلية، ومعايير التصنيف في الناجم

 المراحل.
  

 
لقد قمنا بتنفيذ إجراءات التدقيق التالية عند احتساب الخسائر االئتمانية 

 31المتوقعة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 :2018ديسمبر 

 
  المستخدمة في احتساب الخسائر اختبرنا مدى اكتمال ودقة البيانات

 االئتمانية المتوقعة.
 

  وبالنسبة إلى عينة التعرضات، تحققنا من مدى مالءمة تطبيق
 المجموعة لمعايير التصنيف في المراحل.

 
  قمنا باالستعانة بخبرائنا الداخليين المتخصصين من أجل تقييم

 الجوانب التالية:
 

o ة االنخفاض في اإلطار المفاهيمي المستخدم في وضع سياس
القيمة لدى المجموعة في سياق التزامها بمتطلبات المعيار 

 .9الدولي للتقارير المالية رقم 
o  منهجية نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة والحسابات

المستخدمة في احتساب احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن 
 التعثر بما في ذلك مدى معقولية االفتراضات.

 
 
 

 
  



 

 
   

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع )تابع(
 

 

 منهجنا في التدقيق )تابع(

 
 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 )تابع( قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
ً حول التدفقات وفيما يتعلق بالتعرضات للتعثر،  تضع المجموعة أحكاما

 النقدية المستقبلية المتوقعة لكل تعرض فردي بما في ذلك قيمة الضمان.
 

على البيانات المالية  9إن تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. تم عرض السياسات 2-2الموحدة للمجموعة مبين في اإليضاح 

ض في القيمة للمجموعة بموجب المعيار الدولي المحاسبية المتعلقة باالنخفا
 .2-3في اإليضاحين  9مالية رقم للتقارير ال

 
يُعد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من أمور التدقيق الرئيسية ألن 
ً هامة وتضع عدداً من االفتراضات حول إعداد  المجموعة تطبق أحكاما

ايير التصنيف والتعديالت نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة وتطبيق مع
 االقتصادية المستقبلية الحتساب مخصصات االنخفاض في القيمة.

 
 

  وفيما يتعلق بمحفظة المرحلة الثالثة، قمنا أيًضا بتقييم مدى مالءمة
افتراضات وضع المخصصات من خالل عينة من التعرضات 

 المختارة على أساس الخطر وأهمية التعرضات الفردية.
 

 إفصاحات البيانات المالية الموحدة لتقييم مدى التزامها  قمنا بتقييم
والمعيار الدولي للتقارير  7بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .9المالية رقم 

 تقييم وانخفاض قيمة العقارات
لدى المجموعة أنواع مختلفة من العقارات المدرجة في بيان المركز المالي 

، واالستثمارات العقارية، والممتلكات الموحد ضمن المخزون العقاري
 والمعدات.

 
تدَرج العقارات المصنفة كمخزون عقاري بالتكلفة أو بصافي القيمة  

البيعية، أيهما أقل. يتم اإلفصاح عن سياسة المجموعة المحاسبية للمخزون 
 .8-1-3العقاري في اإليضاح 

 
المتراكم وأي خسائر تدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك 

انخفاض في القيمة متراكمة. يتم اإلفصاح عن سياسة المجموعة المحاسبية 
 .5-1-3لالستثمارات العقارية في اإليضاح 

 
 
 
 
 

 
قمنا باختبار تصميم الضوابط الرقابية لدى المجموعة ومدى فعاليتها 

ط التشغيلية على تقييم انخفاض القيمة في العقارات. وتشمل هذه الضواب
 مراجعة تقارير التقييم المستقلة الصادرة عن اإلدارة.

 
قمنا بتقييم كفاءة وموضوعية وقدرة خبراء اإلدارة وقمنا كذلك، لعينة من 
التقييمات، بتقييم مدى كفاية ومالءمة عملهم بمساعدة خبراء التقييم لدينا. 
شمل التقييم التحقق من المنهجية واالفتراضات التي استخدمها خبراء 
اإلدارة إلجراء التقييمات وعقد نقاشات مع خبراء اإلدارة وتقييم ما إذا 
كانت النماذج والمنهجيات التي استخدمها خبراء اإلدارة ملتزمة بمتطلبات 

 المعايير الدولية للتقارير المالية.
 
 
 

 
  



 

 
   

 )تابع( تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع
 

 

 منهجنا في التدقيق )تابع(
 

 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

 )تابع( تقييم وانخفاض قيمة العقارات
تدرج األرض والمباني بنظام التملك الحر ضمن الممتلكات والمعدات 

إعادة التقييم ناقًصا أي بقيمها المعاد تقييمها وهي القيمة العادلة في تاريخ 
استهالك متراكم الحق وخسائر متراكمة الحقة لالنخفاض في القيمة. يتم 
اإلفصاح عن سياسة المجموعة المحاسبية لألرض والمباني بنظام التملك 

 .4-1-3الحر في اإليضاح 
 

استعانت اإلدارة بخبراء خارجيين )"خبراء اإلدارة"( إلجراء تقيم مستقل 
لذي يستخدم لتحديد ما إذا كانت القيمة الدفترية للعقار تحتاج للعقارات، وا

للتعديل أو ما إذا كانت قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. يتم إجراء التقييم 
باستخدام مجموعة من منهجيات تقييم مثل طريقة المقارنة وطريقة قيمة 
األرض المتبقية أو من خالل تقدير صافي القيمة الحالية من خالل 

يرادات )المبيعات( الرأسمالية المتوقعة المؤجلة على مدار فترة المبيعات اإل
 المقدرة.

 
قمنا بالتركيز على هذا الجانب ألن المجموعة تقدم أحكاماً ذاتيةً حول مدى 

المطلوب  إعادة تقييم صافي القيمة البيعيةانخفاض القيمة أو تعديل أو 
 ارات أو صافي القيمة البيعية.باالعتماد على القيمة العادلة المقدرة للعق

 
يتم بيان تفاصيل المخزون العقاري واالستثمارات العقارية واألرض 
والمباني بنظام التملك الحر المدرجة في بند ممتلكات ومعدات في 

 على التوالي في البيانات المالية الموحدة. 16و 14و 10اإليضاحات 

 
 

لكي نكون على قناعة من دقة  كما قمنا بتنفيذ اإلجراءات على أساس العينة
 بيانات العقارات التي قدمتها اإلدارة إلى خبراء التقييم.

 
قمنا بمقارنة القيم الدفترية للعقارات مع تقييمات اإلدارة لتحديد ما إذا كان 
هناك أي تعديالت يلزم إدخالها على القيم الدفترية. في حال لزوم إدخال 

الت ومطابقتهم مع التعديالت المسجلة تعديالت، فقد قمنا باحتساب التعدي
 من قبل اإلدارة في دفتر األستاذ العام.

 
 

تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة والموجودات الُمحتفظ بها 
 بغرض البيع

لدى المجموعة استثمارات في حقوق ملكية غير مدرجة من المستوى 
مالية مقاسة بالقيمة  الثالث، وتصنف هذه االستثمارات على أنها موجودات

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن هذه االستثمارات من المستوى 
 من البيانات المالية. 11الثالث مبينة في اإليضاح 

 
 
 

 
 

تشغيل لضوابط المجموعة الخاصة لقد قمنا باختبار التصميم وفعالية ال
 .حقوق ملكية غير مدرجةتقييم ب

 هذه الضوابط تتضمن مراجعة تقارير التقييم المستقلة من قبل االدارة. 
 

قمنا بتقييم كفاءة وموضوعية وقدرة خبراء اإلدارة وقمنا كذلك، لعينة من 
 التقييمات، بتقييم مدى كفاية ومالءمة عملهم بمساعدة خبير التقييم لدينا.  

 
 

 
  



 

 
   

 المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع )تابع(تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة 
 

 

 منهجنا في التدقيق )تابع(

 
 كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي

تقييم استثمارات حقوق الملكية غير المدرجة والموجودات الُمحتفظ بها 
 )تابع(بغرض البيع 

مسيطرة في منشأة غير مدرجة ويتم تصنيفها لدى المجموعة أيًضا حصة 
كأصل غير متداول محتفظ به للبيع ويظهر بالقيمة الدفترية أو القيمة 
العادلة، أيهما أقل، ناقُصا تكاليف البيع. إن هذا األصل غير المتداول 

 .17المحتفظ للبيع مبين في اإليضاح 
 

خالل االستعانة بخبراء تحدد اإلدارة القيمة العادلة لهذه االستثمارات من 
خارجيين )خبراء اإلدارة( لتقديم تقييمات مستقلة لالستثمارات باالعتماد 
على تقنيات التقييم كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

13. 
 
ً هامة حول  قمنا بالتركيز على هذا الجانب ألن المجموعة تضع أحكاما

غير  ثمارات غير المدرجة والموجوداتالقيمة العادلة المقدرة لالست
 المحتفظ به للبيع. متداولة

 
 
وقد تضمن التقييم التحقق من المنهجية واالفتراضات التي استخدمها خبراء 
اإلدارة إلجراء التقييمات وإجراء نقاش مع خبراء اإلدارة. كما قمنا بتقييم 

بات المعايير مدى التزام المنهجيات المطبقة من قبل خبراء اإلدارة بمتطل
 الدولية للتقارير المالية.

 
كما قمنا بتنفيذ اإلجراءات على أساس العينة لكي نكون على قناعة من دقة 
المعلومات التي قدمتها اإلدارة إلى الخبراء. وقمنا بمقارنة القيم الدفترية 

 لالستثمارات مع تقييمات اإلدارة وطابقناها مع دفتر األستاذ العام.
 

  

 
 

 المعلومات األخرى
 

المالية  يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على تقرير مجلس اإلدارة ولكنها ال تشمل البيانات
 الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها.

 
 األخرى، وال نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات 

 
نا ننظر في ما إذا كانت وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل ذلك فإن

الموحدة أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية 
 تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

 
 إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه -بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا به للمعلومات األخرى  -إذا توصلنا 

 الحقائق في تقريرنا. ليس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشأن.
 
 
 

  



 

 
   

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع )تابع(
 

 

 مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة
 

ً لألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه  ً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقا البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا
، وعن تلك الرقابة الداخلية التي يرى مجلس اإلدارة أنها ضرورية لكي 2015( لسنة 2السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. يتمكن
 

عند  -اإلفصاح وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة يعد مسؤوالً عن تقييم مدى قدرة المجموعة على االستمرار في عملها التجاري و
قة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة يعتزم تصفية المجموعة أو وقف عن األمور المتعل -الضرورة 

 مالية للمجموعة.أنشطتها أو لم يكن لديه أي بديل واقعي سوى القيام بذلك. ويتحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير ال
 

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ئة عن احتيال أو تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناش

كيد المعقول مستوًى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضماناً على أن عملية التدقيق المنفذة وفقاً خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأ
ن من المتوقع لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائماً عن أي خطأ جوهري إن وجد. ويمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كا

خطاء، إفراداً أو إجماالً، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة. وفي إلى حد معقول أن تؤثر تلك األ
 زم بالتالي:ق. كما أننا نلتإطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقي

 
التدقيق التي تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء 
 لية.أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخ

 
لظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة ل •

 فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
 

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة. •
 

أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحديد ما إذا كان هناك عدم معرفة مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى  •
دم يقين يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود ع

إلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت تلك مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى ا
. ومع اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات

 جموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة.ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع الم

  



 

 
   

 تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في البنك التجاري الدولي ش.م.ع )تابع(
 

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
 

ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة ونسقها  •
 واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.

 

ة إلبداء رأي حول البيانات المالية الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموع •
 دقيق.الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا حول الت

 
المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه كما نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق 

 قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.
 

ً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم ب ً للقائمين على الحوكمة بيانا جميع العالقات وغيرها من نقدم أيضا
 لمسائل التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر.ا

 

ية الموحدة للفترة الحالية ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء التدقيق على البيانات المال
إذا  بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشريعات اإلفصاح عنه للرأي العام أو والتي تمثل

سوف يترك  أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر -في حاالت نادرة للغاية  -قررنا 
 تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.

 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

 ، نفيدكم بما يلي:2015( لسنة 2إضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 

 قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.أننا  .1
 

( 2المتحدة رقم ) أن البيانات المالية الموحدة قد أُعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبقاً لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية .2
 .2015لسنة 

 

 محاسبية سليمة.أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر  .3
 

 أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة. .4
 

 من  13و 11 رقم اإليضاح في مبين هو كما ،2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل أسهم و االستثمار في بشراء قامت قد المجموعة أن .5
 .الموحدة المالية البيانات

 

( من البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أبرمت هذه 37أن اإليضاح رقم ) .6
 المعامالت.

 

 .2018ديسمبر  31من البيانات المالية الموحدة يبين المساهمات االجتماعية المقدمة خالل السنة المنتهية في  33أن اإليضاح رقم  .7
  







 11 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 بيان الدخل الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

  
  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 831.130  848.106 26 إيرادات الفوائد
 25.625  37.970 27 إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية مجموع 
 واالستثمارية اإلسالمية

 
886.076  856.755 

     
 (280.168)  (343.181) 28 مصاريف فائدة

 (20.350)  (16.046) 29 توزيعات لمودعي الودائع اإلسالمية
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات التمويلية 

 واالستثمارية اإلسالمية
 

526.849  556.237 
     

 258.445  354.859 30 إيرادات الرسوم والعموالت
 (27.589)  (29.317) 30 مصاريف الرسوم والعموالت

 230.856  325.542  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
     

 7.847  1.185 31 المطفأة صافي األرباح من إلغاء االعتراف بموجودات مالية مقاسة بالتكلفة
 69.804  74.367 32 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

 864.744  927.943  صافي اإليرادات التشغيلية
 (447.595)  (408.897) 33 مصاريف عمومية وإدارية

 (223.678)  (156.166) 34 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية
 (13.050)  (103.770)  قيمة موجودات غير ماليةصافي خسارة االنخفاض في 
 -  (5.852) 13 حصة من نتائج شركات زميلة

 180.421  253.258  ربح السنة من العمليات المستمرة
 (5.830)  (27.746) 17 خسارة من العمليات المتوقفة

 174.591  225.512  ربح السنة

     
     العائد إلى:

 174.622  225.515  ماّلك البنك  
 (31)  (3)  حصص غير مسيطرة  

 174.591  225.512  ربح السنة

     
 0.087  0.129 36 العمليات المستمرة )بالدرهم( –الربحية األساسية والمخفّضة للسهم

العمليات المستمرة والمتوقفة  -الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 
 0.083  0.113 36 )بالدرهم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 بيان الدخل الشامل الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 174.591  225.512 ربح السنة
    الدخل الشامل اآلخر

    بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:
    للموجودات المالية المقاسةالتغيـرات في القيمة العادلة 

 (17.373)  (4.164) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 -  4.958 إعادة قياس صافي التزامات المنافع المحددة

 (8.534)  (43.778) إعادة تقييم العقارات

 (25.907)  (42.984) الخسارة الشاملة األخرى للسنة
 148.684  182.528 للسنةمجموع الدخل الشامل 

    
    مجموع الدخل الشامل العائد إلى:

 148.715  182.531 ماّلك البنك
 (31)  (3) حصص غير مسيطرة

 182.528  148.684 

 
 
 



 13 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 

 
 رأس
 المال

 الشق األول 
 المال رأس

 أوراق مالية

  
 احتياطي

 نظامي

  
 احتياطي 

 عام

احتياطي  
 موجودات

 إعادة تقييم

 احتياطي  
 المخصص

 المحدد

 
 خسائر

 متراكمة

 حقوق الملكية 
 إلى  العائدة
ك  البنك مالا

 
 الحصص 

 غير المسيطرة

  
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2018                    
 2.467.659  309  2.467.350  (14.984)  -  33.244  17.459  235.123  459.125  1.737.383 2017ديسمبر  31الرصيد في 

                    
 (213.892)  -  (213.892)  (213.892)  -  -  -  -  -  - (2-2تعديالت )إيضاح 

 2.253.767  309  2.253.458  (228.876)  -  33.244  17.459  235.123  459.125  1.737.383 ُمعاد بيانه- 2018يناير  1الرصيد في 
                    

 225.512  (3)  225.515  225.515  -  -  -  -  -  - ربح السنة
 (42.984)  -  (42.984)  4.958  -  (47.942)  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 182.528  (3)  182.531  230.473  -  (47.942)  -  -  -  - الدخل الشامل للسنة /)الخسارة(مجموع 
                    

 -  -  -  (22.551)  -  -  -  22.551  -  - المحول إلى االحتياطي القانوني
 -  -  -  (22.551)  -  -  22.551  -  -  - المحول إلى االحتياطي العام

 -  -  -  1.994  -  (1.994)  -  -  -  - استهالك احتياطي إعادة تقييم ممتلكات
المحول من االحتياطي العام إلى 

 -  -  -  17.459  -  -  (17.459)  -  -  - المتراكمةالخسائر 
 -  -  -  (133.833)  133.833  -  -  -  -  - المحّول إلى احتياطي المخصص المحدد
فوائد مدفوعة على سندات الشق األول 

 (29.843)  -  (29.843)  (29.843)  -  -  -  -  -  - من رأس المال
 2.406.452  306  2.406.146  (187.728)  133.833  (16.692)  22.551  257.674  459.125  1.737.383 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 



 14 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 

 

 
 رأس 
 المال

 الشق األول 
 رأس المال

 أوراق مالية

  
 احتياطي 

 نظامي

  
 احتياطي 

 عام

احتياطي  
 موجودات

 إعادة تقييم

 احتياطي 
 المخصص

 المحدد

 
 خسائر 
 متراكمة

 حقوق الملكية 
 إلى  العائدة
ك  البنك مالا

 
حصص غير ال
 مسيطرةال

  
 

 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)  -  67.339  142.952  217.664  459.125  1.737.383 2017يناير  1الرصيد في 

                    
 174.591  (31)  174.622  174.622  -  -  -  -  -  - ربح السنة

 (25.907)  -  (25.907)  -  -  (25.907)  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة
 148.684  (31)  148.715  174.622  -  (25.907)  -  -  -  - )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنةمجموع 

                    
 -  -  -  (17.459)  -  -  -  17.459  -  - المحول إلى االحتياطي القانوني

 -  -  -  (17.459)  -  -  17.459  -  -  - المحول إلى االحتياطي العام
 -  -  -  8.188  -  (8.188)  -  -  -  - استهالك احتياطي إعادة تقييم ممتلكات

المحول من االحتياطي العام إلى الخسائر 
 -  -  -  142.952  -  -  (142.952)  -  -  - المتراكمة

فوائد مدفوعة على سندات الشق األول 
 (29.843)  -  (29.843)  (29.843)  -  -  -  -  -  - من رأس المال

 2.467.659  309  2.467.350  (14.984)  -  33.244  17.459  235.123  459.125  1.737.383 2017ديسمبر  31الرصيد في 
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 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 174.591  225.512 ربح السنة  
    تعديالت لـ:

 26.314  17.433 استهالك ممتلكات ومعدات
 10.630  16.078 إطفاء موجودات غير ملموسة

 4.905  5.415 استهالك استثمار عقاري
 223.646  156.166 انخفاض في قيمة الموجودات المالية، بالصافي

 13.050  103.770 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 -  26.597 االنخفاض في قيمة موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع

 3.879  324 حذف ممتلكات ومعدات
 (90)  (109) ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 (2.096)  - ربح من استبعاد استثمارات عقارية
 946  5.812 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةإطفاء 

 (7.847)  (1.185) ربح من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
صافي خسارة/ )إيراد( من موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

 (190)  498 خالل الربح أو الخسارة
 -  243 خسارة من االستحواذ على شركة تابعة

 -  5.852 من نتائج شركات زميلةحصة 
 (804)  (804) إيرادات توزيعات أرباح

 7.969  7.410 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 569.012  454.903 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 760.111  (250.916) )زيادة(/ نقص في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 -  (182.842) زيادة في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
 (183.355)  (439.299) الزيادة في القروض والسلفيات للعمالء

 (16.634)  59.003 نقص/ )زيادة( في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 6.624  29.176 نقص في المخزون العقاري

 (889.397)  84.944 الذمم المدينة والموجودات األخرىنقص/ )زيادة( في 
 -  60.874 زيادة في أرصدة مستحقة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 (660.502)  750.164 زيادة/ )نقص( في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك
 (501.818)  1.456.978 زيادة/ )نقص( في ودائع العمالء

 603.615  (255.960) )النقص(/ الزيادة في الودائع اإلسالمية للعمالء
 865.348  (9.921) )النقص(/ الزيادة في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

 438.895  1.871.213 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (8.142)  (6.135) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 430.753  1.865.078 من األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (37.919)  (15.410) شراء ممتلكات ومعدات

 (956)  (408) شراء موجودات غير ملموسة
 (619.869)  (291.556) شراء استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  

 117  143 بيع ممتلكات ومعداتمتحصالت من 
 23.237  - متحصالت من بيع استثمارات عقارية

 707.509  130.018 متحصالت من بيع/ استرداد استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
متحصالت من استبعاد استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 5.945  6.478 من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -  (18) استثمار في أصل غير متداول ُمحتفظ به للبيع

 804  804 توزيعات أرباح مقبوضة
 78.868  (169.949) صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية
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 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً 

 )تابع( بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (29.843)  (29.843) فوائد مدفوعة على سندات الشق األول من رأس المال
 (29.843)  (29.843) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 479.778  1.665.286 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 1.507.811  1.987.589 النقد وما في حكمه في بداية السنة  

 1.987.589  3.652.875 (35النقد وما في حكمه في نهاية السنة )إيضاح 

    
    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد

 806.246  757.392 فوائد مقبوضة
 10.558  29.002 أرباح مقبوضة
 (280.273)  (303.940) فوائد مدفوعة
 (17.572)  (15.090) أرباح مدفوعة

    
    معامالت غير نقدية

 -  83.632 تحويالت من استثمارات عقارية إلى ممتلكات ومعدات
استعادة حيازة استثمارات في حقوق الملكية من القروض والسلفيات إلى 

 -  41.597 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع
استعادة حيازة استثمارات أسهم من قروض وسلفيات إلى استثمارات في 

 53.477  2.971 شركات زميلة
 114.286  - مخزون عقارياستعادة حيازة عقارات من قروض وسلفيات إلى 

 95.857  - استعادة حيازة عقارات من قروض وسلفيات إلى استثمارات عقارية
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 الوضع القانوني واألنشطة .1
 

 5/91البنك التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب المرسوم األميـري رقم 
، إمارة رأس 793عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك المسجل هو ص.ب.  1991أبـريل  28الصادر بتاريخ 

الخيمة. البنك ُمدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية )تحت رمز "البنك التجاري الدولي"(. يمارس البنك األنشطة التجارية المصرفية 
 إلمارات العربية المتحدة.من خالل فروعه بدولة ا

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

 
 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر:

 
 نسبة الملكية مكان المقر الرئيسي  النشاط الرئيسي 

 2017 2018 التأسيس لألعمال  االسم

      

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

 المتحدة
اإلمارات  -دبي

 99.4 99.4 العربية المتحدة

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

 المتحدة
اإلمارات  -دبي

 100.0 100.0 العربية المتحدة

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

 المتحدة
اإلمارات  -دبي

 - 100.0 العربية المتحدة

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

 العربية المتحدة
اإلمارات  -الشارقة
 - 52.8 المتحدةالعربية 

 انتجوا وباربودا العقارات الكاريبي للتطوير المحدودة
جزر العذراء 

 46.0 95.0 البريطانية

 سي بي آي للخدمات المالية المحدودة
منشأة ذات غرض 

 خاص
اإلمارات العربية  -دبي

 100.0 100.0 جزر الكايمان المتحدة

 سي بي آي تايير وان برايفت ليمتد
منشأة ذات غرض 

 خاص
اإلمارات العربية  -دبي

 100.0 100.0 جزر الكايمان المتحدة
 (17قيد التصفية )إيضاح  *

 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 
 الموحدة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية 2-1

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

للتقارير المالية رقم في هذه البيانات المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، فيما عدا المعيار الدولي  2018ينايـر  1بعد 
 ، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنوات الحالية والسابقة ولكنه قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.9

 
  لتقارير التعديالت على المعيار الدولي ل - 2016 – 2014التحسينات السنوية على المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية للدورة

االستثمار في الشركات  28تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1المالية رقم 
 الزميلة والمشاريع المشتركة.

  ت المدفوعات المبنية على أسهم بشأن تصنيف وقياس معامال 2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 المدفوعات المبنية على أسهم. 

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

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

  (.2014األدوات المالية ) - 9النسخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية والمقابل لمعايير الدولية للتقارير المالية الصادر عن لجنة تفسيرات ا 22التفسير رقم

 المدفوع مسبقاً. 
  االستثمارات العقارية 40التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم. 

 
 األدوات المالية 9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2-2

 
( 2014و ليوفي ي)المعدل لمالية" دوات األ"ا 9م قرلمالية ر الدولي للتقارير المعياق ابيطعة بتولمجمات قام، لحاليةرة الفتافي 

الموحدة. يقدم المعيار الدولي لمالية ت البياناهذه افي رى ألخالمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييالصلة علی ت الالحقة ذات ايالدلتعوا
 حول:متطلبات جديدة  9للتقارير المالية رقم 
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  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

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

 )تابع(األدوات المالية  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2-2

 
 تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية؛ (1)
 انخفاض قيمة الموجودات المالية؛ و (2)
 محاسبة التحّوط العامة. (3)

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

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

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية  2-2-1

 
حيث متطلبات المعيار الدولي تاريخ التطبيق المبدئي )أي التاريخ الذي قامت فيه المجموعة بتقييم موجوداتها ومطلوباتها الحالية من 

على األدوات التي لم  9. وبناًء عليه، قامت المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي رقم 2018يناير  1( هو 9للتقارير المالية رقم 
 1ا بالفعل في ، ولكنها لم تطبق المتطلبات على األدوات التي ألغت االعتراف به2018يناير  1تلغ المجموعة االعتراف بها كما في 

 .2018يناير 
 

( فئة جديدة لقياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتطبيقها على أدوات 2014) 9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وبيع الموجودات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتم تحقيق الهدف منه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 المالية.
 

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

 للمجموعة فيما يتعلق بتصنيفها وقياسها.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-2-2

 
على نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة  9فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية، ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. يتطلب نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة من المجموعة 39وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم مقابل نموذج خسارة االئتمان المتكبدة 
أن تقوم بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير من أجل بيان التغيرات في 

جودات المالية. وبعبارة أخرى، لم يعد من الضروري وقوع حدث ائتماني قبل تسجيل مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بالمو
 خسائر االئتمان.

 
أن تعترف المجموعة بمخصص خسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة  9على وجه التحديد، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

( 3( ذمم اإليجار المدينة، و)2مطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و)( أدوات الدين المقاسة الحقاً بالتكلفة ال1على )
( التزامات القروض وعقود الضمانات المالية التي تنطبق عليها متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي 4موجودات العقود، و)
من المجموعة قياس مخصص الخسارة ألي أداة مالية  9الدولي رقم . وعلى وجه الخصوص، يتطلب المعيار 9للتقارير المالية رقم 

 بمبلغ يساوي الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف
المنشأة المعرضة النخفاض في قيمتها االئتمانية )مخصص  المبدئي بها، أو إذا كانت األداة المالية من الموجودات المالية المشتراة أو

المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة(. ومن ناحية أخرى، إذا لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف 
ة(، فإن المجموعة مطالبة بقياس مخصص المبدئي )الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة المعرضة النخفاض في قيمتها االئتماني

م قرلي دولر المعيار افويشهراً )مخصص المرحلة األولى(.  12الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
9  ً ً مبسطا ً منهجا لذمم المدينة التجارية دل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر لبمبلغ يعارة لخساص امخصس لقياأيضا

 معينة.ود وذمم اإليجار المدينة في حاالت لعقوموجودات ا
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 )تابع(األدوات المالية  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2-2

 
 المالية االنخفاض في قيمة الموجودات 2-2-2

 
، قامت إدارة البنك بمراجعة وتقييم الموجودات المالية الحالية للمجموعة والتزامات القروض وعقود الضمانات 2018يناير  1في 

المالية لتحديد انخفاض القيمة باستخدام معلومات معقولة ومثبتة متوفرة بدون تكبد أي تكلفة أو جهد غير مبرر وفقاً لمتطلبات المعيار 
يناير  1لتحديد مخاطر االئتمان للبنود المعنية في تاريخ االعتراف المبدئي ومقارنة ذلك مع مخاطر االئتمان كما في  9الدولي رقم 

 . وكانت نتيجة التقييم كالتالي:2018
 

 البنود الحالية كما في 
والتي  2018يناير  1

تخضع لمخصصات 
االنخفاض في القيمة 
وفقا للمعيار الدولي 

 9رير المالية رقم للتقا

مخصص 
انخفاض 

القيمة وفقاً 
للمعيار 

المحاسبي 
 الدولي رقم

39  

مخصص 
 المرحلة األولى

)الخسارة 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
 شهراً، 12

)الفوائد 
المعترف بها 

بإجمالي القيمة 
  الدفترية(

مخصص 
 المرحلة الثانية

الخسارة 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 مدار العمر

)الفوائد 
المعترف بها 

بإجمالي القيمة 
  الدفترية(

مخصص 
 المرحلة الثالثة

)الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى العمر، 

الفوائد 
المعترف بها 

بالتكلفة 
  المطفأة(

مخصص 
الخسارة 
 المتراكمة
 اإلضافية

 المعترف به 
 يناير 1في 

2018  

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة وفقاً 
دولي للمعيار ال

للتقارير المالية 
 9رقم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
ودائع وأرصدة 

 1.108  1.108  -  -  1.108  - مستحقة من البنوك
 649.446  395.157  108.669  191.357  95.131  254.289 قروض وسلفيات للعمالء

موجودات تمويلية 
 1.467  1.467  -  -  1.467  - إسالميةواستثمارية 

ذمم مدينة وموجودات 
 29.736  9.422  1.833  2.844  4.745  20.314 أخرى

موجودات مالية أخرى 
 355  355  -  -  355  - مقاسة بالتكلفة المطفأة

مطلوبات محتملة 
 38.139  38.139  2.339  17.815  17.985  - والتزامات

وغير المخصص المتكبد 
المحدد بعد بموجب 

المعيار المحاسبي الدولي 
 -  (231.756)  -  -  -  231.756 39رقم 

 506.359  120.791  212.016  112.841  213.892  720.251 

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

 لذلك،
 

  عن الخسائر  2018يناير  1مليون درهم كما في  213.9تم االعتراف بمخصص للخسارة اإلضافية المتراكمة بمبلغ
 .2018يناير  1مما أدى إلى زيادة صافية في الخسائر المتراكمة كما في  2018يناير  1المتراكمة في 

 
 الفترة  9ن: فترة يُطبق فيها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم أفصحت المجموعة عن السياسات المحاسبية لكلتا الفترتي(

)الفترات  39(/ المعيار المحاسبي الدولي رقم 2013) 9الحالية( وأخرى يُطبق فيها المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 
 السابقة(.
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 )تابع(األدوات المالية  9تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2-2

 
ط العامة 2-2-3  محاسبة التحوا

 
تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة باألنواع الثالثة لمحاسبة التحوط. ومع ذلك، تم إدخال قدر أكبر من المرونة على أنواع 

المؤهلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجه التحديد توسيع نطاق أنواع األدوات المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع عناصر المخاطر المعامالت 
يعد  للبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم اختبار فحص الفعالية واستبداله بمبدأ "العالقة االقتصادية". ولم

 جعي لفعالية التحوط مطلوباً. كما تم تقديم متطلبات محسنة لإلفصاح عن أنشطة إدارة المخاطر للمجموعة.أيضاً التقييم الر
 

، لم يكن لدى المجموعة أي أدوات تحوط، وبالتالي لم يكن للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2018يناير  1كما في 
 لي للمجموعة للسنة الحالية و/أو السنوات السابقة.أي تأثير على النتائج والمركز الما 9

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

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

 
 
 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

 سارية
 للفترات السنوية
 التي تبدأ في أو بعد

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

وااللتزام باإلضافة إلى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء تضمن التعريفات المعدلة لألصل 
 االعتراف والعرض واإلفصاح.

إلى جانب اإلطار المفاهيمي المعدل، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على 
اإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية. تحتوي الوثيقة على تعديالت 

، والمعيار 3معيار الدولي للتقارير المالية رقم ، وال2على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، والمعيار المحاسبي الدولي 14والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  6الدولي للتقارير المالية رقم 

، والمعيار  34م ، والمعيار المحاسبي الدولي رق 8، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1رقم 
، وتفسير لجنة المعايير الدولية 38، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  37المحاسبي الدولي رقم 

، وتفسير لجنة 19، وتفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12للتقارير المالية رقم 
، 22الدولية للتقارير المالية رقم  ، وتفسير لجنة المعايير20 ير الدولية للتقارير المالية رقمالمعاي

لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات  32وتفسير لجنة التفسيرات القياسية رقم 
 واالقتباسات من اإلطار أو لإلشارة إلى أي حاالت تشير إلى نسخة مختلفة من اإلطار المفاهيمي..

 2020يناير  1

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

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

اريخ السريان مؤجل إلى أجل ت
 غير مسمى

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

بشأن خصائص الدفع المقدم  األدوات المالية9التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 مع التعويض السلبي وتعديل المطلوبات المالية.

 2019يناير  1

يقدم نموذجاً فردياً لمحاسبة المستأجر، األمر الذي يتطلب  16المعيار الدولي للتقاريـر المالية رقم 
 12يجار من المستأجرين االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع اإليجارات ما لم تكن مدة اإل

 شهرا أو أقل أو أن تكون قيمة األصل األساسي منخفضة. 

 2019يناير  1
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 مبكرالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل  2-3
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 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

 سارية
 للفترات السنوية

 التي تبدأ في أو بعد 

  
يتطلب أن يتم قياس مطلوبات التأمين وفقًا  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لقيمة اإلنجاز الحالية ويوفر نهًجا موحًدا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه 
 المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة القائمة على المبادئ والمتوافقة وذلك بالنسبة لعقود التأمين.

 2021يناير  1

 2020يناير  1 .----فيما يتعلق بتعريف عرض البيانات المالية1محاسبي الدولي رقم التعديالت على المعيار ال

بشأن تعديل خطة التقاعد أو  منافع الموظفين19التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 تقليصها أو تسويتها.

 2019يناير  1

الشركات الزميلة والمشاريع االستثمار في  28التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 بخصوص الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. المشتركة

 2019يناير  1

ر لمعياالتي تعدل ا 2017 - 2015لمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييدورة اية علی ولسنت التحسيناا
ت تيبارلتا 11م قرلمالية الدولي للتقارير اوالمعيار  اندماج األعمال 3م قرلمالية للتقارير اليدولا

 23والمعيار المحاسبي الدولي رقم  لخدلضرائب ا 12رقم لي دولوالمعيار المحاسبي ا المشتركة
 .روضلقف اتکالي

 2019يناير  1

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

 2019يناير  1

 
بدئي تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة لفترة التطبيق الم

، لن يكون له تأثير جوهري 16باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وأن تبني هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، 
 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.

 
م قامت المجموعة بمراجعة ترتيبات اإليجار وتتوقع التأثير التالي من تطبيق معيار اإليجار الجديد، المعيار الدولي للتقارير المالية رق

 :عقود اإليجار 16
 

 :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 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 مصاريف عمومية وإدارية٪ 
 1أقل من  نقص في صافي أرباح الفترة٪ 

 



 22 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 الفترة الحالية والفترة المقارنة -الهامة السياسات المحاسبية  3-1
 

 بيان االلتزام 3-1-1
 

 ة.لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
 

 أساس اإلعداد  3-1-2
 

التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. تعتمد أعدت البيانات المالية الموحدة على أساس 
 التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات.

 
بين المشاركين في السوق في تاريخ القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة 

القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة 
وق يأخذون تلك لألصل أو االلتزام، يأخذ البنك في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام ما إذا كان هؤالء المشاركون في الس

الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة لغرض القياس و/ أو اإلفصاح في 
ة مثل هذه البيانات المالية الموحدة على هذا األساس، باستثناء القياسات التي لها بعض التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادل

 .36القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 
داً وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو الثالث استنا

ى أهمية هذه المعطيات في قياس القيمة العادلة في مجملها، إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومد
 كما يلي:

 
معطيات المستوى األول هي األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة  -

 التي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.
 

األخرى، بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة معطيات المستوى الثاني هي المعطيات  -
 بالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام، سواًء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

 
 معطيات المستوى الثالث وهي المعطيات غير الجديرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام. -

 
إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في 

 ثابت على كافة السنوات المعروضة.
 

 أساس التوحيد  3-1-3
 

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

 
 السلطة على الشركة المستثمر فيها؛ 

 تعرض أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركته في الشركة المستثمر فيها؛ و 

 .القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها 
 

المستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو يعيد البنك تقييم مدى سيطرته على الشركة 
أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.
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 )تابع(أساس التوحيد   3-1-3
 

 أعدت البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالبنك باستخدام نفس السياسات المحاسبية.
 

 تُحذف كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصاريف الهامة بين شركات المجموعة عند التوحيد.
 

اآلخر إلى مالكي البنك وإلى الحصص غير المسيطرة. يتم توزيع يعزى الربح أو الخسارة وكل عنصر من عنصر الدخل الشامل 
الخسائر التي تنطبق علی الحصص غير المسيطرة والتي تزيد على حصة المساهمين غير المسيطرين في حقوق ملكية الشرکة التابعة 

 ستثمار إضافي لتغطية الخسائر.مقابل حصص المجموعة إال إذا کان لدى المساهمون المسيطرون التزام مشروط وقدرة على تقديم ا
 

 ممتلكات ومعدات 3-1-4
 

يخ تدرج األراضي والمباني المحتفظ بها لالستخدام في بيان المركز المالي الموحد بمبالغ إعادة التقييم التي تمثل القيمة العادلة في تار
الالحقة. تتم عمليات إعادة التقييم بانتظام بحيث ال إعادة التقييم ناقصاً أي استهالك متراكم الحق وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة 

 تختلف القيم الدفترية جوهرياً عن تلك التي كان يمكن تحديدها باستخدام القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير.
 

قدر الذي يتم فيه عكس تدرج أي زيادة في إعادة تقييم ناتجة عن إعادة تقييم هذه األراضي والمباني في الدخل الشامل اآلخر إال بال
االنخفاض من إعادة تقييم نفس األصل المعترف به سابقاً في بيان الدخل الموحد، وفي هذه الحالة تدرج الزيادة في بيان الدخل الموحد 

بيان بقدر االنخفاض المعترف به كمصروف. ويتم تسجيل أي انخفاض في القيمة الدفترية من إعادة تقييم هذه األراضي والمباني في 
الدخل الموحد إلى الحد الذي يتجاوز فيه هذا االنخفاض الرصيد، إن وجد، المحتفظ به في احتياطي إعادة تقييم الممتلكات المتعلق 

 بإعادة تقييم سابق لتلك الموجودات.
 

األرباح المحتجزة عند استخدام  يتم تحميل استهالك المباني المعاد تقييمها على بيان الدخل الموحد. ويتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى
األصل بواسطة المجموعة. يمثل مبلغ الفائض المحول الفرق بين االستهالك على أساس القيمة الدفترية المعاد تقييمها لألصل 

ادة التقييم واالستهالك على أساس التكلفة األصلية لألصل. وعند البيع أو االستبعاد الالحق للعقار المعاد تقييمه، يتم تحويل فائض إع
 المتعلق باحتياطي إعادة تقييم الممتلكات مباشرة إلى األرباح المحتجزة.

 
 عاماً. 25ال يحتسب استهالك على األرض بنظام التملك الحر. وتستهلك المباني على مدار فترة 

 
لتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك المتراكم يتم بيان الممتلكات والمعدات، باستثناء األرض والمباني واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز، با

 وخسارة انخفاض القيمة. تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرةً إلى االستحواذ على األصل.
 

المرّجح ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من 
أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم تحميل كافة 

 مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل الموحد خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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المالئمة تدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. وتصنف هذه الممتلكات في الفئات 
من الممتلكات والمعدات عندما تكتمل وتصبح جاهزة لالستخدام في الغرض المستهدف منها. يبدأ حساب استهالك هذه الموجودات، 

 على غرار الموجودات العقارية األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام في الغرض المستهدف منها.
 

الموجودات، بخالف األرض واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز، باستخدام طريقة القسط الثابت، على يحتسب االستهالك لشطب تكلفة 
 مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات العالقة.

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات من أجل حساب االستهالك:

 
 سنوات 7 - 4 تحسينات على عقار مستأجر

 سنوات 4 جهيزات ومعدات ومركباتثاث وتأ
 
يُلغى تسجيل أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من 

والمعدات على أساس استمرار استخدام األصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات 
 الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد.

 
 استثمارات عقارية  3-1-5

 
االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في ذلك العقارات 

لتلك األغراض. يتم تسجيل االستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. والحقاً لالعتـراف المبدئي،  قيد اإلنشاء
ً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك  تُدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا

 سنة. 25ارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة بفترة بشطب تكلفة االستثم
 
تحتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل الملكية إلى المجموعة بموجب عقد شراء العقارات ذات الصلة، 

 لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن "الذمم المدينة والموجودات األخرى". وحتى ذلك التاريخ يتم تضمين الدفعات المقدمة
 

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

 يتم فيها إلغاء االعتراف.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة 3-1-6
 

هذه  تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن
الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض القيمة. إذا كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، فإنه يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد 
للموجودات من أجل تحديد مدى الخسارة من االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. ومتى تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لكل أصل 

 المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل.من الموجودات، تقوم 
 

لقيمة إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيّهما أعلى. وألغراض تقييم ا
تقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المس

 الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له.
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)أو  إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل
إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد، ما لم يتم تحميل األصل ذي وحدة توليد النقد( 

 الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تُعامل خسارة انخفاض القيمة كانخفاض في قيمة إعادة التقييم.
 

تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى التقدير المعدل للقيمة فيما لو تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقاً، فإنه 
ارة القابلة لالسترداد على أن ال تتجاوز القيمة الدفترية الزائدة القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل خس

السنوات السابقة. يتم تسجيل عكس خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد،  انخفاض في قيمة األصل )أو وحدة توليد النقد( خالل
 م.ما لم يتم تحميل األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يُعامل عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة في قيمة إعادة التقيي

 
 موجودات غير ملموسة 3-1-7

 
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة التي يتم االستحواذ عليها بشكٍل منفصل بسعر التكلفة مخصوماً 

 منها 
اإلطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة عن االنخفاض في القيمة. يُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

سنوات. تتم مراجعة األعمار  10إلى  4لهذه الموجودات. تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة بين  المقدرة
 اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء بنهاية كل فترة تقرير مع احتساب تأثير أي تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

 
 مخزون عقاري  3-1-8

 
العقارات المكتسبة أو المشيدة بقصد البيع كمخزون عقاري، وتدرج بالتكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تتضمن التكلفة تصنف 

يع تكاليف المعاملة المتكبدة فيما يتعلق باقتناء تلك العقارات. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر للمخزون العقاري ناقصاً جم
المقدرة الالزمة إلجراء البيع. ويتم تسجيل العقارات المستحوذ عليها بطريق إعادة التملك لتسوية القروض والدفعات المقدمة، التكاليف 

 بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التملك بما في ذلك تكاليف المعاملة المتكبدة فيما يتعلق بإعادة التملك.
 

 مخصصات 3-1-9
 

يترتب على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل أن يقتضي تُحتسب المخصصات عندما 
 األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

 
ة االلتزام الحالي بتاريخ التقرير مع األخذ بعين االعتبار تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوي

 المخاطر وحاالت عدم اليقين المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي،
 فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

 
اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من الغير، يتم االعتراف بالذمة المدينة في حال 

 كأصل إذا كان من المؤكد تقريباً استرداد الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق.
 
 
 
 



 26 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

 )تابع( الفترة الحالية والفترة المقارنة -السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 اإليجارات 3-1-10
   

تصنّف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي متى كانت شروط عقد اإليجار تنص على تحويل جميع المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية 
 إلى المستأجر، بينما تصنّف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود ايجار تشغيلي.بشكٍل كامل 

 
 المجموعة كمؤّجر

   
تُحتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تُضاف التكاليف المباشرة األولية 

عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤّجر ويتم االعتراف بها على أساس المتكبدة أثناء عملية التفاوض واالتفاق على 
 القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

 
 المجموعة كمستأجر

   
فيها أساس يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدار فترة اإليجار باستثناء الحاالت التي يعد 

منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي تستهلك فيه المنافع االقتصادية من األصل المستأجر. يتم تسجيل مطلوبات اإليجار الناشئة 
 بموجب اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 
االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. ويتم االعتراف بإجمالي مزايا في حالة قبض حوافز اإليجار عند إبرام عقد إيجار تشغيلي، يتم 

الحوافز كتخفيض في مصاريف اإليجار بطريقة القسط الثابت، باستثناء الحاالت التي يعد فيها أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط 
 الزمني الذي تستهلك فيه المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

 
 تقارير القطاعات  3-1-11

 
القطاع هو عبارة عن عنصر مميز لدى البنك ويكون إما مشاركاً في توفير منتجات أو خدمات )قطاع عمل( أو توفير منتجات أو 
خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى. تشمل 

مصاريف القطاعات وأداء القطاعات التحويالت التي تتم بين قطاعات العمل وبين القطاعات الجغرافية. يرجى إيرادات القطاعات و
 حول تقارير قطاعات األعمال. 45الرجوع إلى اإليضاح 

 
 القبوالت  3-1-12

 
التعاقدي في الحصول على التعويض يتم االعتراف بالقبوالت ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق 

 من العميل ضمن الموجودات المالية. وعليه، فقد تم إدراج االلتزامات المتعلقة بالقبوالت ضمن الموجودات والمطلوبات المالية.
 

 استثمار في شركات زميلة 3-1-13
 

الجوهري هو حق المشاركة في اتخاذ القرارات  الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها. والتأثير
 المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة، على تلك السياسات.

 
حقوق الملكية المحاسبية. يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة 

ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئيا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويُعدل بعد ذلك بحيث 
لمجموعة يتم االعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة. وعندما تتجاوز حصة ا

من خسائر الشركة الزميلة حصة المجموعة في الشركة الزميلة )التي تتضمن أي حصص طويلة األجل والتي في جوهرها، تشكل 
جزءا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم 

إلى القدر الذي تعرضت فيه المجموعة اللتزامات قانونية أو استداللية أو قامت بسداد المدفوعات  االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط
 نيابة عن الشركة الزميلة.
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يُحتسب االستثمار في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح به الشركة المستثمر بها شركة زميلة. 

في القيمة وعند االستحواذ على استثمار في شركة زميلة، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة االستثمار على حصة المجموعة من صا
العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد للشركة المستثمر بها كشهرة، وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. أي زيادة في 
 حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف

 بها مباشرة في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.
 
يتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض في القيمة فيما 

اللزوم، يتم تحري االنخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار بالكامل )بما في ذلك يتعلق باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة. عند 
أعلى(  الشهرة( كأصل منفرد من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما

ة معترف بها جزءاً من القيمة الدفترية لالستثمار. ويتم االعتراف بأي عكس مع القيمة الدفترية. تشكل أي خسارة انخفاض في القيم
 إلى الحد الذي تزيد فيه القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار الحقاً. 36لخسارة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة، أو عندما يتم تصنيف تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي 

االستثمار كمحتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزميلة السابقة وتكون هذه الحصة أصالً مالياً، تقوم المجموعة 
العادلة على أنها قيمتها العادلة عند االعتراف المبدئي وفقاً بقياس الحصة المحتفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة 

. الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة في التاريخ الذي تم فيه إيقاف طريقة حقوق الملكية، 39للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
كة الزميلة يتم إدراجه عند تحديد األرباح والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها وأي عوائد من استبعاد جزء من الحصة في الشر

والخسائر الناتجة عن استبعاد الشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك، تحتسب المجموعة جميع المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل 
ركة الزميلة أو المشروع المشترك اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة الزميلة على نفس األساس الذي سيكون مطلوباً فيما لو كانت تلك الش

قد استبعد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة مباشرة. لذلك، إذا تمت إعادة تصنيف ربح أو خسارة معترف بها سابقاً في الدخل 
طلوبات ذات الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك إلى األرباح أو الخسائر عند استبعاد الموجودات أو الم

الصلة، تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر )كتعديل إعادة تصنيف( عند إيقاف 
 طريقة حقوق الملكية. 

 
بإعادة تصنيف  عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في الشركة الزميلة وتستمر في استخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة

نسبة الربح أو الخسارة التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة الملكية إلى الربح أو 
الخسارة إذا كان ذلك الربح أو تلك الخسارة سيتم إعادة تصنيفهما إلى الربح أو الخسارة من استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

 .الصلة
 
عندما تنفذ إحدى منشآت المجموعة معامالت مع شركة زميلة للمجموعة، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركة 

 الزميلة يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى قدر الحصص في الشركة الزميلة والتي ال ترتبط بالمجموعة.
 

 جنبيةالعمالت األ 3-1-14
 

ة تُعَرض البيانات المالية الفردية لكل كيان من كيانات المجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي(، وهو عملة البيئ
 االقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الكيان )العملة الوظيفية(. ولغرض البيانات المالية الموحدة، تعَرض النتائج والمركز المالي لكل

 ن بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة الوظيفية للبنك وعملة العرض للبيانات المالية الموحدة. كيا
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المقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للمنشأة )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في تواريخ إجراء يتم االعتراف بالمعامالت 
تم تلك المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير، يتم تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. ي

ة التي تظهر بالقيمة العادلة والمقومة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. ال إعادة تحويل البنود غير النقدي
ان يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. ويتم االعتراف بفروق الصرف في بي

 لتي تنشأ فيها.الدخل الموحد في الفترة ا
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  3-1-15
 
تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت والمصروفات رسوًما غير تلك التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي )انظر اإليضاح 

 للفترة المقارنة(. 1-3-3للفترة الحالية واإليضاح  3-2-1
 

الجزء من بيان الدخل الموحد للمجموعة، من بين أمور أخرى، الرسوم المفروضة على خدمة القرض تشمل الرسوم المدرجة في هذا 
والرسوم االستشارية )تتكون بشكل رئيسي من تقديم المشورة للعمالء من الشركات حول هيكلة القروض( ورسوم عدم االستخدام 

علی ًء بناوم سرلاالعتراف باعة بولمجمرتيب محدد للقروض. تقوم االمتعلقة بالقروض عندما ال يكون من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ت
 .18-1-3ح إليضاافي دد لمحو النحاعلی وذج خماسي الخطوات نم

 
 تحتسب مصاريف الرسوم فيما يتعلق بالخدمات عندما يتم تقديم الخدمات.

 
 الربح أو الخسارةصافي اإليرادات من األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل  3-1-16

 
يشتمل صافي اإليرادات من األدوات المالية األخرى المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على جميع األرباح والخسائر 

د اختارت لق الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
هذا البند، في ل الربح أو الخسارة خالن لة مدلعاابالقيمة ت باولطلمفي القيمة العادلة بالكامل للموجودات واکة رلحعرض اعة ولمجما

 دت(.جرادات ومصاريف الفوائد وتوزيعات األرباح )إن ويك إلذبما في 
 

 إيرادات توزيعات األرباح 3-1-17
 

أرباح االستثمارات عندما يتقرر الحق في قبض دفعات األرباح. ويكون ذلك في تاريخ سابق لتوزيع تحتسب اإليرادات من توزيعات 
 األرباح فيما يتعلق باألوراق المالية المدرجة، الذي عادةً ما يكون تاريخ اعتماد المساهمين لتوزيعات األرباح لألسهم غير المدرجة.

 
 لربح أو الخسارة الموحد على تصنيف وقياس االستثمار في حقوق الملكية، أي:يعتمد عرض إيرادات توزيعات األرباح في بيان ا

 
  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم عرض إيرادات توزيعات األرباح

 ضمن اإليرادات التشغيلية األخرى؛ و
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم عرض إيرادات توزيعات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المصنفة

 األرباح كصافي إيرادات من أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
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 إيرادات من بيع العقارات 3-1-18
 

 تعترف المجموعة باإليرادات من بيع العقارات بناء على نموذج خماسي الخطوات:
 

  تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل: يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ
 الوفاء بها لكل عقد.ويحدد المعايير التي يجب 

 .تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل 
  تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات

 المتفق عليها إلى العميل.
 صيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة تخ

بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل الوفاء 
 بكل التزام أداء.

 عندما تقوم المجموعة بالوفاء بالتزام األداء. االعتراف باإليرادات 
 

 بالنسبة إلى بيع العقار، يتم الوفاء بالتزام األداء عند تحويل ملكية العقار إلى العميل.
 

 أدوات مالية مشتقة 3-1-19
 

ومخاطر أسعار صرف تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من األدوات المالية المشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة 
العمالت األجنبية، بما في ذلك عقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة. يتم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل 

 .42حول األدوات المالية المشتقة في اإليضاح 
 

ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. تدرج المشتقات مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة 
 ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة مباشرة في بيان الدخل الموحد.

 
العادلة  يتم االعتراف باألداة المشتقة ذات القيمة العادلة الموجبة ضمن الموجودات المالية، بينما يتم االعتراف باألداة المشتقة ذات القيمة

 السالبة ضمن المطلوبات المالية.
 

 المشتقات الضمنية 3-1-20
 
يتم التعامل مع المشتقات الضمنية في العقود المضيفة للمطلوبات المالية أو الموجودات غير المالية األخرى كمشتقات منفصلة عندما 

تكون العقود المضيفة مقاسة بالقيمة العادلة من خالل تكون مخاطرها وخصائصها ال تتصل اتصاالً وثيقاً بتلك العقود المضيفة وال 
 الربح أو الخسارة.

 
يتم عرض المشتقات الضمنية كموجودات أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت فترة االستحقاق المتبقية لألداة المالية الهجينة التي ترتبط 

شهراً. يتم عرض المشتقات الضمنية األخرى  12و تسويتها خالل شهراً وليس من المتوقع تحقيقها أ 12بها المشتقات الضمنية أكثر من 
 على أنها موجودات متداولة أو مطلوبات متداولة. 
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 عقود الضمانات المالية 3-1-21
 

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

 
فة بالقيمة العادلة من خالل الربح تقاس عقود الضمان المالي الصادرة من أحد كيانات المجموعة مبدئياً بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصن

 أو الخسارة وال تنشأ عن تحويل أصل مالي، يتم قياسها الحقاً بالقيمة األعلى لكل من:
 

  ؛ أو 9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المعترف به وفقاً لسياسات االعتراف باإليرادات.المبلغ المعترف به مبدئياً ناقصاً، حسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم 

 

يتم عرض عقود الضمانات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باعتبارها "مخصص الخسائر االئتمانية 
 المتوقعة" في "الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى".

 

 ية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لم تصنف المجموعة أي من عقود الضمانات المال
 

 التزامات تقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق  3-1-22
 
تقاس التزامات تقديم قروض بسعر فائدة أقل من السوق مبدئياً بقيمها العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 بالقيمة األعلى لكل من:الخسارة، يتم قياسها الحقاً 
 

  9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم. 
  المبلغ المعترف به مبدئياً ناقصاً، حسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم المعترف به وفقاً لسياسات االعتراف باإليرادات لدى

 المجموعة.
 

ر السوق غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باعتبارها "مخصص وتعرض االلتزامات بتقديم قرض أقل من سع
قل من ض ألتقديم قرت ماالتزبتصنيف أي المجموعة الم تقم الخسائر االئتمانية المتوقعة" في "الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى". 

 ربح أو الخسارة.لل الة من خالدلعاالمصنف بالقيمة ق السوا
 

 موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع 3-1-23
 

يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة والمجموعات الجاري استبعادها كموجودات محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية 
مستوفياً إال عندما تكون الموجودات )أو بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. وال يعتبر هذا الشرط 

المجموعة الجاري استبعادها( متاحة للبيع الفوري في ظل حالتها الراهنة والتي ال تخضع إال للشروط التي تعتبر اعتيادية أو متعارف 
ت بيعها. يجب أن تلتزم اإلدارة عليها بالنسبة لمعامالت بيع هذه الموجودات )أو المجموعة الجاري استبعادها(، إضافة إلى تزايد احتماال

 بتنفيذ معاملة البيع التي يُنتظر أن تكون صالحة للتسجيل كمعاملة بيع مكتملة األركان في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 

على أنها  عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تشمل فقدان السيطرة على شركة تابعة، تصنَّف جميع موجودات ومطلوبات الشركة التابعة
محتفظ بها للبيع عند استيفاء المعايير المذكورة أعاله، وذلك بغض النظر عّما إذا كانت المجموعة سوف تحتفظ بحصة غير مسيطرة 

 في شركتها التابعة السابقة بعد البيع.
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عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تشمل استبعاد استثمار، أو جزء من استثمار، في شركة زميلة أو مشروع مشترك، يتم تصنيف 
للبيع عند استيفاء المعايير المذكورة أعاله، وتتوقف المجموعة االستثمار أو الجزء من االستثمار الذي سيتم استبعاده على أنه محتفظ به 

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

 
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية عند االستبعاد عندما يؤدي االستبعاد إلى خسارة المجموعة للنفوذ الجوهري على 

 الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
 

زميلة أو المشروع المشترك وفقا للمعيار الدولي بعد تنفيذ االستبعاد، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن أي حصة محتفظ بها في الشركة ال
، ما لم تستمر الحصة المحتفظ بها كشركة زميلة أو مشروع مشترك، وفي هذه الحالة تستخدم المجموعة طريقة 9للتقارير المالية رقم 

 حقوق الملكية.

 
لقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصا تكاليف تقاس الموجودات غير المتداولة )ومجموعات االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بها للبيع با

 البيع، أيهما أقل.
 

 العمليات المتوقفة 3-1-24

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

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

 
 تكاليف منافع التقاعد 3-1-25

 
خدمة التي تؤهلهم للمساهمات. منافع التقاعد المحددة كمصروفات عندما يقدم الموظفون اليتم االعتراف بمدفوعات خطط المساهمة في 

تُحتسب المدفوعات المسددة لخطط منافع التقاعد التي تديرها الحكومة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون التزامات 
 فع التقاعد المحددة.المجموعة بموجب الخطط مساوية لتلك التي تنشأ في خطة مساهمات منا

 
 بالنسبة لخطط منافع التقاعد المحددة، يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع باستخدام طريقة 

الوحدة اإلضافية المقدرة، مع إجراء التقييمات االكتوارية في نهاية كل فترة تقرير سنوية. يتم االعتراف بعمليات إعادة القياس، التي 
االكتوارية، وتأثير الحد األعلى للموجودات )عند الضرورة( والعوائد على موجودات الخطة )باستثناء تتألف من األرباح والخسائر 

صافي الفوائد، إن وجد(، فورا في بيان المركز المالي مع إضافة المبلغ المدين أو الدائن في بيان الدخل الشامل في الفترة التي يتم 
ل. يتم االعتراف بتكلفة الخدمة السابقة في الربح أو لشامبيان الدخل ابها في رف لمعتياس ادة عمليات إعادة القعام إال يتتكبدها فيها. 

الخسارة عند حدوث تعديل على الخطة أو تقليصها، أو عندما تقوم المجموعة باالعتراف بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة أو منافع 
 الخسائر من تسوية خطة منافع محددة عندما يتم إجراء التسوية.إنهاء الخدمة، أيهما أسبق. ويتم االعتراف باألرباح أو 

 
 يتم احتساب الفائدة من خالل تطبيق معدل خصم على التزامات المنافع المحددة. تنقسم تكاليف المنافع المحددة إلى ثالث فئات:

 خسائر من التقليصات والتسويات؛ تكاليف الخدمات التي تتضمن تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة واألرباح وال 
 مصروف الفائدة؛ و 
 .عمليات إعادة القياس 

 
(. يتم االعتراف 33ظر اإليضاح رقم ن)اية ف عمومية وإداريرکمصان الربح أو الخسارة مة ضمدلخبتكاليف اعة ولمجمتعترف ا

  (.28بمصروف الفائدة ضمن مصروف الفائدة )انظر اإليضاح رقم 
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 منتجات التمويل واالستثمار اإلسالمية والودائع اإلسالمية للعمالء 3-1-26
 

فائدة وتتم الموافقة عليها من قبل باإلضافة إلى المنتجات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مصرفية معينة ال تحمل 
 هيئة الرقابة الشرعية.

 
للفترة الحالية واإليضاح  2-3يتم احتساب جميع المنتجات المصرفية اإلسالمية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية )انظر اإليضاح رقم 

 للفترة المقارنة(. 3-3
 

 التعريفات 3-1-26-1
 

 البيانات المالية الموحدة بالمعاني المحددة لها على النحو التالي: تستخدم المصطلحات التالية في
 

 المرابحة
 
عقد بيع تقوم بموجبه المجموعة )"البائع"( ببيع أصل لعميلها )"المشتري"( على أساس الدفع المؤجل، وذلك بعد أن تشتري األصل 

صل بناًء على وعد من المشتري بشراء األصل بعد قيام وتحصل على حق وصك ملكيته بحيث يكون البائع قد قام بشراء وامتالك األ
البائع بشرائه وذلك وفقاً لشروط وأحكام عقد المرابحة. يتكون سعر بيع المرابحة من تكلفة األصل وهامش ربح محدد مسبقاً. ويقوم 

 عليه في العقد.المشتري بدفع سعر بيع المرابحة إلى البائع على أقساط خالل فترة عقد المرابحة كما هو منصوص 
 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك
 
اتفاق تقوم بموجبه المجموعة )"المؤجر"( بتأجير العين لعميلها )"المستأجر"( )بعد شراء/ اقتناء هذه العين إما من بائع آخر أو من 

مدار مدة/ فترات إيجار محددة وذلك العميل نفسه وفقاً لطلب العميل وبناًء على وعد منه باالستئجار( مقابل بعض دفعات اإليجار على 
 على أساس بدل إيجار ثابت أو متغير.

 
يحدد اتفاق اإلجارة العين المؤجرة ومدة عقد اإليجار، وكذلك أساس حساب اإليجار وتوقيت دفع اإليجار. ويتعهد المستأجر بموجب 

 المتفق عليه والصيغة المعمول بها طوال مدة اإليجار. هذا االتفاق بتجديد فترات اإليجار ودفع مبالغ اإليجار وفقاً للجدول الزمني
 
يحتفظ المؤجر بملكية العين المؤجرة طوال فترة اإليجار. وفي نهاية فترة اإليجار وعند الوفاء بجميع التزامات المستأجر بموجب اتفاق 

ن خالل عقد بيع أو هبة منفصل في نهاية فترة اإلجارة، يقوم المؤجر ببيع العين المؤجرة إلى المستأجر بالقيمة االسمية أو بالهبة م
 اإليجار.

 
 الوكالة

 
ً من المال )"رأس مال الوكالة"( إلى وكيل  ً معينا اتفاق بين طرفين يكون فيه أحد الطرفين رب المال )"الموكل"( الذي يقدم مبلغا

على دراسة الجدوى/ خطة االستثمار المقدمة من الوكيل )"الوكيل"( الذي يستثمر هذا المال بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بناًء 
إلى الموكل. ويحق للوكيل الحصول على أجرة ثابتة )"أجرة الوكالة"( كمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس مال الوكالة. ويجوز منح الوكيل 

 /أرباح الوكالة عند اإلعالن عنها توزيعأي مبلغ يزيد أو يتخطى أي معدل عائد متفق عليه مسبقاً كحافز لألداء. ومن حيث المبدأ، يتم 
 توزيعها بواسطة الوكيل.

 
يتحمل الوكيل الخسارة في حالة تقصيره أو إهماله أو انتهاكه أي من شروط وأحكام اتفاق الوكالة؛ وإال سيتحمل الموكل الخسارة 

اهرة وأن الوكيل لم يتمكن من التنبؤ بها ولم شريطة أن يحصل الموكل على ما يرضيه من أدلة تفيد بأن هذه الخسارة ناجمة عن قوة ق
يستطع أن يمنع العواقب السلبية المترتبة من ذلك على عقد الوكالة. وبموجب اتفاق الوكالة يجوز للمجموعة أن تتصرف إما على أنها 

 موكل أو وكيل بحسب الحالة.  
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 الفترة الحالية -الهامةالسياسات المحاسبية   3-2
 

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية بالصافي من التوزيعات للمودعين 3-2-1
 
يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد لجميع األدوات المالية باستثناء تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو تلك المقاسة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في "صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات اإلسالمية بالصافي من أو المصنفة 
التوزيع إلى المودعين" باعتبارها "إيرادات الفوائد" و"إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية" و"مصاريف الفوائد" 

لربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج الفوائد على األدوات المالية المقاسة بالقيمة و"التوزيع للمودعين" في حساب ا
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفترة.

 
خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو، عند  معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من

يع االقتضاء، خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الحالية لألصل أو االلتزام المالي. يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية مع مراعاة جم
 الشروط التعاقدية لألداة.

 
مستلمة بين أطراف العقد التي تكون إضافية والتي تنسب مباشرة إلى يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو ال

ترتيبات اإلقراض المحددة وتكاليف المعاملة وجميع العالوات األخرى أو الخصومات. بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة 
 الخسارة عند االعتراف المبدئي.  العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بتكاليف المعامالت في الربح أو

 
يتم احتساب إيرادات الفوائد/ مصاريف الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية 

خسارة ائتمان متوقعة(،  غير المرتبطة بالخصم االئتماني )على سبيل المثال، بالتكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التسوية ألي مخصص
ن خالل أو بالتكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. بالنسبة للموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة، يتم احتساب إيرادات الفوائد م

مالي القيمة الدفترية ناقًصا تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة للموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة )أي إج
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة(. بالنسبة للموجودات المالية المنشأة أو المشتراة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة، فإن معدل 

 األصل المالي.الفائدة الفعلي يعكس الخسائر االئتمانية المتوقعة عند تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع استالمها من 
 

 األدوات المالية 3-2-2
 
يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية العمومية للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية 

 لهذه األدوات.
 

تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها مبدئياً بالقيمة العادلة. إن 
على الموجودات والمطلوبات المالية أو إصدارها )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( 

عند االعتراف المبدئي. أما تكاليف  يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء،
المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم 

 االعتراف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.
 

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

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

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

 ية لألصل أو االلتزام(.األول من خالل إدراجه في القيمة الدفترية األول
 
بعد االعتراف المبدئي، سيتم اإلفراج عن الربح أو الخسارة المؤجلة إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ 

لحسبان عند فيه هذا الربح أو الخسارة نتيجة أي تغيير في أحد العوامل )بما في ذلك الوقت( والذي يأخذه المشاركون في السوق في ا
 تسعير األصل أو االلتزام.
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 الموجودات المالية 3-2-3
 

األصل المالي بموجب عقد يتم االعتراف بكافة الموجودات المالية وإلغاء االعتراف بها بتاريخ المتاجرة عندما تكون عملية شراء وبيع 
تنص شروطه على تسليم األصل المالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، زائداً 

دات المسجلة تكاليف المعامالت، باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن كافة الموجو
ئدة بشكٍل يتم قياسها جميعاً الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف الموجودات المالية. أما تكاليف المعاملة العا

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

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

 للموجودات المالية. أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية
 

 وعلى وجه التحديد:
 

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

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

 الشامل؛
 وات الدين األخرى )مثل أدوات الدين التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها للبيع( يتم قياس جميع أد

 واستثمارات األسهم الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

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

 
  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل نهائي أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار

ج في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تمثل مقابالً طارئاً معترفاً به بواسطة الجهة المستحوذة في اندما
 ؛ و3أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  قد تصنف المجموعة نهائياً أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
زالة عدم تطابق محاسبي أو تقليله اآلخر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إ

 بصورة جوهرية )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(.
 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-2-3-1
 

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

 
بالنسبة لألصل الذي يتم تصنيفه وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه التعاقدية يجب 

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.أن تؤدي إلى التدفقات النقدية التي تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية 
 
. لغرض اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة، فإن المبلغ األصلي يمثل القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي

بلغ األصلي(. تتكون الفائدة من قد يتغير هذا المبلغ األصلي على مدى عمر األصل المالي )على سبيل المثال ، إذا كان هناك تسديد للم
المقابل للقيمة الزمنية للنقود، وذلك لمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة ولمخاطر وتكاليف 

ة بالعملة التي يتم اإلقراض األساسية األخرى، باإلضافة إلى هامش الربح. يتم إجراء تقييم الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائد
 بها تقويم األصل المالي.
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قدية التدفقات النقدية التعاقدية التي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية. إن الشروط التعا
ض التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي، مثل التعر

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

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

 بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم نموذج العمل عند مستوى تجميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة. فيما يتعلق
 
قد يكون لدى المجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها المالية التي تعكس الطريقة التي تدير بها المجموعة موجوداتها 

تحدد نماذج أعمال المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات  المالية من أجل تكوين التدفقات النقدية.
 النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

 
ييم تأخذ المجموعة في االعتبار جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التق

على أساس السيناريوهات التي ال تتوقع المجموعة حدوثها بشكل معقول، مثل ما يسمى بسيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة 
 الضغط". تأخذ المجموعة في االعتبار جميع األدلة ذات الصلة المتاحة مثل:

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

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

 التدفقات النقدية التعاقدية المتحصلة(.
 
عند االعتراف المبدئي باألصل المالي، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا جزًءا من نموذج 

ج أعمال جديد. تقوم المجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير أعمال قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في تفعيل نموذ
ر في لتحديد ما إذا كانت نماذج العمل قد تغيرت منذ الفترة السابقة. وفي فترة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم المجموعة بتحديد أي تغيي

 نماذج أعمالها.
 

لمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة المتراكمة عندما يتم إلغاء االعتراف بأداة الدين ا
المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. وفي المقابل، بالنسبة إلى االستثمار في حقوق 

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

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

 . 1-40اإليضاح 
 
 في فترة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم المجموعة بتصنيف أي أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. باإلضافة إلى

عادلة وبالتالي لم يتم تصنيف أدوات الدين التي تفي بالتكلفة ذلك، لم تقم المجموعة في فترة التقرير الحالية والسابقة بتطبيق خيار القيمة ال
 المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  3-2-3-2
 

 تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

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

 وبيعها؛ أو
 .الموجودات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة 

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

 .41القيمة العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح 
 

 إعادة التصنيف  3-2-3-3
 

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

ن يکم ل، لسابقةالمحاسبية رة الفتوا لحاليةالمالية السنة ل اخالاألعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة. 
ف. ويؤخذ في االعتبار تصنيدة عام إجراء إيتم بالتالي لومالية ظ فيه المجموعة بموجودات تحتفذي لل األعماوذج افي نمر تغييك أي ناه

ودات المالية"، انظر اإليضاح التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في إطار السياسة المحاسبية بشأن "تعديل وإلغاء االعتراف بالموج
3-2-3-10. 

 
 أرباح وخسائر الصرف األجنبي 3-2-3-4

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

 تقرير. وعلى وجه التحديد:
 

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

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

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

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

 ثمارات.في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعادة تقييم االست
 

 االنخفاض في القيمة  3-2-3-5
 

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

 األسهم.
 
 باستثناء الموجودات المالية "المشتراة أو المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة" )التي تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل أدناه(، يجب

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:
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  شهراً، أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن أحداث التخلف  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
شهًرا بعد تاريخ التقرير )المشار إليها ضمن  12في سداد األدوات المالية التي يحتمل وقوعها في غضون عن السداد 

 ( ؛ أو1المرحلة 
  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر، أي: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر الناتجة عن جميع أحداث

 (.3والمرحلة  2مدى عمر األداة المالية )يشار إليها ضمن المرحلة التخلف عن السداد المحتملة على 
 
يقتضي األمر تكوين مخصص خسارة عن خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر االئتمان 

يع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسائر على تلك األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجم
شهراً. يتم عرض المزيد من التفاصيل حول تحديد الزيادة الجوهرية  12االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 .1-40في مخاطر االئتمان في اإليضاح 
 

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

 ائدة الفعلي لألصل.سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، مخصومة من معدل الف
 

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

 حالة سحب القرض؛ و استالمها في
  بالنسبة لعقود الضمانات المالية، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة للسداد لصاحب أداة

 الدين المضمونة ناقًصا أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها من صاحب أداة الدين أو المدين أو أي طرف آخر.
 

الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي، أو على أساس جماعي لمحافظ القروض التي تتقاسم خصائص تقوم المجموعة بقياس 
ة المخاطر االقتصادية المماثلة. ويستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائد

 إذا كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي.الفعلي األصلي لألصل، بصرف النظر عما 
 

المزيد من المعلومات عن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك تفاصيل عن كيفية تجميع األدوات  1-40ويعرض اإليضاح 
 عندما يتم تقييمها على أساس جماعي.

 
 الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة 3-2-3-6

 
تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل 

. تشمل األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية 3المالي. يشار إلى الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة كموجودات المرحلة 
 بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

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

 ذلك في ظل ظروف أخرى؛
  عدم وجود سوق نشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو 
 .شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان المتكبدة 
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قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصل فردي، بدالً من ذلك، قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تتسبب في تحول الموجودات 

قياسها م لتي يتالمالية ودات اجولمل التي تمثت أدوات الدين اکانإذا ما م عة بتقييولمجماوم تقالمالية إلى منخفضة القيمة االئتمانية. 
ت أدوات کانإذا ما م لتقيير. ويرلتقايخ رتاة أو بالقيمة العادلة من خالل الشامل اآلخر قد انخفضت قيمتها االئتمانية في فأطلمابالتکلفة 

ف لتصنيدات والسندات اعائل مثل مواعفي االعتبار عة ولمجممة االئتمانية، تضع اوالخاصة بالشركات منخفضة القيية دلسيان ايدلا
 جمع التمويل.علی رض لمقتدرة اقوالئتماني ا

 
يعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية عند منح تنازل إلى المقترض بسبب تدهور الوضع المالي للمقترض، ما لم يكن هناك دليل 

التنازل، فإن خطر عدم تلقي التدفقات النقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض على أنه نتيجة لمنح 
مة القيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي يتوقع التنازل عنها ولكن ال يتم منح هذا التنازل، يتم اعتبار الموجودات بأنها منخفضة القي

اضح على انخفاض القيمة االئتمانية بما في ذلك الوفاء بتعريف التخلف عن السداد . يشمل تعريف االئتمانية عندما يكون هناك دليل و
 يوًما أو أكثر. 90التخلف عن السداد )انظر أدناه( عدم احتمال السداد والتوقف عن السداد إذا كانت المبالغ متأخرة لمدة 

 
 فضت قيمتها االئتمانيةالموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخ 3-2-3-7

 
يتم التعامل مع الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل تنخفض قيمته 

ى الخسائر االئتمانية عند االعتراف المبدئي. بالنسبة لهذه الموجودات، تقوم المجموعة باالعتراف بجميع التغيرات التي طرأت عل
االئتمانية المتوقعة على مدار العمر منذ االعتراف المبدئي كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي 

 التغيير اإليجابي لمثل هذه الموجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة.
 

 تعريف التخلف عن السداد   3-2-3-8
 

د أمرا هاما عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد في قياس مبلغ يعد تعريف التخلف عن السدا
شهراً أو على  12الخسائر االئتمانية المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

كونات احتمال التخلف عن السداد الذي يؤثر على كل من قياس الخسائر االئتمانية مدار العمر، ألن التخلف عن السداد هو أحد م
 (.1-40المتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )انظر اإليضاح 

 
 تضع المجموعة في الحسبان األمور التالية بمثابة حاالت الحتمال التخلف عن السداد :

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

 
لموجودات. تعتبر السحوبات يتم تصميم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب بحيث يعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من ا

 على المكشوف متأخرة السداد بمجرد أن ينتهك العميل حًدا موصى به أو تم إعالمه بحد أصغر من المبلغ الحالي القائم. 
 
 عند تقييم ما إذا كان من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزامه االئتماني، تأخذ المجموعة في الحسبان المؤشرات النوعية والكمية.
تعتمد المعلومات التي يتم تقييمها على نوع األصل، على سبيل المثال في قروض الشركات، فإن المؤشر النوعي المستخدم هو خرق 
التعهدات، وهو أمر غير مرتبط بقروض األفراد. إن المؤشرات الكمية، مثل التأخر في السداد وعدم السداد على التزام آخر من نفس 

ات رئيسية في هذا التحليل. تستخدم المجموعة مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التخلف عن الطرف المقابل، هي معطي
 .1-40السداد والتي يتم تطويرها داخليًا أو الحصول عليها من مصادر خارجية. يتم عرض المزيد من التفاصيل باإليضاح 
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تراقب المجموعة جميع الموجودات المالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفاض 

هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر القيمة لتقييم ما إذا كانت 
االئتمان، سوف تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بدالً من الخسائر 

اسة المحاسبية للمجموعة ال تستخدم الوسيلة العملية التي تفيد بأن الموجودات المالية شهرا. إن السي 12االئتمانية المتوقعة على مدى 
ذات المخاطر االئتمانية "المنخفضة" في تاريخ التقرير المالي ال يعتبر أنها قد تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ونتيجة 

تزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخضع النخفاض لذلك، تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية وال
 القيمة لتحري الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.

 
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي، فإن المجموعة تقارن 

األداة المالية في تاريخ التقرير استناداً إلى تاريخ االستحقاق المتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث مخاطر حدوث التخلف في سداد 
 التخلف في السداد متوقع لفترة االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة. عند إجراء

ر المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية هذا التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبا
لك والمعلومات التطلعية المتوفرة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناًء على الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم الخبير لالئتمان بما في ذ

 صول على مزيد من التفاصيل حول المعلومات التطلعية.للح 1-40المعلومات التطلعية. انظر اإليضاح 
 
تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة األساس لتحديد احتمالية التخلف عن السداد عند االعتراف المبدئي وفي تواريخ التقارير 

ويشكل ترجيح هذه السيناريوهات المختلفة الالحقة. ستؤدي السيناريوهات االقتصادية المختلفة إلى احتمال مختلف للتخلف عن السداد . 
 األساس المتوسط المرجح الحتمال التخلف عن السداد المستخدم لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

 
بالنسبة لقروض الشركات، تتضمن المعلومات التطلعية التوقعات المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للمجموعة، 

يتم الحصول عليها من تقارير الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من والتي 
المنظمات المماثلة، باإلضافة إلى دراسة مختلف المصادر الداخلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. بالنسبة لقروض 

المعلومات التطلعية على نفس التوقعات االقتصادية مثل قروض الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية  األفراد، تشتمل
المحلية، خاصة للمناطق التي تركز على صناعات معينة، وكذلك المعلومات الداخلية عن سلوك السداد للعمالء. تقوم المجموعة بتوزيع 

تمانية داخلية ذات صلة اعتماًدا على جودة ائتمانها. تعتبر المعلومات الكمية مؤشًرا أساسيًا األطراف المقابلة على درجة مخاطر ائ
للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وهي تستند إلى التغير في الجدارة االئتمانية للمقترضين التي يتم قياسها من خالل تخفيض 

 وفقا لمعايير وضع المراحل.التصنيف الذي ينتج عنه احتمال أعلى للتخلف عن السدد 

 
إن بيانات احتمال التخلف عن السداد المستخدمة هي بيانات تطلعية وتستخدم المجموعة نفس المنهجيات والبيانات المستخدمة لقياس 

 (.1-40مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )يرجى الرجوع إلى اإليضاح 
 

  



 40 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

  )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

 )تابع( الفترة الحالية -السياسات المحاسبية الهامة  3-2
 

 )تابع( الموجودات المالية 3-2-3
 

 )تابع( الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 3-2-3-9
 
وتظهر العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في نماذج احتمال التخلف عن السداد في الوقت المناسب. 

ذلك، ال تزال المجموعة تدرس بشكل منفصل بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري. ومع 
بالنسبة لقروض الشركات، هناك تركيز خاص على الموجودات المدرجة في "قائمة المراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم بقائمة 

ر العتباالمجموعة في اتأخذ لقروض األفراد، بالنسبة تدهور المالءة االئتمانية للطرف المقابل. المراقبة عندما يكون هناك قلق من 
 ة.لوفاق أو الطالس أو اإلفالأو البطالة امثل اث ألحدن واالئتمات التحمل ودفعات التوقف المؤقت عن السداد ودرجات اتوقعا

 
يوما، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في  30خر السداد لمدة كحالة من حاالت التوقف عن السداد، فإنه عندما يصبح األصل متأ

من نموذج انخفاض القيمة، أي: يتم قياس مخصص الخسارة باعتباره  2مخاطر االئتمان تكون قد حدثت وأن األصل يندرج في المرحلة 
 ابلة للدعم توضح خالف ذلك.خسارة ائتمانية متوقعة على مدار العمر، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وق

 
 .1-40يتم عرض المزيد من المعلومات حول الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان باإليضاح 

 
 تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية  3-2-3-10

 
النقدية ألصل مالي أو يتم تعديله يحدث التعديل في األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات 

بطريقة أخرى بين االعتراف المبدئي وتاريخ استحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية 
بمثابة تعديل حتى  سواء بشكل فوري أو في تاريخ مستقبلي. باإلضافة إلى ذلك، سيكون إدخال أو تعديل التعهدات القائمة لقرض قائم

لى ما إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو المعدلة بعد على التدفقات النقدية بشكل فوري ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا ع
 لتعهدات(.إذا كان التعهد تم تلبيته أم ال ) على سبيل المثال تغيير في الزيادة في معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق ا

 
طر التخلف عن مخال وتقليل لتحصيم ايظمالية لتعت باوصعء الذين يواجهون للعمالروض لقاعلی وض لتفادة اعة بإعاولمجموم اتق

السداد . يتم منح تحمل القرض في الحاالت التي يكون فيها خطر كبير من التخلف عن السداد أو أن يكون التخلف عن السداد قد حدث 
وقع أن يكون المقترض قادراً على الوفاء بالشروط المعدلة، على الرغم من بذل المقترض لكل الجهود المعقولة للدفع بالفعل ومن المت

بموجب الشروط التعاقدية األصلية. تشمل الشروط المعدلة في معظم الحاالت تمديد فترة استحقاق القرض، والتغييرات في توقيت 
األصلي والفائدة(، وتخفيض مبلغ التدفقات النقدية المستحقة )اإلعفاء عن سداد المبالغ األصلية التدفقات النقدية للقرض )سداد المبلغ 
 والفائدة( والتعديالت على التعهدات. 

 
عندما يتم تعديل أصل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف. ووفقاً لسياسة المجموعة، يؤدي 

ً عن التعدي ً جوهريا ل إلى عدم االعتراف عند نشوء اختالف كبير في الشروط. لتحديد ما إذا كانت الشروط المعدلة تختلف اختالفا
 الشروط التعاقدية األصلية، ترى المجموعة ما يلي:

 
 لتغير دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة أو الم تعد ، لتعديلالتعاقدية بعد النقدية ت التدفقاامثل ، لنوعيةامل العوأن ا

ة وتاريخ االستحقاق والتعهدات. إذا كانت هذه ال لفائدمعدالت التغير في ى امدأو لمقابل ف الطرأو التغير في العملة افي 
 ي، عندها؛ تشير بوضوح إلى تعديل جوهر

 ية دلنقت افقادلتاألصلية مع روط الشب اجولمتبقية بماية دلتعاقت النقدية افقادلحالية للتالقيمة انة رکمي لمقام تقييراء جم إيت
خصم كال المبلغين بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. إذا كان الفرق في القيمة الحالية مع روط المعدلة لشر ااإطية في دلتعاقا

 المجموعة تعتبر أن الترتيب مختلف بشكل كبير مما يؤدي إلى إلغاء االعتراف.  جوهريًا، فإن
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في حالة إلغاء االعتراف باألصل المالي، يعاد قياس مخصص الخسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة في تاريخ إلغاء االعتراف 

يدة لتحديد صافي القيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ. إن الفرق بين القيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة للموجودات المالية الجد
الجديدة سوف يؤدي إلى الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف. سوف يكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم  مع الشروط

شهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد منخفض القيمة  12قياسه على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير من مبلغ المساهمة المعدل  ق ذلك فقط علىبطيناالئتمانية. 

ألنه ال يزال هناك مخاطر عالية للتخلف عن السداد لم يتم تحفيضها من خالل التعديل. تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان 
مات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقترض في حالة تأخر عن السداد في ظل للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلو

 الشروط الجديدة.
 
عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، تحدد المجموعة إذا ما زاد خطر االئتمان المالي 

 خالل مقارنة:لألصل بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي من 
 

  احتمال التخلف عن السداد على مدار العمر المتبقي والمقدر بناء على البيانات عند االعتراف المبدئي ووفقا للشروط
 التعاقدية األصلية؛ مع 

  .احتمال التخلف عن السداد في تاريخ التقرير بناء على الشروط المعدلة 
 

اسة التحمل لدى المجموعة، وفي حال لم ينتج عن التعديل إلغاء االعتراف، فإن تقدير بالنسبة للموجودات المالية المعدلة كجزء من سي
احتمال التخلف عن السداد يعكس قدرة المجموعة على تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة خبرة المجموعة السابقة في إجراءات 

لك أداء السداد لدى المقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. إذا بقيت التحمل المماثلة، باإلضافة إلى المؤشرات السلوكية، بما في ذ
مخاطر االئتمان أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند االعتراف المبدئي، فسيتم قياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية 

ها فقط على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة على مدار العمر. وعموًما، يتم قياس مخصصات الخسارة للقروض التي يتم تحمل
شهراً عندما يكون هناك دليل على تحسن سلوك السداد للمقترض بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الجوهرية السابقة في  12

 مخاطر االئتمان.
 

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

حساب عجز السيولة المتوقع من األصل حيث يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من األصل المالي المعدل ضمن عملية 
 األصلي.

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

ومزايا الملكية المرتبطة ذلك انقضاء الحقوق من التعديل بشروط مختلفة بشكل أساسي(، أو تقوم بنقل األصل المالي وجميع مخاطر 
باألصل إلى أي طرف آخر بشكٍل كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت 

ي قد تضطر في السيطرة على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ الت
المجموعة لدفعها. أما إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا الملكية ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل 

 المالي، وتعترف كذلك بالقروض المرهونة للعائدات المقبوضة.
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 )تابع( تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية 3-2-3-10
 
عند إلغاء االعتراف بأي أصل مالي بالكامل، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل المستلم والمدين واألرباح/ الخسائر 

تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية، يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة، مع المتراكمة التي 
استثناء االستثمار في األسهم المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة 

 لدخل الشامل اآلخر إلى فئة الربح أو الخسارة.المتراكمة المعترف بها سابقًا في ا
 
عند إلغاء االعتراف بأحد الموجودات المالية دون مجمله )على سبيل المثال عندما تحتفظ المجموعة بخيار إعادة شراء جزء من األصل 

تعترف به بموجب االرتباط المحول(، تقوم المجموعة بتخصيص القيمة الدفترية السابقة لألصل المالي بين الجزء الذي ال تزال 
ية المستمر، والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء في تاريخ التحويل. إن الفرق بين القيمة الدفتر

تراكمية تم الموزعة للجزء الذي لم يعد يتم االعتراف به ومجموع المقابل المستلم للجزء لم يعد معترف به وأي أرباح/ خسائر 
تخصيصها له والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الربح/ الخسارة 
المتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر بين الجزء الذي ال يزال معترف به والجزء الذي لم يعد يتم االعتراف به 

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

 الخسارة.
 

 سياسة الشطب  3-2-3-11
 
يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد الموجودات المالية )إما في مجملها أو جزء 

غ منها(. وهذا هو الحال عندما تقرر المجموعة أن المقترض ليس لديه موجودات أو موارد دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبال
يوما، أيهما أقرب. يشكل الشطب  180الخاضعة للشطب، أو في حالة قروض األفراد، عندما تكون المبالغ متأخرة السداد ألكثر من 

حدثا إللغاء االعتراف. يجوز للمجموعة تطبيق أنشطة التنفيذ على الموجودات المالية المشطوبة. ستؤدي عمليات االسترداد الناتجة 
 المجموعة إلى تحقيق أرباح من انخفاض القيمة. عن أنشطة التنفيذ لدى

 
 عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي  3-2-3-12

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

 
  من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم 
  بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم االعتراف بأي مخصص خسارة في

بيان المركز المالي ألن القيمة الدفترية تعادل القيمة العادلة. ومع ذلك، يتم إدراج مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة 
 التقييم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات؛ 

 بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية: كمخصص؛ و 
  عندما تشتمل األداة المالية على كل من العنصر المسحوب والعنصر غير المسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر

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

 للعنصر المسحوب. ويتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة تفوق المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب كمخصص.
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 المطلوبات المالية وحقوق الملكية  3-2-4
 
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لمضمون الترتيبات التعاقدية 

 وتعريفات المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية.
 

 أدوات حقوق الملكية 3-2-4-1
 
أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق 

 تكاليف اإلصدار المباشرة.الملكية الصادرة عن المجموعة بقيمة العائدات المقبوضة، صافية من 
 
يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وخصمها مباشرة في حقوق الملكية. وال يتم تسجيل أي ربح/ 

 خسارة في بيان الربح أو الخسارة نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة بالمجموعة.

 
 لوبات الماليةالمط 3-2-4-2

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

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

 ة.الملكية الخاصة بالمجموع
 

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

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

 
( مقابالً طارئاً لجهة مستحوذة في 1االلتزام المالي ) يكونما دعنرة لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ت اباولطلمتصنف ا
ل خالن لة مدلعاابالقيمة ( مصنفاً 3رة أو )به للمتاج( محتفظا 2أو ) 3ق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بطينل عمااندماج أ

 الربح أو الخسارة.

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

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

 فعلي حديث لجني األرباح منه على المدى القصير؛ أو 
 يما عدا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة.إذا كان أداة مشتقة، ف 
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 )تابع( من خالل الربح أو الخسارةمطلوبات مالية بالقيمة العادلة   3-2-4-3
 
 يمكن تصنيف االلتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابالً طارئاً لجهة مستحوذة في اندماج أعمال

 وذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي في أي من الحاالت التالية:
 

  أن يؤدي هذا التصنيف إلى استبعاد أو التقليل بشكٍل جوهري من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ بأي شكل
 آخر؛ أو 

  أن يشكل االلتزام المالي جزءاً من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما والذي يتم إدارته وتقييم
لعادلة، وفقاً لسياسة إدارة المخاطر الموثقة أو استراتيجية االستثمار لدى المجموعة، ويتم توفير أدائه على أساس القيمة ا

 المعلومات عن التجميع داخلياً على هذا األساس؛ أو 
  9أن يشكل جزءاً من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات المدمجة ويسمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 العقد الموحد بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بتصنيف
 

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

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

 مطلوبات مالية أخرى  3-2-4-4
 

ً بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف المعاملة، ويتم قياسها ً بالتكلفة المطفأة باستخدام  يتم قياس المطلوبات المالية األخرى مبدئيا الحقا
 طريقة الفائدة الفعلية.

 
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل 

المقدرة على مدى العمر المتوقع لاللتزام المالي أو  الفائدة الفعلي فهو الُمعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات النقدية المستقبلية
 حيثما يكون مالئماً على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

 
 إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية 3-2-4-5

 

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

 الربح أو الخسارة.
 

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

 كإطفاء لاللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد.
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 الفترة المقارنة -السياسات المحاسبية الهامة  3-3
 

 إيرادات ومصاريف الفوائد 3-3-1
 

الربح إن إيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات المالية المحملة بالفائدة باستثناء الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
االعتراف بها باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية أو الخسارة يتم 

)بما في ذلك الرسوم المتزايدة والمنسوبة مباشرة إلى ترتيبات اإلقراض( المقدرة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو على مدى 
ء، إلى صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي. وعندما تصبح الموجودات فترة أقصر، عند االقتضا

اف المالية فيما بعد منخفضة القيمة، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة. ويتم االعتر
 لمالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس االستحقاق.بإيرادات الفوائد من الموجودات ا

 
 األدوات المالية 3-3-2

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

 

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

القتضاء، عند االعتراف األولي. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب ا
مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في 

 بيان الدخل الموحد.
 

 الموجودات المالية  3-3-2-1
 

المالية إلى الفئات المحددة التالية: "موجودات مالية مقاسة بالقيمة العـادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"، يتم تصنيف الموجودات 
ء و"موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"، و"موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة". يتم االعتـراف وإلغا

مبيعات المنتظمة للموجودات المالية على أسـاس تاريخ المتـاجرة. إن المشتريات والمبيعات المنتظمة هي االعتـراف بالمشتريات أو ال
 مشتـريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطـار زمني يحدده القانون أو العرف السائد في السوق.
 

 لدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا
 

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

 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؛ أو 

  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؛ أو 

 .أن يكون أداة مشتقة غير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي 
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خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 
شامل المعاملة ثم يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل ال

 .41ديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح رقم اآلخر وإضافتها إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. يتم تح
 
يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق المجموعة في 

راف بتوزيعات األرباح المكتسبة في بيان الدخل . يتم االعتـاإليـرادات 18استالم هذه التوزيعات وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 الموحد ويتم تضمينها ضمن بند "إيـرادات تشغيلية أخرى".

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
قم المجموعة بتصنيف يتم تصنيف االستثمارات في حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم ت

 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، أو التي تستوفي

الشروط إال أن المجموعة قد اختارت بشكل نهائي أن تحددها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتـراف المبدئي، يتم 
القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. قد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف قياسها ب

المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ من تناقض القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ عن قياس الموجودات أو 
 ألرباح والخسائر المتعلقة بها على أسس مختلفة. المطلوبات أو االعتراف با

 
يتم إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغييـر نموذج األعمال بحيث لم 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يعد هناك توافق مع معاييـر التكلفة المطفأة. وال يسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المصنفة 
 عند االعتـراف المبدئي.

 
بح تُقاس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية كل فتـرة تقرير بالقيمة العادلة، ويتم االعتـراف بالر

افي الربح أو الخسارة المعتـرف به في بيان الدخل الموحد تحت أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. ويدرج ص
 .41بند "إيـرادات تشغيلية أخرى". يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين في اإليضاح 

 
ات تشغيلية يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد على أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم تضمينها تحت بند "إيـراد

 أخرى" في بيان الدخل الموحد.
 
يتم االعتـراف بإيـرادات توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 

، ويتم اإليـرادات 18رقم بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق المجموعة في استالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار المحاسبي الدولي 
 تضمينها تحت بند "إيـرادات تشغيـلية أخرى" كما هو موضـح أعاله.
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 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

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

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

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

 
 يتم قياس كافة الموجودات األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة.

 
هذين الشرطين مبدئياً بالقيمة العادلة بعد إضافة تكاليف المعاملة )إال إذا كانت مصنفة كأدوات دين يتم قياس أدوات الدين التي تطابق 

انظر أعاله( ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي  –بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 عاله(، ويتم االعتـراف بإيـرادات الفائدة على أساس العائد الفعلي في إيـرادات الفوائد.خسارة انخفاض في القيمة )انظر أ

 
وللمجموعة أن تختـار بشكل نهائي، عند االعتـراف المبدئي، أن تصنف أدوات الدين التي تتطابق مع معاييـر التكلفة المطفأة أعاله 

لخسارة إذا كان هذا التصنيف يلغي، أو يقلل إلى حد بعيد، عدم التطابق المحاسبي كأدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا
 الذي ينشأ عن قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفـأة.

 
بعد االعتـراف المبدئي يتعين على المجموعة إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو 

 رة، إذا تغيـرت الغاية من األداة بحيث لم تعد تستوفي معايير التكلفة المطفأة.الخسا
 
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيـرادات الفوائد على الفتـرات التي تخصها. أما معدل 

ية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع ألداة الديـن أو فتـرة أقصر، الفائدة الفعلي فهو المعدل الذي يخصم بدقة المقبوضات النقد
 إن أمكن، إلى صافي القيمة الدفتـرية عند االعتـراف المبدئي. 

 
 أرباح وخسائر الصرف األجنبي

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

 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 األجنبي في الربح
 أو الخسارة.

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

 اآلخر. الشامل
 
بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائر الصرف 

 بي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتدَرج ضمن بند "إيرادات تشغيلية أخرى" في بيان الدخل الموحد.األجن
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 إعادة تصنيف الموجودات المالية
 
يجب إعادة تصنيف الموجودات المالية في حال تغيـر هدف نموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه التغيـرات في الموجودات المالية. 

طريق مجلس إدارة المجموعة نتيجة لتغيـرات ويتوقع أن تكون هذه التغيـرات نادرة الحدوث. تحدد المجموعة هذه التغيـرات عن 
 داخلية أو خارجية ويجب أن تكون ذات تأثيـر جوهري على عمليات المجموعة وممكن إثباتها لألطراف الخارجية.

 
إذا أعادت المجموعة تصنيف الموجودات المالية، فإن عليها تطبيق إعادة التصنيف على أساس مستقبلي من تاريخ إعادة التصنيف. 

 وال يجب إعادة بيان األرباح أو الخسائر أو الفوائد المعتـرف بها مسبقاً. 
 

لقيمة العادلة، يتم تحديد قيمته العادلة بتاريخ إعادة في حال قامت المجموعة بإعادة تصنيف أحد الموجودات المالية ليتم قياسه با
 .التصنيف. ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناشئة عن الفروق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة في بيان الدخل الموحد

 
لتكلفة المطفأة، فإن قيمتها العادلة بتاريخ إعادة في حال قيام المجموعة بإعادة تصنيف أي من الموجودات المالية بحيث يتم قياسها با

 التصنيف هي قيمتها الدفتـرية الجديدة. 
 
يعتبـر تاريخ إعادة التصنيف اليوم األول من فتـرة التقريـر األولى التي تلي التغيـر في نموذج األعمال الذي نتج عنه إعادة تصنيف 

 المنشأة لموجوداتها المالية. 
 

 الموجودات المالية االنخفاض في قيمة
 

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

 النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية بحدث واحد أو أكثر يقع بعد االعتراف المبدئي بالموجودات المالية.
 

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

  صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو الطرف المقابل؛ أو 
 

  خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التأخر في سداد الفوائد أو المدفوعات األصلية؛ أو 
 

  وجود احتمال بدخول المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ أو 
 

 .عدم وجود سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالية 
 

على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  يتم قياس خسارة االنخفاض في القيمة
 التي تعكس مبالغ الضمانات والكفاالت، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي.

 
االنخفاض في القيمة، باستثناء القروض والدفعات المقدمة يتم تخفيض القيمة الدفتـرية للموجودات المالية مباشرةً بمقدار خسارة 

للعمالء؛ حيث يتم تخفيض القيمة الدفتـرية باستخدام حساب المخصص. وفي حال اعتبار القروض أو الدفعات المقدمة للعمالء غيـر 
مم تم شطبها في وقت سابق إلى ممكنة التحصيل، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. ويتم إضافة المبالغ المستـردة الحقاً عن أي ذ

 حساب المخصص. ويتم االعتـراف بالتغيـرات في القيمة الدفتـرية لحساب المخصص في بيان الدخل الموحد.
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 )تابع( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

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

د الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفتـرية للموجودات المالية، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، التكلفة المطفأة فيما لو لم يكن ق
 تم االعتـراف باالنخفاض في القيمة.

 
الً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة القروض والسلفيات ذات األهمية الفردية، تقوم المجموعة أو

 وكذلك إذا كان هناك انخفاض في القيمة بشكٍل فردي أو جماعي للقروض والسلفيات غير ذات األهمية الفردية على النحو التالي:
 

(1)  ً  القروض المقيّمة فرديا
 
تتمثل باألساس في قروض الشركات التي يتم تقييمها فردياً من قبل وحدة المخاطر االئتمانية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي 

 على احتمال تعّرض قرض معين لالنخفاض في القيمة. 
 

خصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي ويُقاس انخفاض قيمة القروض على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة م
 للقرض أو سعر القرض الجدير بالمالحظة في السوق، إن وجد، أو القيمة العادلة للضمان إذا كان التحصيل معتمداً كلياً على الضمان.
 

 اله.تحتسب خسارة انخفاض القيمة على أنها الفرق بين قيمة القرض الدفترية وقيمته الحالية كما يتم احتسابها أع
 
 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.
 

(2)  ً  القروض المقيّمة جماعيا
 

 انخفاض قيمة القروض المقيمة جماعياً المخصصات التالية:تتضمن خسائر 
 

 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى. (أ

قروض األفراد ذات الصفات المشتـركة المصنفة على أساس المحفظة والتي تكون مبالغ القروض الفردية لها غيـر  (ب
 جوهرية.

 
 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى )أ(

 
المقيـمة فردياً دون وجود أو تحديد أي مؤشر على وجود خسارة، يمكن أن تكون هناك خسائر على أساس عندما يتم تقييم القروض 

 تصنيف المخاطر وخصائص قطاع األعمال أو المنتج أو التغيرات المتوقعة.
 

تاريخ التقريـر ولكن لم يغطي انخفاض القيمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج من القروض العاملة الفردية التي انخفضت قيمتها في 
 يتم تحديدها بشكل خاص كمنخفضة في القيـمة إال في وقت الحق مستقبالً.

 
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 بعين االعتبار متطلبات مصرف 

 متحدة المركزي.  اإلمارات العربية ال
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 ذات الصفات المشتـركة المصنفة على أساس المحفظة والتي تكون مبالغ القروض الفردية لها غيـر جوهريةقروض األفراد  )ب(
 
ا إن التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية لتحري االنخفاض في قيمتها يتم تقديره

التعاقدية للموجودات في المجموعة وتجربة الخسارة التاريخية بالنسبة للموجودات ذات خصائص مخاطر على أساس التدفقات النقدية 
 االئتمان المماثلة لتلك التي تتعرض لها المجموعة. يتم تعديل تجربة الخسارة التاريخية على أساس البيانات الحالية الجديرة بالمالحظة

ها تأثير على الفترة التي حدثت فيها تجربة الخسارة التاريخية، وأيضاً إلزالة آثار الظروف لبيان آثار الظروف الحالية التي لم يكن ل
 في الفترة التاريخية التي ال وجود لها حالياً.

 
من رصيد القرض الذي تجاوز موعد  ٪25يُحتسب انخفاض قيمة قروض األفراد بتطبيق منهج معادلة يتم فيه رصد مخصص بنسبة 

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

 يتماشى هذا المنهج مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
 

ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من األصل، أو تقوم 
ر ومزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى أي منشاة أخرى بشكٍل كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع بنقل األصل المالي وجميع مخاط

مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتها 
غ التي قد تضطر المجموعة لدفعها. أما إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبال

 الملكية ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي، وتعترف كذلك بالقروض المرهونة للعوائد المقبوضة.
 

إن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل المقبوض عند إلغاء االعتراف باألصل المالي الذي تم قياسه بالتكلفة المطفأة، ف
 أو المدين يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد.

 
عند إلغاء االعتراف باألصل المالي المصنف ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة 

اكمة سابقاً في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ضمن بيان الدخل الموحد، بل تتم إعادة تصنيفها تصنيف األرباح أو الخسائر المتر
 ضمن األرباح المحتجزة.

 
 النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق واألرصدة غيـر المقيدة لدى البنوك المركزية والمبالغ المستحقة من البنوك تحت الطلب 
يوماً أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غيـر جوهرية من جراء التغيرات  90التي تكون بفترات استحقاق أصلية مدتها أو 

 في القيمة العادلة وتستـخدمها المجموعة في إدارة التـزاماتها قصيـرة األجل.
 

 الموحد.يدَرج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي 
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 لمطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكيةا 3-3-2-2
 

 التصنيف كديون أو حقوق ملكية
 

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

 
 أدوات حقوق الملكية

 
زاماتها. يتم تسجيل أدوات حقوق أداة حقوق الملكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع الت

 الملكية الصادرة عن المجموعة بقيمة العائدات المقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار المباشرة.
 

 المطلوبات المالية
 

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

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

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

 الدخل الموحد على الفور.
 

 مطلوبات مالية مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة
 
تقاس المطلوبات المالية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة وغير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفأة 

 نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. ويتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة على أساس طريقةفي 
 الفائدة الفعلية.

 
الصلة. أما إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات 

الي ُمعدل الفائدة الفعلي فهو الُمعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لاللتزام الم
 أو، حيثما يكون مالئماً، على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

 
 أرباح وخسائر الصرف األجنبي

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

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

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

 عادلة ويتم االعتراف به ضمن بيان الدخل الموحد.جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة ال
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 االعتراف بالمطلوبات الماليةإلغاء 
 
 ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها أو انتهاء

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

 
 مقاصة األدوات المالية

 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي في حالة واحدة فقط وهي أن يتوفر حق قانوني 

لي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس حا
 الوقت.

 
 قروض معاد التفاوض بشأنها 3-3-2-3

 
ترتيبات السداد  تسعى المجموعة بقدر اإلمكان إلى إعادة هيكلة القروض بدالً من االستحواذ على الضمان. وقد يتضمن ذلك تمديد

واالتفاق على شروط جديدة للقرض. وما أن يتم إعادة التفاوض على الشروط، يقاس أي انخفاض في القيمة باستخدام معدل الفائدة 
الفعلي األصلي المحسوب قبل تعديل الشروط. وتظل القروض التي أعيد التفاوض بشأنها في نفس درجة تصنيف مخاطر االئتمان 

سن األداء بعد إعادة الهيكلة. وتراجع اإلدارة بانتظام القروض المعاد التفاوض عليها لكي تضمن أن جميع المعايير بغض النظر عن تح
قد استوفيت وأن الدفعات المستقبلية مرجح الحصول عليها. وتستمر القروض في الخضوع لتقييم فردي أو جماعي لتحري مدى 

 االنخفاض في قيمتها.
 

 القيمة المتكبدة لكن غير المحددة بعدخسائر انخفاض  3-3-2-4
 
إن الموجودات المالية المقيّمة بشكل فردي والمدرجة بالتكلفة المطفأة التي لم يتم تحديد أي دليل على حدوث خسارة محددة لها على 

المنتج أو تصنيف موجودات أساس فردي، يتم تجميعها معاً وفقاً لخصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها وذلك بناًء على قطاع العمل أو 
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، والتي ال تتمكن المجموعة من تحديدها على أساس كل قرض
على حدة، ولكن يمكن تقديرها بشكل موثوق به. وبمجرد 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.
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 المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاألحكام  .4
 

، وضع أحكام وتقديرات وافتراضات 3يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
ستند التقديرات وما يرتبط بها من حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. ت

 افتراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي 
عديل تم خاللها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان لهذا التي

 أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
 

 األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 4-1
 

باستثناء تلك التي تشمل األحكام أدناه )التي يتم التعامل معها بشكل منفصل أدناه(، والتي أجرتها اإلدارة أثناء فيما يلي األحكام الهامة، 
 عملية تطبيق السياسات المحاسبية المجموعة والتي لها تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.

 
 تقييم نموذج األعمال 4-1-1

 
وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة واختبار نموذج العمل )يرجى يعتمد تصنيف 

(. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات 2-3االطالع على أقسام الموجودات المالية في اإليضاح 
ف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم الموجودات المالية معًا لتحقيق هد

أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيف تتم إدارتها وكيف يتم تعويض مديري الموجودات. 
فة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم إلغاء االعتراف تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكل

بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف من األعمال التي تم االحتفاظ من خالله باألصل. تعتبر 
كان نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ بالموجودات المالية المتبقية  المراقبة جزًءا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا

 مناسبًا وإذا لم يكن مناسبا، ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي تغييًرا مستقبليًا لتصنيف تلك الموجودات.
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 4-1-2
 

شهرا  12، فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم قياسها كمخصص يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 1م كما هو مبين باإليضاح رق
 2. ينتقل األصل إلى المرحلة 3أو  2، أو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر لموجودات المرحلتين 1لموجودات المرحلة 

ما  9كل جوهري كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عندما تكون مخاطر االئتمان قد زادت بش
الذي يشكل زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل ما قد زادت بشكل جوهري، تأخذ 

لمزيد من  1-40واإليضاح  2-3صول عليها. انظر اإليضاح المجموعة في الحسبان المعلومات النوعية والكمية التي يمكن الح
 التفاصيل.
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 )تابع(األحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  4-1
 

 االئتمان المماثلةإنشاء مجموعات الموجودات ذات خصائص مخاطر  4-1-3
 
عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة. 

للحصول على تفاصيل حول الخصائص المذكورة في هذا الحكم. تراقب المجموعة مدى مالءمة  1-40يرجى الرجوع إلى اإليضاح 
االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. وهذا أمر مطلوب لضمان أنه في حالة تغيير خصائص  خصائص مخاطر

مخاطر االئتمان، هناك إعادة تقسيم الموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة 
المماثلة لتلك المجموعة من الموجودات. إن إعادة تقسيم المحافظ والحركة بين  حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان

المحافظ أكثر شيوًعا عندما تحدث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان )أو عند عكس تلك الزيادة الجوهرية( وبالتالي تنتقل األصول 
ة المتوقعة على مدار العمر أو العكس، ولكن يمكن أن تحدث أيًضا شهرا إلى الخسائر االئتماني 12من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

شهرا أو الخسائر االئتمانية المتوقعة  12ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 ف المخاطر االئتمانية للمحافظ.على مدار العمر ولكن مبلغ تغييرات الخسائر االئتمانية المتوقعة يتغير بسبب اختال

 
 النماذج واالفتراضات المستخدمة 4-1-4

 
تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات مختلفة في قياس القيمة العادلة للموجودات المالية وكذلك في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. 

كذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، بما في يتم تطبيق الحكم في تحديد النموذج األنسب لكل نوع من الموجودات، و
لمزيد من التفاصيل عن الخسائر  1-40واإليضاح  2-3ذلك االفتراضات المتعلقة بالموجهات الرئيسية لمخاطر االئتمان. انظر اإليضاح 

 لمزيد من التفاصيل عن قياس القيمة العادلة. 41االئتمانية المتوقعة واإليضاح 
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4-2
 
غ فيما يلي التقديرات الرئيسية التي أجرتها اإلدارة أثناء عملية تطبيق السياسات المحاسبية المجموعة والتي لها أكبر األثر على المبال

 المعترف بها في البيانات المالية:
 

لكل نوع من المنتجات/ األسواق وتحديد المعلومات التطلعية المتعلقة تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات التطلعية  4-2-1
 بكل سيناريو

 
عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تستخدم المجموعة معلومات تطلعية معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى افتراضات للحركة 

للحصول  1-40الموجهات على بعضها البعض. يرجى الرجوع إلى اإليضاح المستقبلية لمختلف الموجهات االقتصادية وكيف تؤثر هذه 
على مزيد من التفاصيل، بما في ذلك تحليل حساسية الخسائر االئتمانية المتوقعة المسجلة بالنسبة للتغيرات في المعلومات التطعلية 

 المقدرة.
 

 احتمال التخلف عن السداد  4-2-2
 

د المعطيات الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. إن احتمال التخلف عن السداد هو تقدير يشكل احتمال التخلف عن السداد أح
الحتمال التخلف عن السداد خالل نطاق زمني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات بالظروف المستقبلية. 

 من التفاصيل. للحصول على مزيد 1-40يرجى الرجوع إلى اإليضاح 
 

 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد  4-2-3
 

دية تعد الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد بمثابة تقدير للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد . وتستند إلى الفرق بين التدفقات النق
الحسبان التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع استالمها المقرض، مع األخذ في 

 .1-40المتكاملة. انظر اإليضاح 
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 )تابع(األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  .4
 

 )تابع(المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4-2
 

 العادلةأساليب قياس وتقييم القيمة  4-2-4
 
تقاس بعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة ألغراض التقارير المالية. تحدد اإلدارة أساليب التقييم والمعطيات المناسبة لقياس 

حالة القيمة العادلة. وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة كلما توفرت. وفي 
عدم توفر معطيات المستوى األول، تستخدم المجموعة نماذج التقييم وتقوم بإشراك مقيمين مستقلين مؤهلين كطرف ثالث للقيام بالتقييم. 
تعمل اإلدارة بشكل وثيق مع المقيمين المستقلين المؤهلين لتحديد أساليب التقييم والمعطيات المناسبة لهذا النموذج. تم اإلفصاح عن 

ومات المتعلقة بأساليب التقييم والمعطيات المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لمختلف الموجودات والمطلوبات في اإليضاحات المعل
 .41و 16و 14و 10

 
 تحسينات على عقارات عقار مستأجرة  4-2-5

 
المستأجرة. يستند هذا التقدير إلى افتراض أن حددت اإلدارة العمر اإلنتاجي المقدر وتكاليف االستهالك المتعلقة بتحسينات عقاراتها 

ر المجموعة ستقوم بتجديد عقد اإليجار السنوي على مدى العمر اإلنتاجي المقدر. ويمكن أن يتغير ذلك كثيراً إذا لم يتم تجديد عقد اإليجا
در سابقاً. إذا تم تخفيض العمر اإلنتاجي السنوي. سوف تقوم اإلدارة بزيادة تكلفة االستهالك عندما يقل العمر اإلنتاجي عن العمر المق

مليون  2.3: 2017مليون درهم ) 1.0المقدر للتحسينات على عقارات مستأجرة لمدة سنة واحدة، فستزيد مصروف االستهالك بمبلغ 
 درهم(.

 
 ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية وموجودات غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة 4-2-6

 
الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة ذات األعمار االنتاجية المحددة على مدار أعمارها تستهلك 

االنتاجية والتي تستند إلى االستخدام المتوقع لألصل والبلي والتلف المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل. لم تأخذ اإلدارة 
تبقية كونها تعتبر ضئيلة للغاية. في حالة زيادة العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات لسنة واحدة، فإن مصروف باالعتبار أي قيمة م

 مليون درهم(. 5.4: 2017مليون درهم ) 5.3االستهالك سوف يقل بمبلغ 
 

 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية 4-2-7
 

ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واالستثمارات تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير 
 العقارية. تقوم اإلدارة بتقدير القيمة السوقية للممتلكات بناًء على ظروف السوق الحالية والمعامالت المقارنة التي تجريها المجموعة.

 لالسترداد، يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة.وعندما تتجاوز القيمة الدفترية للعقار قيمته القابلة 
 

 معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الدفترية اللتزامات المنافع المحددة للمجموعة 4-2-8
 

المتوقع لزيادة يعتمد تحديد التزامات المنافع المحددة للمجموعة على بعض االفتراضات، والتي تشمل اختيار معدل الخصم، والمعدل 
ً في  ً لعدم التأكد من التقدير حيث أن التغييرات الصغيرة نسبيا الرواتب ومعدل الدوران. تعتبر هذه االفتراضات مصدراً رئيسيا

 2-1-21االفتراضات المستخدمة قد يكون لها تأثير كبير على البيانات المالية للمجموعة في غضون العام المقبل. ويعرض اإليضاح 
 ن المعلومات عن القيمة الدفترية اللتزامات المنافع المحددة للمجموعة وحساسية تلك المبالغ للتغيرات في معدل الخصم.مزيدا م
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 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .5
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 213.055  171.436 نقد في الصندوق

    اإلمارات العربية المتحدة المركزي:أرصدة لدى مصرف 
 257.527  - حساب جارٍ 

 718.290  669.222 متطلبات نسبة النقد القانوني 
 900.000  2.900.000 شهادات إيداع

 3.740.658  2.088.872 

    أرصدة مستحقة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:
 -  60.874 حساب جارٍ 

 
متطلبات نسبة النقد القانوني لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ودائع االحتياطي اإللزامي وهي غيـر متاحة تمثل 

لالستخدام في عمليات المجموعة التي تنفذ بشكل يومي. ال يحمل النقد في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة األخرى أي فوائد. 
 ( سنوياً.٪1.25إلى  ٪0.97: 2017) ٪2.60إلى  ٪1.68فائدة تتراوح ما بين  وتحمل شهادات اإليداع معدالت

 
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .6

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 244.727  105.302 ودائع تحت الطلب
 517.280  1.159.802 ودائع ألجل

 55.000  - ودائع استثمارية إسالمية
 1.265.104  817.007 

 -  (2.249) ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1.262.855  817.007 

 
 قروض وسلفيات للعمالء .7

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    قروض األفراد
 1.120.113  1.159.495 قروض الرهن
 155.761  165.173 بطاقات ائتمان

 2.707.442  1.767.266 أخرى
 3.091.934  3.983.316 

    قروض الشركات
 7.056.542  8.014.934 قروض

 1.119.239  1.183.066 سحوبات على المكشوف
 260.488  441.157 إيصاالت أمانة

 676.987  476.375 كمبياالت مخصومة
 10.115.532  9.113.256 
 13.207.466  13.096.572 

 -  (513.117) المتوقعةناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية 
 (486.045)  - ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة

 12.694.349  12.610.527 
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 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية .8
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    قروض الشركات
 243.461  187.369 مرابحة

 30.141  24.335 اإلجارة المنتهية بالتمليك
 153  - توّرق

 211.704  273.755 
 (8.289)  (5.241) ناقصاً: إيرادات مؤجلة

 206.463  265.466 
 -  (727) ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 205.736  265.466 

 
 ذمم مدينة وموجودات أخرى .9

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    متداولة(موجودات غير مالية )موجودات 
 ً  17.182  26.536 مبالغ مدفوعة مقدما

 38.802  34.817 (1دفعات مقدمة القتناء عقارات )
 61.353  55.984 

    موجودات مالية
 7.715  16.741 فوائد مدينة
 1.976  2.179 أرباح مدينة

 2.752.242  2.582.835 أوراق قبول للعمالء
 211.179  243.939 أخرى

 2.845.694  2.973.112 
 -  (6.077) ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 (20.314)  - ناقصا: مخصص االنخفاض في القيمة
 2.839.617  2.952.798 
    
 2.900.970  3.008.782 

 
 2.0: 2017ون درهم )ملي 3.9بمبلغ ت ممتلکابتخفيض الدفعات المقدمة لالستحواذ على عة ولمجمت اقام، لسنةل اخال (1

 لمالية".  ر اغيودات جولماقيمة ض في نخفارة اال"صافي خسان جها ضمم إدراتون درهم( وملي
 

 مخزون عقاري .10
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 561.594  447.544 ممتلكات عقارية

 
يتكون المخزون العقاري من الممتلكات العقارية التي تحتفظ بها المجموعة لغرض بيعها في سياق العمل االعتيادي ويتم إدراجه بالتكلفة 

 أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل.
 

على أساس أعمال  2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31تم التوصل إلى صافي القيمة البيعية للمخزون العقاري للمجموعة كما في 
 التقييم المنجزة في مواعيد التقييم من قبل خبراء مستقلين عن المجموعة. خبراء التقييم يتمتعون بمؤهالت مالئمة وخبرة حديثة في تقييم

س أسعار التعامالت األخيرة العقارات في المواقع المعنية. تم تحديد صافي القيمة البيعية بناء على أسلوب مقارنة السوق الذي يعك
لعقارات مماثلة. تم إدراج صافي تعديالت القيمة البيعية في الربح أو الخسارة في بند "صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات 

 غير المالية".
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 )تابع( مخزون عقاري .10
 

 وكانت الحركة في المخزون العقاري خالل السنة على النحو التالي:
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 460.193  561.594 يناير 1الرصيد في 
 114.286  - المحول إلى المخزون العقاري

 (6.261)  (84.874) تعديل صافي القيمة البيعية خالل السنة
 (6.624)  (29.176) المباع خالل السنة

 561.594  447.544 ديسمبر 31الرصيد في 

 
يتم إدراج صافي تسوية القيمة القابلة للتحقق خالل السنة في "صافي خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية". جميع مخزون 

 الممتلكات تقع داخل اإلمارات العربية المتحدة. 
 

 االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة .11
 

العادلة من خالل الدخل الشامل بالقيمة ر الستثمادوق اصنولملکية وق احقأدوات لتالية في رات االستثمااصنيف عة بتولمجمت اقام
يوضح الجدول أدناه تيجية. راستب األسبال يطولدى الماعلی لالحتفاظ بها عة ولمجمطط التي تخرات االستثمار هذه اتعتبث حياآلخر 

 ألرباح المعترف بها من هذه االستثمارات.هذه االستثمارات باإلضافة إلى إيرادات توزيعات ا
 

 إيرادات توزيعات أرباح  القيمة العادلة 
 2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 804  804  17.692  16.004 استثمارات في أسهم مدرجة
 -  -  50.921  42.828 استثمارات في أسهم غير مدرجة
استثمار في صندوق استثماري 

 -  -  3.556  2.695 غير مدرج
 61.527  72.169  804  804 

 
 فيما يلي تحليل لتركيزات االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة بحسب القطاع وحسب المنطقة:

 
 المتحدةخارج دولة اإلمارات العربية   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 10.963  5.765  57.650  53.067 المؤسسات المالية
 -  -  3.556  2.695 العقارات

 55.762  61.206  5.765  10.963 

 
 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة .12

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 624.682  753.521 استثمار في أدوات الدين
 228.144  256.216 استثمارات في صكوك إسالمية

 1.009.737  852.826 
 -  (440) ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 1.009.297  852.826 
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 )تابع(استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  .12
 

سنوياً(. األوراق المالية  ٪7إلى  ٪3: 2017سنوياً ) ٪7.4إلى  ٪2.4تمتلك المجموعة استثمارات في أوراق مالية بمتوسط عائد يبلغ 
(. في نهاية 2027إلى  2020: 2017) 2027 إلى 2020االستثمارية قابلة لالسترداد بالقيمة اإلسمية في تواريخ استحقاق مختلفة من 

مليون درهم ]القيمة العادلة  216.4: 2017فترة التقرير، كان االستثمار في أوراق مالية بمجموع ال شيء ]القيمة العادلة ال شيء[ )
 .18مليون[ درهم( مضمونا مقابل القروض بموجب اتفاقية إعادة الشراء مع البنوك. انظر اإليضاح رقم  555.4

 
 استثمار في شركات زميلة . 13

 
 فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر:

 
 نسبة الملكية مكان  

 2017 2018 التأسيس النشاط الرئيسي االسم
     

 ٪41.0 ٪48.0 اإلمارات العربية المتحدة - دبي عقارات أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة(
 

 المحاسبة عن هذه الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.يتم 
 

من األصوات في اجتماعات المساهمين في شركة أرزاق القابضة )شركة  ٪48وبموجب اتفاقية المساهمين، يحق للبنك الحصول على 
 مساهمة خاصة(.

 
تعلقة بشركة أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة( في نهاية فترة التقرير. يمثل ملخص فيما يلي ملخص للمعلومات المالية الم

عدلة من قبل المعلومات المالية أدناه المبالغ المبينة في البيانات المالية للشركة الزميلة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والم
 المجموعة ألغراض محاسبة حقوق الملكية.

 

 
 الموجودات 

  المتداولة
غير الموجودات 

  المتداولة
 المطلوبات 

  المتداولة
غير المطلوبات 

 المتداولة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 95.608  27.629  141.100  881 2018ديسمبر  31
 111.801  17.765  160.200  871 2017ديسمبر  31

 

  اإليرادات 
 ربح 
  السنة

 أخرى
 الدخل الشامل

  اآلخر

 توزيعات أرباح
 مستلمة من
 شركة زميلة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 السنة المنتهية في

 -  -  4.307  10.864 2018ديسمبر  31
        

 
تسوية ملخص المعلومات المالية أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في شركة أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة( المعترف بها في 

 البيانات المالية الموحدة:  
 2018  2017 
    

 31.505  18.744 صافي موجودات الشركة الزميلة )ألف درهم(
 -  807 تعديالت أخرى )ألف درهم(

 31.505  19.551 الموجودات العائدة إلى ماّلك الشركة الزميلة )ألف درهم(صافي 
 ٪41  ٪48 نسبة الملكية

 9.384  12.917 
 -  150 رسوم تحويل األسهم المرسملة )ألف درهم(

 12.917  9.534 القيمة الدفترية لالستثمار في الشركات الزميلة )ألف درهم(
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 التغيرات في حصص ملكية المجموعة في شركة زميلة
 

في شركة الكاريبي للتطوير المحدودة وسجلت االستثمار كشركة زميلة.  ٪46في السنة السابقة، احتفظت المجموعة بحصة نسبتها 
في شركة الكاريبي للتطوير المحدودة. في تاريخ االستحواذ  ٪49، استحوذت المجموعة على حصة إضافية قدرها 2018خالل عام 

اإلضافي، قامت اإلدارة بإعادة تقييم تصنيفها وخلصت إلى أن اإلدارة قد حققت السيطرة. لذلك، قامت المجموعة بمحاسبة حصة الملكية 
وألغت االعتراف باالستثمار في الشركة الزميلة. ( 17)انظر اإليضاح رقم اندماج األعمال 3وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 لم ينتج عن هذه المعاملة أي ربح أو خسارة.
 ألف درهم   
    

 82.659   (٪95القيمة العادلة لالستثمارات )
 (41.597)   ناقصا: المقابل المحول 

 (41.062)   ناقصا: القيمة الدفترية لالستثمار في تاريخ فقدان السيطرة الجوهرية 
 -   الربح/ )الخسارة(

 
 استثمارات عقارية .14

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التكلفة
 145.082  209.128 يناير 1الرصيد في 

 -  (95.857) المحول إلى ممتلكات ومعدات
 95.857  - ضمان معاد حيازته مقابل قروض وسلفيات

 (31.811)  - استبعادات
 209.128  113.271 ديسمبر 31الرصيد في 

    
    االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

 27.474  26.498 يناير 1الرصيد في 
 4.905  5.415 المحّمل السنة

 4.789  23.595 االنخفاض في القيمة خالل السنة
 -  (12.225) المحول إلى ممتلكات ومعدات

 (10.670)  - استبعادات عند البيع
 26.498  43.283 ديسمبر 31الرصيد في 

    
    القيمة الدفترية

 182.630  69.988 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 
استناداً إلى أعمال  2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31تم التوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية لدى المجموعة كما في 

التقييم المنجزة في مواعيد التقييم من قبل خبراء مستقلين عن المجموعة. خبراء التقييم يتمتعون بمؤهالت مالئمة وخبرة حديثة في 
مدعوماً تقييم العقارات في المواقع المعنية. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

يجار الحالي وإيجارات السوق الحالية لعقارات مماثلة في نفس الموقع. معدل الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية باإل
 يعكس تقييمات السوق الحالية حول عدم التأكد من التدفقات النقدية وتوقيتها.

 
 2018ديسمبر  31تعلقة بتدرج أساليب قياس القيمة العادلة كما في فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات الم

 :2017ديسمبر  31و
 

 القيمة العادلة  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 78.044  78.044  -  - 2018ديسمبر  31
 197.243  197.243  -  - 2017ديسمبر  31
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في نهاية فترة التقرير، وكنتيجة لوجود إشارة على انخفاض القيمة العادلة لالستثمارات العقارية، قامت المجموعة بمراجعة القيمة 

 4.8: 2017درهم )مليون  23.6القابلة لالسترداد لالستثمارات العقارية. أدت المراجعة إلى االعتراف بخسارة انخفاض القيمة بمبلغ 
مليون درهم(، والتي تم االعتراف بها في الربح أو الخسارة في بند "صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية". إن 

 مليون درهم. 2.6في القيمة القابلة لالسترداد سيؤدي إلى تكلفة انخفاض في القيمة بمبلغ  ٪5االنخفاض بنسبة 
 

 6.3العقارية قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. خالل السنة، سجلت المجموعة إيرادات تأجير بمبلغ إن جميع االستثمارات 
(. كما تكبدت 32مليون درهم( من استثمارات عقارية مدرجة في إيرادات تشغيلية أخرى )اإليضاح رقم  5.43: 2017مليون درهم )

مليون درهم( من استثمارات عقارية حققت إيرادات من إيجارية  0.91: 2017رهم )مليون د 0.90المجموعة تكاليف تشغيلية بقيمة 
 خالل السنة.

 
 موجودات غير ملموسة .15

 
تشتمل الموجودات غير الملموسة على برمجيات وترخيصات الحاسوب. تتضمن األصول غير الملموسة الهامة "نظام الخدمات 

مليون درهم  35.6المصرفية الرقمية ". تبلغ القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير الملموسة المصرفية األساسية" و"منصة الخدمات 
مليون درهم على التوالي( وسيتم إطفاؤها بالكامل  31.8مليون درهم و  39.9: 2017ديسمبر  31مليون درهم على التوالي ) 24.6و

 سنوات على التوالي(. 4.5سنوات و  9.5: 2015ديسمبر  31سنوات على التوالي ) 3.5سنوات و  8.5في 
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التكلفة
 15.304  95.795 يناير 1الرصيد في 

 956  408 إضافات
 79.535  8.874 تحويل

 95.795  105.077 ديسمبر 31الرصيد في 
    اإلطفاء المتراكم

 6.600  17.230 يناير 1الرصيد في 
 10.630  16.078 السنةالمحّمل 

 17.230  33.308 ديسمبر 31الرصيد في 
    القيمة الدفترية

 78.565  71.769 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 ممتلكات ومعدات .16

 
 

بنظام أرض 
  مبانٍ   التملك الحر

تحسينات على 
  عقارات

 أثاث
 وتجهيزات

 ومعدات
  مركباتو

أعمال 
 رأسمالية

 المجموع  قيد اإلنجاز
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 التكلفة أو القيمة المعاد تقييمها

 286.112  50.641  52.525  41.373  119.573  22.000 2017يناير  1في 
 (38.706)  -  -  -  (72.931)  34.225 إعادة تقييمات

 37.919  36.101  1.818  -  -  - إضافات
 (18.672)  -  (7.022)  (11.650)  -  - محذوفات
 (628)  -  (628)  -  -  - استبعادات

 (79.535)  (79.991)  172  284  -  - تحويل
 186.490  6.751  46.865  30.007  46.642  56.225 2017ديسمبر  31في 

 (46.770)  -  -  -  (12.545)  (34.225) إعادة تقييمات
 15.410  12.831  2.387  192  -  - إضافات

 (6.651)  -  (156)  (6.495)  -  - محذوفات
 (745)  -  (745)  -  -  - استبعادات

 86.983  (13.549)  317  4.358  95.857  - تحويل
 234.717  6.033  48.668  28.062  129.954  22.000 2018ديسمبر  31في 
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 أرض 

بنظام التملك 
  مبانٍ   الحر

تحسينات على 
  عقارات

 أثاث
 وتجهيزات

 ومعدات
  ومركبات

 أعمال
 رأسمالية

 المجموع  قيد اإلنجاز

 االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في القيمة

 75.284  -  32.936  20.274  22.074  - 2017يناير  1في 
 (30.172)  -  -  -  (30.172)  - إعادة تقييمات
 26.314  -  9.073  7.527  9.714  - المحمل للسنة

 (14.793)  -  (6.896)  (7.897)  -  - محذوفات
 (601)  -  (601)  -  -  - استبعادات

 56.032  -  34.512  19.904  1.616  - 2017ديسمبر  31في 
 (2.993)  -  -  -  (2.993)  - إعادة تقييمات
 17.433  -  7.769  3.907  5.757  - المحّمل السنة

 (8.687)  -  -  333  (9.020)  - االنخفاض في القيمة
 (6.327)  -  (156)  (6.171)  -  - محذوفات
 (711)  -  (711)  -  -  - استبعادات

 12.225  -  -  -  12.225  - تحويل
 66.972  -  41.414  17.973  7.585  - 2018ديسمبر  31في 

 الدفتريةالقيمة 
 167.745  6.033  7.254  10.089  122.369  22.000 2018ديسمبر  31في 

 130.458  6.751  12.353  10.103  45.026  56.225 2017ديسمبر  31في 

 
ناقصا أي استهالك تُدرج األرض والمباني بنظام التملك الحر للمجموعة بقيمها المعاد تقييمها وهي القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم 

متراكم الحق وخسائر متراكمة الحقة لالنخفاض في القيمة. تم قياس القيمة العادلة ألرض المجموعة بنظام التملك الحر والمباني كما 
ة وخبرة حديثة في قياس القيمة العادل من قبل مقيّمين مستقلين عن المجموعة. ويتمتع المقيمون بمؤهالت مناسبة 2018ديسمبر  31في 

 للعقارات في المواقع ذات العالقة.
 

أما التقييم العادل لألرض بنظام التملك الحر فتّم تحديده على أساس طريقة مقارنة السوق التي تعكس أسعار المعامالت األخيرة لعقارات 
ً باإليجار الحالي مماثلة. تم تحديد القيمة العادلة للمباني بناًء على حساب القيمة الحالية التدفقات النقدية  المستقبلية المقدرة مدعوما

وإيجارات السوق الحالية لعقارات مماثلة في نفس الموقع. معدل الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية يعكس تقييمات 
حر والمباني والمعلومات حول التسلسل السوق الحالية حول عدم التأكد من التدفقات النقدية وتوقيتها. إن تفاصيل األرض بنظام التملك ال

 هي كما يلي: 2017ديسمبر  31و  2018ديسمبر  31الهرمي للقيمة العادلة لدى المجموعة كما في 
 

 القيمة العادلة  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        2018ديسمبر  31
 22.000  22.000  -  - أراض

 122.369    122.369  -  - مبانٍ 
        

        2017ديسمبر  31
 56.225  56.225  -  - أراض

 45.026  45.026  -  - مبانٍ 
 

لالسترداد في نهاية فترة التقرير، وكنتيجة لوجود إشارة على انخفاض القيمة العادلة لعقاراتها، قامت المجموعة بمراجعة القيمة القابلة 
: ال شيء(، والتي تم االعتراف بها في 2017مليون درهم ) 8.7لعقاراتها. أدت المراجعة إلى عكس خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 

في القيمة القابلة  ٪5الربح أو الخسارة في بند "صافي خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية". إن االنخفاض بنسبة 
 : ال شيء(.2017مليون درهم ) 5.0لالسترداد سيؤدي إلى تكلفة انخفاض في القيمة بمبلغ 
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 فيما لو تم قياس األرض والمباني لدى المجموعة على أساس التكلفة التاريخية، لكانت قيمتها الدفترية قد أصبحت كالتالي:
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 11.929  11.929 أراض بنظام التملك الحر
 16.373  105.262 مبانٍ 

 117.191  28.302 

 
 العمليات المتوقفة .17

 
 التخلي عن عمليات الوساطة 17-1

 
عمليات الوساطة ، قررت اإلدارة التخلي عن عمليات الوساطة الخاصة بها، والتي تشكل خط عمل منفصل. توقفت 2017خالل عام 

ألساسية. اتها طنشأعلی ز کيرلتل الخاصة باألجايلة طوعة ولمجماة مع سياسة طساولت اعمليان لتخلي عق افوا. يت2018يوليو  1في 
 ويتم عرض نتائج عمليات الوساطة بشكل منفصل كـ "عملية متوقفة" في بيان الدخل الموحد.

 
 بهدف استبعادها الحقًاالشركة التابعة المستحوذ عليها حصريًا  17-2

 
. تم 2019سبتمبر  30تخطط المجموعة الستبعاد شركتها التابعة "الكاريبي للتطوير المحدودة" وتتوقع أن يكتمل االستبعاد بحلول 

ت االستحواذ على الشركة التابعة حصريا بهدف استبعادها في وقت الحق. بدأت المجموعة برنامًجا لتحديد المشترين المحتملين. قام
مليون درهم عندما تم تصنيف موجودات ومطلوبات الشركة التابعة المحتفظ بها كمحتفظ  27المجموعة بتسجيل خسائر انخفاض قيمتها 

 بها للبيع. تم االعتراف بالمبالغ التالية في تاريخ االستحواذ:
 ألف درهم   

    
 41.597   المقابل المحول

 41.062   الحصص المحتفظ بها سابقا
 26.103   حصص غير مسيطرة

 108.762   القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة

 
 فيما يلي القيم الدفترية في نهاية فترة التقرير

 82.677   حصة البنك في صافي الموجودات القابلة للتحديد
 (26.597)   االنخفاض في قيمة موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع

 56.080   غير المتداولة الُمحتفظ بها للبيع صافي الموجودات
 13.323   مطلوبات مرتبطة بموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

 69.403   موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

 
 تحليل الربح والتدفقات النقدية للسنة من العمليات المتوقفة 17-3

 
عملية الوساطة وشركة الكاريبي للتطوير المحدودة( المدرجة في ربح السنة موضحة أدناه.  إن النتائج المجمعة للعمليات المتوقفة )أي

تم إعادة عرض األرباح المقارنة والتدفقات النقدية الناتجة من العمليات غير المستمرة لتشمل تلك العمليات المصنفة على أنها متوقفة 
 في السنة الحالية.
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 )تابع(تحليل الربح والتدفقات النقدية للسنة من العمليات المتوقفة  17-3
 

 الخسارة من العمليات المتوقفة 
   2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  

     
 588  37  إيرادات الرسوم والعموالت

 300  500  إيرادات تشغيلية أخرى
 888  537  صافي اإليرادات التشغيلية

 (6.750)  (2.255)  عمومية وإداريةمصاريف 
 32  569  صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية

 -  (26.597)  صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات غير مالية
 (5.830)  (27.746)  الخسارة من العمليات المتوقفة

  

   
     العائد إلى:

 (5.799)  (27.743)  ماّلك البنك  
 (31)  (3)  الحصص غير المسيطرة  

 (5.830)  (27.746)  الخسارة من العمليات المتوقفة

 
 التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة 

 
   2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 (5.532)  (9.819)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 (1.122)  (18)  االستثماريّةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

 (6.654)  (9.837)  صافي النقد المستخدم

 
 الربحية للسهم الواحد من العمليات المتوقفة 

 
   2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم  
     

 (0.003)  (0.016)  الربحية األساسية والمخفّضة

 
 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك . 18

 
 2018  2017 
 ألف درهم  درهم ألف 
    

 57.748  37.454 ودائع تحت الطلب
 835.590  1.795.052 ودائع ألجل

 189.004  - قروض بموجب اتفاقيات إعادة شراء مبرمة مع البنوك
 1.832.506  1.082.342 

 
 التحليل الجغرافي للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك هو على النحو التالي:

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 430.392  566.350 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة              
 651.950  1.266.156 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 1.832.506  1.082.342 
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 ودائع العمالء .19
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 3.360.153  3.808.925 حسابات جارية
 573.743  629.178 حسابات توفير

 8.947.637  9.875.766 ودائع ألجل
 279.114  303.756 أخرى

 14.617.625  13.160.647 

 
 فيما يلي التحليل الجغرافي لودائع العمالء:

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 12.947.361  13.782.406 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة              
 213.286  835.219 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 14.617.625  13.160.647 

 
 ودائع العمالء اإلسالمية  20

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 97.883  98.787 حسابات جارية
 786.385  499.902 ودائع استثمارية

 8.824  38.443 أخرى
 637.132  893.092 

 
  جميع الودائع اإلسالمية للعمالء هي من عمالء داخل اإلمارات العربية المتحدة.

 
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى .21

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    مطلوبات غير مالية )مطلوبات متداولة(
 60.134  59.162 عمولة غير مكتسبة
 41.044  37.558 (2-1-21التزامات المنافع المحددة )إيضاح مطلوبات ناشئة من 

 -  9.542 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع
 -  34.741 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 141.003  101.178 
    مطلوبات مالية

 126.110  165.351 فوائد مستحقة الدفع
 7.027  7.983 أرباح دائنة

 27.756  31.150 وكمبياالت مستحقة الدفعشيكات 
 2.752.242  2.582.835 أوراق قبول للعمالء

 9.367  - ذمم وساطة دائنة
 50.337  94.936 مبالغ لتخفيف قيمة الضمانات للمشتقات واتفاقيات إعادة الشراء

 44.758  119.757 أخرى
 3.002.012  3.017.597 
    
 3.143.015  3.118.775 
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 خطط منافع التقاعد 21-1
 

 خطة المساهمات المحددة   21-1-1
 

يعد موظفو المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاًء في خطة المعاشات والتأمينات االجتماعية المدارة من قبل 
من  ٪15، يجب على المجموعة أن تساهم في خطة المعاشات بنسبة 1999( لسنة 7)الحكومة. ووفقاً لقانون العمل اإلماراتي رقم 

"المساهمات المدفوعة على أساس الراتب" وفقاً لتكاليف جدول الرواتب باإلمارات من أجل تمويل هذه المنافع بينما يساهم الموظفون 
من "المساهمات المدفوعة على أساس الراتب". إن االلتزام الوحيد المترتب على المجموعة فيما يتعلق بخطة  ٪5في الخطة بنسبة 

معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية هو أن تقوم المجموعة بدفع المساهمات المحددة. ويتم تحميل هذه المساهمات على بيان الدخل 
 الموحد.

 

 خطة المنافع المحددة  21-1-2
 
ترعى المجموعة خطة منافع محددة للموظفين المؤهلين وفقًا لقانون العمل باإلمارات العربية المتحدة. ويستند استحقاق الموظفين 

 للمنافع بموجب الخطة إلى مرتبات الموظفين ومدة خدمتهم، رهنا باستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة.
 

من قبل خبير اكتواري مستقل. وتم  2018ديسمبر  31لية اللتزامات المنافع المحددة في أجريت أحدث التقييمات االكتوارية للقيمة الحا
 قياس القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة، وما يتصل بها من تكاليف الخدمة الحالية والسابقة، باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية

 المقدرة.
 

 التقييمات االكتوارية على النحو التالي: كانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض
 

   2018 
 ألف درهم   
    

 ٪3.95   معدل الخصم
 ٪2.00   المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

 ٪10.00   معدل الدوران
 

 فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة:
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    تكلفة الخدمة:
 7.969  7.410 تكلفة الخدمة الحالية

 7.410  7.969 

 
 المبالغ المعترف بها في الدخل الشامل كالتالي:

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 -  4.958 إعادة قياس ربح من صافي التزامات المنافع المحددة
 4.958  - 

 
 الوارد في بيان المركز المالي الناشئ عن التزامات المجموعة فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة هو على النحو التالي:إن المبلغ 

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 41.044  37.558 القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
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 الحركات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة هي على النحو التالي:
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 41.217  41.044 الرصيد في بداية السنة
 7.969  7.410 تكلفة الخدمة الحالية

 -  (4.958) من صافي التزامات المنافع المحددة إعادة قياس ربح
 -  197 استحواذ على شركة تابعة
 (8.142)  (6.135) منافع مدفوعة خالل السنة

 41.044  37.558 الرصيد في نهاية السنة

 
لزيادة الرواتب ومعدل الدوران. تتمثل االفتراضات اإلكتوارية الهامة لتحديد التزامات المنافع المحددة في معدل الخصم والمعدل المتوقع 

تم تحديد تحليالت الحساسية أدناه بناًء على التغيرات المحتملة بشكل معقول في االفتراضات ذات الصلة التي تحدث في نهاية فترة 
 التقرير، مع الحفاظ على ثبات جميع االفتراضات األخرى.

 
 ألف درهم. 975)زادت( التزامات المنافع المحددة بمبلغ  /نقطة أساس، النخفضت 50إذا كان معدل الخصم أعلى )أقل( بـ 

 
ألف  989نقطة أساس، لزادت/ )انخفضت( التزامات المنافع بمبلغ  50في حال زيادة )انخفاض( المعدل المتوقع لزيادة الرواتب بـ 

 درهم.
 

 ألف درهم. 205المنافع المحددة بمبلغ نقطة أساس، لزادت/ )انخفضت( التزامات  50في حال زيادة )انخفاض( معدل الدوران بـ 
 
قد ال يكون تحليل الحساسية المذكور أعاله ممثالً للتغير الفعلي في التزامات المنافع المحددة حيث أنه من غير المحتمل أن تحدث 

 التغييرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض حيث أن بعض االفتراضات قد تكون مترابطة.
 

الحساسية أعاله ، تم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة في عند عرض تحليل 
 نهاية فترة التقرير، وهي نفس الطريقة المطبقة في حساب مطلوبات التزامات المنافع المحددة المعترف بها في بيان المركز المالي.

 
 رأس المال .22

 
: 2017سهما بقيمة درهم واحد لكل منهم ) 1.737.383.050المال المصرح به والمصدر والمدفوع للبنك من يتكون رأس 

سهما بقيمة درهم واحد لكل سهم(. وتحمل األسهم المدفوعة بالكامل صوتًا واحًدا للسهم الواحد وتتمتع بحقها في  1.737.383.050
 توزيعات األرباح.
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 رأس المالسندات الشق األول من  .23
 

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

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

سنوياً. تدفع الفائدة على هذه السندات الرأسمالية بشكل نصف  ٪4.71باإلضافة إلى هامش التالية بمتوسط معدل المقايضة لست سنوات 
سنوي في آخر الفترة. وتُعرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة )من ومتضمنة( تاريخ اإلصدار وحتى )باستثناء( تاريخ الطلب األول. ويعرف 

وم على مدار ست سنوات تالية. ويحق للبنك المطالبة بهذه السندات الرأسمالية "تاريخ إعادة التسعير" بأنه تاريخ الطلب األول ونفس الي
 "تاريخ الطلب األول" وفي كل تاريخ دفع فائدة بعد ذلك. 2021ديسمبر  23اعتباراً من 

 
تقديره الخاص.  تعد سندات الشق األول من رأس المال دائمة وثانوية وغيـر مضمونة. ويجوز للبنك اختيار عدم دفع فوائد بناًء على

 .وال يحق لحامل تلك السندات الرأسمالية المطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البنك عدم سداد الفائدة حدثا من أحداث التخلف عن السداد 
 

 احتياطيات .24
 

 احتياطي قانوني 24-1
 

على األقل من صافي األرباح  ٪10يتم سنوياً تحويل وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للبنك، 
 من رأس المال المدفوع. ٪50السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل 

 
 احتياطي عام 24-2

 
من  ٪50على األقل من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام حتى يعادل  ٪10وفقاً للنظام األساسي للبنك، يتم سنوياً تحويل 

 القيمة االسمية لرأس المال المصدر.
 

 احتياطي إعادة تقييم موجودات 24-3
 

 يتكون احتياطي إعادة تقييم الموجودات من احتياطي إعادة تقييم الممتلكات واحتياطي إعادة تقييم االستثمار.
 

 احتياطي إعادة تقييم ممتلكات 
 

األرض والمباني. عند بيع األرض والمباني المعاد تقييمها، يتم تحويل الجزء ينشأ احتياطي إعادة تقييم الممتلكات من إعادة تقييم 
المتعلق بذلك األصل من احتياطي إعادة تقييم الممتلكات المحقق فعلياً مباشرة إلى األرباح المحتجزة. ويتم تحويل فائض إعادة التقييم 

هي الفرق بين االستهالك بناًء على القيمة الدفترية المعاد تقييمها حيث أن الممتلكات تستخدم من قبل المجموعة. قيمة الفائض المحول 
 للممتلكات واالستهالك بناًء على التكلفة األصلية للممتلكات.

 
 احتياطي إعادة تقييم استثمارات 

 
لية المحملة بالقيمة العادلة يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر المتراكمة الناشئة عند إعادة تقييم الموجودات الما

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 الحركة في احتياطي إعادة تقييم موجودات كالتالي:
 

 احتياطي إعادة تقييم استثمارات  احتياطي إعادة تقييم ممتلكات 
 2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 (22.333)  (39.706)  89.672  72.950 يناير 1الرصيد في 
 (17.373)  (4.164)  (8.534)  (43.778) الخسارة الشاملة األخرى للسنة
استهالك احتياطي إعادة تقييم 

 -  -  (8.188)  (1.994) ممتلكات
 (39.706)  (43.870)  72.950  27.178 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 احتياطي المخصص المحدد 24-4

 
فقاً وبة ولمحسن االئتمااقيمة ض نخفات امخصصاض فائل يوتحم يتوفقا لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، 

 9م قرلمالية ر ايرلي للتقادولللمعيار ات المصرف المركزي الزائد عن مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المحسوب وفقا لباطلمت
حتجزة. هذا االحتياطي غير متاح لتوزيعات األرباح. وفيما لو لمح ابارألن امدد" على أنها تخصيص لمحص المخصاي طحتيا"الی إ

 مليون درهم. 133.8اتخذت المجموعة مخصًصا وفقًا لمتطلبات المصرف المركزي، النخفض الربح للسنة بمبلغ 
 

 ص غير المسيطرةالحص .25
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 340  309 الرصيد في بداية السنة
 (31)  (3) الحصة من صافي الخسارة في شركة تابعة

 309  306 الرصيد في نهاية السنة

 
 إيرادات الفوائد .26

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 781.184  789.935 قروض وسحوبات على المكشوف
 18.393  13.849 كمبياالت مخصومة

 18.391  8.993 أدوات دين
 13.162  35.329 ودائع لدى بنوك

 848.106  831.130 

 
 إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية .27

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 6.673  6.953 مرابحة
 1.539  1.760 بالتمليكاإلجارة المنتهية 

 14.811  25.686 سندات صكوك إسالمية
 2.602  3.571 ودائع استثمارية إسالمية

 37.970  25.625 
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 مصاريف الفوائد .28
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 254.425  308.191 ودائع العمالء
 25.743  34.990 قروض من بنوك

 343.181  280.168 

 
 توزيعات لمودعي الودائع اإلسالمية .29

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 19.440  16.046 الودائع اإلسالمية للعمالء
 910  - ودائع استثمارية إسالمية من بنوك

 16.046  20.350 

 
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .30

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    الرسوم والعموالتإيرادات 
 76.460  70.079 عمولة على منتجات التمويل التجاري

 40.469  145.840 رسوم خدمات استشارية
 49.438  47.537 رسوم إدارة التسهيالت

 15.368  26.093 رسوم خدمة الحساب
 16.965  10.608 رسوم وعموالت بنكية

 24.244  12.930 عموالت التأمين
 22.214  28.309 بالبطاقات االئتمانيةرسوم متعلقة 

 7.663  6.404 رسوم المقاصة والتسوية
 5.624  7.059 أخرى

 354.859  258.445 
    مصاريف الرسوم والعموالت

 16.363  17.157 مصاريف متعلقة بالبطاقات االئتمانية
 11.226  12.160 أخرى

 29.317  27.589 
 325.542  230.856 

 
 الربح من إلغاء االعتراف بموجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة صافي .31

 
، قامت المجموعة ببيع موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، ألن هذه الموجودات 2017و 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

سياسة، مما يسمح بهذا االستثمار فقط في أدوات الدين لم تعد متوافقة مع سياسة استثمار المجموعة ألدوات الدين بسبب التغيير في ال
 السيادي فقط والمؤهلة للحصول على متطلبات السيولة التنظيمية.

 
جة يلخص الجدول أدناه القيمة الدفترية للموجودات المالية التي أُلغي االعتراف بها والمقاسة بالتكلفة المطفأة والربح/ )الخسارة( النات

 عن إلغاء االعتراف.
 

 الربح/ )الخسارة( من إلغاء االعتراف  القيمة الدفترية 
 2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 7.822  1.185  691.994  55.208 سندات سيادية
 25  -  36.875  - سندات شركات

 55.208  728.869  1.185  7.847 
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 تشغيلية أخرى، بالصافيإيرادات  .32
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 53.219  59.438 أرباح الصرف األجنبي
 804  804 إيرادات توزيعات أرباح

صافي )خسارة(/ إيراد من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 190  (498) الربح أو الخسارة

 15.591  14.623 أخرى
 74.367  69.804 

 
 مصاريف عمومية وإدارية .33

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 275.238  251.988 رواتب ومصاريف ذات عالقة
 5.209  4.753 مساهمات لخطة المساهمات المحددة

 21.901  17.101 إيجارات
 10.630  16.078 إطفاء موجودات غير ملموسة

 26.038  17.433 استهالك ممتلكات ومعدات
 4.905  5.415 استهالك استثمارات عقارية

 2.605  1.889 مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 3.765  398 حذف ممتلكات ومعدات

 104  - مساهمات اجتماعية
 9.257  10.180 مصاريف التأمين

 16.685  9.591 رسوم استشارة
 20.513  24.131 تكاليف صيانة

 50.745  49.940 أخرى
 408.897  447.595 

 
 خسائر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافي .34

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 314.856  254.983 صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة المحّمل للسنة
 (94.000)  (112.642) مبالغ مستردة مقابل شطب القروض

 2.822  6.631 ديون معدومة محذوفة
 -  7.194 أخرى

 156.166  223.678 
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 النقد وما في حكمه .35
 

 يتألف النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد من المبالغ التالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2.088.872  3.740.658 المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 817.007  1.265.104 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 5.005.762  2.905.879 
ناقصاً: احتياطي قانوني لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 (718.290)  (669.222) (5)إيضاح 
ً  90ناقصاً: شهادات إيداع بفترة استحقاق أصلية مدتها أكثر من   (200.000)  (500.000) يوما

 -  (183.665) يوماً. 90ناقصاً: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك بفترة استحقاق أصلية أكثر من 
 3.652.875  1.987.589 

 
 ربحية السهم الواحد .36

 
رأس المال على المتوسط المرجح لعدد تحتسب ربحية السهم بقسمة ربح السنة العائد لمالكي البنك بالصافي من فائدة الشق األول من 

 األسهم العادية المصدرة خالل السنة كما يلي:
 

 2018  2017 
    

 180.421  253.258 ربح الفترة من العمليات الجارية المنسوب إلى مالك البنك )ألف درهم(
 (29.843)  (29.843) ناقصا: الفائدة على الشق األول من رأس المال )ألف درهم(

الربحية المستخدمة في حساب الربحية األساسية للسهم الواحد من العمليات 
 150.578  223.415 المستمرة )ألف درهم(

الربحية المستخدمة في حساب الربحية األساسية للسهم الواحد من العمليات 
 144.779  195.672 المستمرة والمتوقفة )ألف درهم(

    
 1.737.343.050  1.737.343.050 المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

    
 0.087  0.129 الربحية للسهم الواحد من العمليات المستمرة )درهم(

    
 0.083  0.113 الربحية للسهم الواحد من العمليات المستمرة والمتوقفة )درهم(
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .37
 

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

ظفي اإلدارة. تتم المعامالت مع الشركة الزميلة واألطراف ذات و/أو اإلدارة والسيطرة المشتـركة ومساهميها وكبار مو
 العالقة األخرى تقريباً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.

 
 إن أرصدة األطراف ذات العالقة في نهاية السنة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي: (ب)

 
  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم ألجل 
     

     شركات تابعة
 55.000  25.000  عقود الضمانات المالية

     
     شركة زميلة

 44.962  43.129 ٪5.0 قروض وسلفيات للعمالء
     

     كبار موظفي اإلدارة
 7.801  12.377 ٪3 - ٪2.75 قروض وسلفيات للعمالء

 8.838  5.122 ٪2.5 ودائع العمالء
     

     أطراف أخرى ذات عالقة
 462.543  516.984 ٪13.0 - ٪6.0 قروض وسلفيات للعمالء

 6.647  1.066 - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 211.058  73.942 ٪1.9 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 251.058  251.337 ٪3.0 ودائع العمالء
 36.730  36.730 - الفائدة )القيمة االسمية(مقايضات أسعار 

 459.125  459.125 ٪6.5 سندات الشق األول من رأس المال
 

 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة هي على النحو التالي: (ج)
 

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     الشركات الزميلة
 -  2.423  إيرادات الفوائد

     
     كبار موظفي اإلدارة

 220  260  إيرادات الفوائد
 231  189  مصاريف فائدة

 2.605  1.889  مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
 17.153  18.783  تعويضات كبار موظفي اإلدارة*

     
     أطراف أخرى ذات عالقة

 12.244  20.679  إيرادات الفوائد
 12.255  12.059  مصاريف فائدة

 29.843  29.843  فوائد على سندات الشق األول من رأس المال
 

مليون درهم( ومكافآت نهاية الخدمة بقيمة ال شيء  0.9: 2017مليون درهم ) 1.2تتضمن منافع طويلة األجل بقيمة  *
 مليون درهم(. 0.4: 2017درهم )

 
  



 74 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 مطلوبات طارئة والتزامات .38
 

للعمالء، تدخل المجموعة في عدة التزامات غير قابلة لإللغاء ومطلوبات طارئة، وتتألف من ضمانات مالية لتلبية الحاجات المالية 
وخطابات اعتماد والتزامات أخرى غير مسحوبة لتوفير القرض. بالرغم من أن هذه االلتزامات قد ال تُدرج في بيان المركز المالي 

 ي جزء من المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بصورة عامة.الموحد، فهي تتضمن مخاطر ائتمانية وهي بالتال
 

 خطابات اعتماد وضمانات 38-1
 
تلزم خطابات االعتماد والضمانات )بما في ذلك االعتمادات المستندية االحتياطية( المجموعة بتأدية دفعات بالنيابة عن العمالء في حال 

 الضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية مخاطر ائتمان شبيهة للقروض. وقوع أمر محدد متعلق باستيراد وتصدير البضائع. تحمل
 
إن المبالغ التعاقدية للمطلوبات الطارئة مبينة في الجدول التالي حسب الفئة. تمثل المبالغ الواردة في الجدول الحد األقصی للخسائر 

 تتمكن األطراف األخرى من األداء وفقاً العقد. المحاسبية التي سيتم االعتراف بها في نهاية فترة التقرير إذا لم
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 3.141.704  3.160.482 ضمانات
 454.500  316.824 خطابات اعتماد

 3.477.306  3.596.204 

 
 المجموعة كمستأجر -التزامات اإليجار التشغيلي   38-2

 
المباني بفترات إيجار ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع عدم إدراج خيار التجديد في العقود.  ترتبط عقود اإليجار التشغيلي بإيجار

ليس لدى المجموعة أي خيار لشراء المباني المستأجرة عند انتهاء فترات اإليجار. ال توجد قيود على المستأجر من خالل إبرام عقود 
 اإليجار.

 
 ير القابلة لإللغاءالتزامات عقود اإليجار التشغيلي غ 38-2-1

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 12.784  13.691 سنة واحدة فأقل
 24.260  19.866 أكثر من سنة واحدة حتى خمس سنوات

 33.557  37.044 

 
 التزامات أخرى 38-3

 
االلتزامات في تسهيالت قروض معتمدة.  في أي وقت، لدى المجموعة التزامات قائمة غير قابلة لإللغاء لتوفير القرض. وتتمثل هذه
 المبالغ الواردة في هذا الجدول فيما يتعلق بااللتزامات تفترض أن المبالغ تم دفعها بالكامل.

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2.784.333  2.487.308 التزامات القروض
 11.204  3.359 التزامات رأسمالية

 2.490.667  2.795.537 
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية .39
 

 2018ديسمبر  31الدفترية كما في يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها 
 :2017ديسمبر  31و

 
 2018ديسمبر  31 

 

 بالقيمة العادلة
 الربح أو  من خالل
  الخسارة

 بالقيمة العادلة
الدخل  من خالل

  اآلخر الشامل
 بالتكلفة
 المجموع  المطفأة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        الموجودات المالية غير المشتقة

نقد وأرصدة لدى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

 3.740.658  3.740.658  -  - المركزي
ودائع وأرصدة مستحقة من 

 1.265.104  1.265.104  -  - البنوك
 13.207.466  13.207.466  -  - قروض وسلفيات للعمالء

موجودات تمويلية واستثمارية 
 206.463  206.463  -  - إسالمية

 2.845.694  2.845.694  -  - مدينة وموجودات أخرى ذمم
استثمارات في أوراق مالية 

 61.527  -  61.527  - مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في أوراق مالية 

 1.009.737  1.009.737  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة
 -  61.527  22.275.122  22.336.649 

 29.659  -  -  29.659 موجودات مالية مشتقة
 29.659  61.527  22.275.122  22.366.308 

        مطلوبات مالية غير مشتقة
أرصدة مستحقة إلى مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة 

 60.874  60.874  -  - المركزي
ودائع وأرصدة مستحقة إلى 

 1.832.506  1.832.506  -  - البنوك
 14.617.625  14.617.625  -  - ودائع العمالء

 637.132  637.132  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء
 3.002.012  3.002.012  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 -  -  20.150.149  20.150.149 
 30.107  -  -  30.107 مطلوبات مالية مشتقة

 30.107  -  20.150.149  20.180.256 
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 )تابع( والمطلوبات الماليةتصنيف الموجودات  .39
 

 2017ديسمبر  31 

 

 بالقيمة العادلة
 الربح أو  من خالل
  الخسارة

 بالقيمة العادلة
الدخل  من خالل

  اآلخر الشامل
 بالتكلفة
 المجموع  المطفأة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        الموجودات المالية غير المشتقة

مصرف نقد وأرصدة لدى 
اإلمارات العربية المتحدة 

 2.088.872  2.088.872  -  - المركزي
ودائع وأرصدة مستحقة من 

 817.007  817.007  -  - البنوك
 13.096.572  13.096.572  -  - قروض وسلفيات للعمالء

موجودات تمويلية واستثمارية 
 265.466  265.466  -  - إسالمية

 2.973.112  2.973.112  -  - ذمم مدينة وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق مالية 

 72.169  -  72.169  - مقاسة بالقيمة العادلة
استثمارات في أوراق مالية 

 852.826  852.826  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة
 -  72.169  20.093.855  20.166.024 

 20.761  -  -  20.761 موجودات مالية مشتقة
 20.761  72.169  20.093.855  20.186.785 

        مطلوبات مالية غير مشتقة
ودائع وأرصدة مستحقة إلى 

 1.082.342  1.082.342  -  - البنوك
 13.160.647  13.160.647  -  - ودائع العمالء

 893.092  893.092  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء
 3.017.597  3.017.597  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 -  -  18.153.678  18.153.678 
 20.619  -  -  20.619 مطلوبات مالية مشتقة

 20.619  -  18.153.678  18.174.297 
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 إدارة المخاطر المالية .40
 

تتعرض المجموعة للمخاطر الرئيسية التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية. إن التعرض لهذه المخاطر وطريقة نشأتها ظل دون 
 تغيير عن السنة السابقة. 

 
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
 مخاطر التشغيل 

 
 دون تغيير عن السنة السابقة. يوضح القسم التالي سياسات إدارة المخاطر للمجموعة والتي تظل

 
 مخاطر االئتمان 40-1

 
تشير مخاطر االئتمان إلى مخاطر تكبد الشركة خسارة مالية بسبب إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. إن النشاط 

المخاطر الرئيسية. تنشأ مخاطر االئتمان الرئيسي المدر للدخل للمجموعة يتمثل في قروض العمالء، وبالتالي فإن مخاطر االئتمان هي 
بشكل رئيسي من القروض والسلف إلى العمالء والبنوك األخرى )بما في ذلك االلتزامات ذات الصلة لتقديم القروض أو تسهيالت 

بار جميع عناصر بطاقات االئتمان(، واالستثمارات في سندات الدين والمشتقات التي تمثل مركًزا للموجودات. تضع المجموعة في االعت
التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التخلف عن السداد لدى الطرف المقابل والمخاطر الجغرافية ومخاطر القطاع ألغراض إدارة 

 المخاطر.
 

 إدارة مخاطر االئتمان 40-1-1
 

 تتولى لجنة االئتمان للمجموعة مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان للمجموعة من خالل:
 

  أن المجموعة لديها ممارسات مناسبة لمخاطر االئتمان، بما في ذلك نظام فعال للرقابة الداخلية، لتحديد التأكد من
المخصصات الكافية بشكل ثابت وفقًا للسياسات واإلجراءات المعلنة للمجموعة والمعايير الدولية للتقارير المالية 

 واإلرشادات اإلشرافية ذات الصلة.
 ر االئتمان عبر المجموعة، من األداة الفردية إلى مستوى المحفظة.تحديد وتقييم وقياس مخاط 
  وضع سياسات ائتمانية لحماية المجموعة من المخاطر المحددة بما في ذلك متطلبات الحصول على ضمانات من

 داخلية.المقترضين، إلجراء تقييم ائتماني مستمر قوي للمقترضين ومراقبة التعرضات المستمرة مقابل حدود المخاطر ال
  الحد من تركيزات التعرض للمخاطر وفقا لنوع األصل واألطراف المقابلة والصناعات والتصنيف االئتماني والقطاع

 الجغرافي...إلخ. 
 .وضع إطار رقابة قوي لهيكل لتفويض الصالحيات فيما يتعلق بالموافقة على التسهيالت االئتمانية وتجديدها 
  المجموعة والحفاظ عليه من أجل تصنيف التعرضات وفقاً لدرجة مخاطر التخلف عن وضع نظام تصنيف داخلي لمخاطر

 السداد. تخضع درجات تصنيف المخاطر للمراجعة بصورة منتظمة.
  وضع والحفاظ على عمليات المجموعة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، بما في ذلك مراقبة مخاطر االئتمان، وإدماج

 األسلوب المستخدم لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة. المعلومات التطلعية و
  التأكد من أن المجموعة لديها سياسات وإجراءات معمول بها للمحافظة بشكل مناسب على النماذج المستخدمة لتقييم وقياس

 الخسائر االئتمانية المتوقعة والتحقق من صحتها.
 توفر لها أساًسا قويًا لألنظمة واألدوات والبيانات الشائعة لتقييم مخاطر  إنشاء عملية تقييم وقياس للمخاطر االئتمانية سليمة

االئتمان وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. تقديم المشورة والتوجيه والمهارات المتخصصة لوحدات األعمال لتعزيز 
 أفضل الممارسات في جميع أنحاء المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان.

 
قيق الداخلي بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للتأكد من أن الضوابط واإلجراءات المعمول بها قد تم تصميمها وتنفيذها تقوم إدارة التد

 بشكل كاف.
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع( مخاطر االئتمان 40-1
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 40-1-2
 

، تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية الخاضعة لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت 2-3كما هو مبين باإليضاح 
هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف تقوم 

الخسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بدالً من الخسائر االئتمانية المتوقعة المجموعة بقياس مخصصات 
 شهرا.  12على مدى 

 
 تصنيفات المخاطر االئتمانية الداخلية

 
االئتمانية للمجموعة من أجل تقليل مخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتكليف لجنة إدارة االئتمان بوضع والحفاظ على تصنيف المخاطر 

لتصنيف التعرضات وفقًا لدرجة مخاطر التخلف عن السداد. يتكون إطار تصنيف المخاطر االئتمانية للمجموعة من عشر فئات. تعتمد 
ائم معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة من البيانات التي يتم تحديدها للتنبؤ بمخاطر التخلف عن السداد وتطبيق حكم االئتمان الق

على الخبرة. وعند التحليل، يتم أخذ طبيعة التعرض ونوع المقترض في االعتبار. يتم تحديد درجات المخاطر االئتمانية باستخدام 
 عوامل نوعية وكمية تدل على مخاطر التخلف عن السداد.

 
المخاطر االئتمانية. وكلما ازدادت  دهورمع تطر التخلف عن السداد مخاس تعکت المخاطر االئتمانية بحيث جارة درمعايم وتصميم يت

المخاطر جة ص درتخصيم يتمخاطر االئتمان، تغير الفرق في مخاطر التخلف عن السداد بين الدرجات االئتمانية. بالنسبة لكل تعرض، 
ت ويتم تحديث درجة ل. تتم مراقبة جميع التعرضالمقابطرف الن المتاحة عالمعلومات الی داً إستنا، ائيدلمبراف االعتد اعناالئتمانية 

 المخاطر االئتمانية لتعكس المعلومات الحالية. إجراءات المراقبة المتبعة تعتبر عامة ومصممة حسب نوع التعرض.
 

 يتم استخدام البيانات التالية عادةً لرصد حاالت تعرض المجموعة:
 

 سجل السداد، بما في ذلك نسب السداد وتحليل التقادم؛ 
 وح؛مدى استخدام الحد الممن 
 التحمل )سواء المطلوب او الممنوح(؛ 
 التغيرات في الظروف التجارية والمالية واالقتصادية؛ 
  معلومات التصنيف االئتماني المتوفرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية؛ 
 بالنسبة للتعرض لألفراد: البيانات الناتجة داخليًا عن سلوك العميل ومقاييس القدرة على التحمل وما إلى ذلك؛ و 
  بالنسبة لمخاطر الشركات: المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراجعة الدورية لملفات العمالء بما في ذلك

مراجعة البيانات المالية المدققة، وتحليل بيانات السوق مثل أسعار مقايضة التخلف عن السداد االئتماني أو السندات المدرجة 
 لقطاع المالي الذي يعمل فيه العميل...إلخعند توفرها، وتقييم التغيرات في ا

 
تستخدم المجموعة درجات المخاطر االئتمانية كأحد المعطيات األساسية لتحديد هيكل آجال احتمال التخلف عن السداد مقابل حاالت 

االئتمانية التي يتم تحليلها التعرض. تقوم المجموعة بتحصيل معلومات األداء ومعلومات التخلف عن السداد حول تعرضها للمخاطر 
وفقا لالختصاص أو المنطقة ووفقا لنوع المنتج والمقترض وكذلك تصنيف المخاطر االئتمانية. إن المعلومات المستخدمة مستمدة من 

لمخاطر مصادر داخلية وخارجية على حد سواء اعتمادا على المحفظة التي تم تقييمها. يقدم الجدول أدناه توضيحا من تصنيف درجات ا
 االئتمانية الداخلية للمجموعة إلى التصنيفات الخارجية.
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 تصنيف موديز درجة المخاطر        الوصف     
 Aaa مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 1
 Aa1 ضئيلة إلى معتدلةمخاطر  +2
 Aa2 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 2
 Aa3 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة -2
 A1 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة +3
 A2 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 3
 A3 مخاطر ضئيلة إلى -3
 Baa1 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة +4
 Baa2 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة 4
 Baa3 مراقبة قياسية  -4
 Ba1 سيةمراقبة قيا +5
 Ba2 مراقبة قياسية 5
 Ba3 مراقبة قياسية -5
 B1 تحت المالحظة ومراقبة خاصة +6
 B2 تحت المالحظة ومراقبة خاصة 6
 B3 تحت المالحظة ومراقبة خاصة -6
 Caa1 تحت المالحظة ومراقبة خاصة +7
 Caa2 تحت المالحظة ومراقبة خاصة 7
 Caa3 تحت المالحظة ومراقبة خاصة -7
 Ca - C ون المستوىمتعثرة: د 8
 Ca - C متعثرة: مشكوك في تحصيلها 9

 Ca - C متعثرة: منخفضة القيمة 10
 
تقوم المجموعة بتحليل جميع البيانات التي يتم جمعها باستخدام نماذج إحصائية وتقدير احتمال التخلف عن السداد على مدار العمر 

وتشمل العوامل التي تؤخذ في االعتبار في هذه العملية البيانات االقتصادية المتبقي للتعرضات وكيفية التنبؤ بتغيرها بمرور الوقت. 
الكلية مثل أسعار النفط والتغير في قطاع العقارات في دبي والمؤشر االقتصادي المركب. تقوم المجموعة بإنشاء سيناريو "الحالة 

إلى نطاق تمثيلي من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى.  األساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة
 ثم تستخدم المجموعة هذه التوقعات، والتي هي مرجحة وفقا لالحتماالت، لتعديل تقديراتها لحاالت احتمال التخلف عن السداد.

 
لكل محفظة موجودات. المعايير المستخدمة تستخدم المجموعة معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير 

تشمل كال من التغييرات الكمية في حاالت احتمال التخلف عن السداد وكذلك التغييرات النوعية. يلخص الجدول أدناه بعض المؤشرات 
 النوعية اإلرشادية التي تم تقييمها.

 
 المؤشرات النوعية التي تم تقييمها  
   

التصنيف الداخلي، التغيرات في سلوك األداء لدى المقترض أو تخفيض   قروض األفراد
المحفظة )أيام التأخر عن السداد(، نسبة القرض إلى القيمة )قروض الرهن 
العقاري(، تمديد اآلجال الممنوحة، التحمل أو إعادة الهيكلة الفعلية أو المتوقعة، 

فة، التغير أصحاب العمل المدرجين على القائمة السوداء أو فقدان الوظي
 المعاكس في الظروف االقتصادية، سداد القروض غير المضمونة دفعة واحدة

 
تغير جوهري في النتائج التشغيلية للجهة المقترضة، تغير معاكس الجوهري   قروض الشركات

في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية، التحمل أو إعادة الهيكلة 
لعالمات المبكرة لمشكالت للتدفقات النقدية والسيولة، أيام الفعلية أو المتوقعة، ا

التأخر في السداد، تخفيض التصنيف الداخلي، زيادة جوهرية في التعرض عند 
التخلف عن السداد بسبب التغير في قيمة الضمانات، سداد القروض غير 

 المضمونة دفعة واحدة
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 المؤشرات النوعية التي تم تقييمها  

   
 الزيادة الجوهرية في هامش االئتمان، تصنيفات االئتمان الخارجية  أرصدة مستحقة من البنوك

 
 االئتمان الخارجيةالزيادة الجوهرية في هامش االئتمان، تصنيفات   أدوات دين

 
 الزيادة في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية األخرى للمقترض  عقود الضمانات المالية

 
رهن لت الخاصة بتقديم امازااللتم اتقييم يت، أي ارهفيوعة بتولمجمزم التي تلترض القافئة ب لی جانروض إلقت امازالتم اتقييم يت
مماثلة ر معاييدام باستخت کارلشرض اقم يدلتقت مازااللتم اتقييم يتن في حيري، لعقارهن الروض القمماثلة ر معاييدام باستخري لعقاا

 ت.کارلشلقروض ا
 
بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف 

يوماً، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم تظهر خالف  30دفعات التعاقدية المبدئي عندما تتجاوز فترة استحقاق ال
 ذلك.

 
لدى المجموعة إجراءات مراقبة للتأكد من فاعلية المعايير المستخدمة لتحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان، مما يعني أن 

 30دها قبل أن التعرض للتخلف عن السداد أو عندما يصبح األصل متأخر السداد لمدة الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان يتم تحدي
أدت لتي ن االئتمافيما إذا كانت موجهات مخاطر التصنيفها للنظر وفقا للتحليل التاريخي ية رات دورختبااء المجموعة بإجرم اتقويوًما. 

 لمناسب.ا لوقتالتصنيف في ابدقة في التخلف عن السداد تم إظهارها لى إ
 

 إدراج المعلومات التطلعية 40-1-3
 

ن وكذلك الئتماطر افي مخادة الجوهرية يازفي تقييمها للد غير مبرر جهأو تکلفة دون لمتاحة ت التطلعية اماولمعلاعة ولمجمدم اتستخ
لوضع سيناريو "الحالة األساسية" ر الخسائر االئتمانية المتوقعة. تستخدم المجموعة المعلومات الخارجية والداخلية شؤقياسها لمعند 

للتوقعات المستقبلية للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة، إلى جانب مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التوقعات المحتملة األخرى. تتضمن 
 ة.المعلومات الخارجية المستخدمة البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات النقدي

 
تطبق المجموعة االحتماالت على سيناريوهات التوقعات المحددة. سيناريو الحالة األساسية هو النتيجة الوحيدة األكثر احتمااًل ويتكون 

ئيسية وجهات الرلمق اثيوتد ويدعة بتحولمجمت اقاممن المعلومات التي تستخدمها المجموعة للتخطيط االستراتيجي ووضع الموازنة. 
ر يدبتق، يخيةرلتات احصائي للبيانادام تحليل إباستخت، قامد ق، ولماليةدوات األن امل محفظة الئتمانية لکر الخسائواتمانية الئمخاطر الل
لم تقم المجموعة بإجراء أي تغييرات على أساليب الئتمانية. ر الخسائن واالئتماطر امخاولکلية اية دالقتصارات المتغيت بين العالقاا

 لجوهرية خالل فترة التقرير.التقدير أو االفتراضات ا
 

 2018ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة في 
، بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة، وهي الدولة التي تعمل فيها المجموعة، وبالتالي فهي الدولة التي 2020إلى  2018للسنوات من 

 سائر االئتمانية المتوقعة. لها تأثير جوهري على الخ
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      2018  2019  2020 
 أسعار النفط )دوالر أمريكي للبرميل(

 65.9  54.7  55.5      سيناريو الحالة األساسية 
  53.1  37.5  30.8      سيناريو عكسي 

 التغير في قطاع العقارات بدبي
 5.4  ٪7.7  (٪2.9)      سيناريو الحالة األساسية٪ 
 3.5  ٪1.5  (٪6.7)      سيناريو عكسي٪ 

 المؤشر االقتصادي المركب 
 3.1  ٪3.1  ٪3.1      سيناريو الحالة األساسية٪ 
 1.4  ٪1.3  (٪1.1)      سيناريو عكسي٪ 
           

 
 2018ديسمبر  31يلخص الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية المدرجة في السيناريوهات االقتصادية المستخدمة في 

، بالنسبة لإلمارات العربية المتحدة، وهي الدولة التي تعمل فيها المجموعة، وبالتالي فهي الدولة التي 2020إلى  2017للسنوات من 
 على الخسائر االئتمانية المتوقعة.لها تأثير جوهري 

 
    2017  2018  2019  2020 

 أسعار النفط )دوالر أمريكي للبرميل(
 65.9  54.7  55.5  56.6    سيناريو الحالة األساسية 
 53.1  37.5  30.8  33.6    سيناريو عكسي 

 التغير في قطاع العقارات بدبي
 5.4  ٪7.9  (٪2.9)  (٪2.4)    سيناريو الحالة األساسية٪ 
 3.5  ٪1.5  (٪6.7)  (٪11.2)    سيناريو عكسي٪ 

 المؤشر االقتصادي المركب 
 3.1  ٪3.1  ٪3.1  ٪2.2    سيناريو الحالة األساسية٪ 
 1.4  ٪1.3  (٪1.1)  (٪2.6)    سيناريو عكسي٪ 
           

 
التخلف عن السداد والخسائر في محافظ مختلفة من الموجودات المالية تم وضع العالقات المتوقعة بين المؤشرات الرئيسية ومعدالت 

بناًء على تحليل البيانات التاريخية على مدى السنوات الخمس الماضية. كما تم النظر في اعتبارات تطلعية أخرى، مثل تأثير أي 
م يتم إجراء تعديل على الخسائر االئتمانية المتوقعة تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو سياسية، ولكن لم يكن لها تأثير جوهري وبالتالي ل

 لهذه العوامل. يتم مراجعة ذلك ومراقبته الستبيان مدى مالءمته في تاريخ كل فترة تقرير.
 
قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية حول كيفية تغير الخسائر االئتمانية المتوقعة للمحافظ الرئيسية إذا تم استخدام االفتراضات 

. يوضح الجدول أدناه إجمالي تكلفة الخسائر االئتمانية ٪5الرئيسية المستخدمة لحساب التغير في الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة 
، إذا بقيت االفتراضات المستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو متوقع 2018ديسمبر  31المتوقعة لكل محفظة كما في 

زيادة أو  ٪5عرضه في بيان المركز المالي(، وكذلك إذا كان كل من االفتراضات الرئيسية المستخدمة تتغير بنسبة  )المبلغ كما تم
نقصا. يتم تطبيق التغييرات في معزل عن بعضها البعض، ويتم تطبيقها على كل سيناريو مرجح وفقا لالحتماالت يتم استخدامه لوضع 

وفي الواقع، سيكون هناك ترابط بين مختلف المعطيات االقتصادية، وسيختلف التعرض للحساسية تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة. 
 باختالف السيناريوهات االقتصادية.
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 الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 

 قروض األفراد
)بما في ذلك التزامات 

  القروض(

 قروض الشركات
)بما في ذلك التزامات 

وعقود  القروض
  الضمانات المالية(  

أرصدة مستحقة من 
  البنوك

 االستثمار
 في أوراق مالية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 أسعار النفط )دوالر أمريكي للبرميل(
 /+- 5٪ (2)  (2)  -  - 
 (5٪) 2  2  -  - 

 التغير في عقارات دبي
 /+- 5٪ (18)  (998)  -  - 
 (5٪) 18  1.006  -  - 

 المؤشر االقتصادي المركب
 /+- 5٪ (46)  -  -  - 
 (5٪) 47  -  -  - 

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 40-1-4

 
 الخسائر االئتمانية المتوقعة في:تتمثل المعطيات الرئيسية المستخدمة لقياس 

 
 احتمال التخلف عن السداد؛ 
 الخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد؛ و 
 .التعرض الناتج عن التخلف عن السداد 

 
س كما تم شرحة أعاله، تستمد هذه األرقام عموماً من النماذج اإلحصائية المطورة داخلياً والبيانات التاريخية األخرى ويتم تعديلها لتعك

 المعلومات التطلعية المرجحة وفقا لالحتماالت. 
 

ويتم تقديره في نقطة زمنية معينة. يعتمد  احتمال التخلف عن السداد هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد على مدار مدة زمنية معينة.
الحساب على نماذج التصنيف اإلحصائية، ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة 

مل العوامل الكمية والتعرضات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية على بيانات السوق )إن وجدت(، باإلضافة إلى البيانات الداخلية التي تش
والنوعية. يتم تقدير احتمال التخلف عن السداد بالنظر في آجال االستحقاق التعاقدية للتعرض ومعدالت الدفع المسبق المقدرة. يعتمد 

 التقدير على الظروف الحالية، معدلة لمراعاة تقديرات الظروف المستقبلية التي ستؤثر على احتمال التخلف عن السداد.
 

مال التخلف عن السداد بمثابة تقدير للخسائر الناتجة عن التخلف عن السداد. ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية يعد احت
المستحقة وتلك التي يتوقعها المقرض، مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من أي ضمانات. تراعي نماذج الخسارة الناجمة عن 

وجودات المضمونة توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع األخذ في االعتبار خصومات البيع والوقت الالزم التخلف عن السداد للم
لتحقيق الضمانات والضمانات المتداخلة وأقدمية المطالبة وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت التعافي )أي الخروج من حالة عدم االنتظام 

اجمة من التخلف عن السداد للموجودات غير المضمونة وقت االسترداد ومعدالت االسترداد في السداد(. وتراعي نماذج الخسارة الن
وأقدمية المطالبات. يستند الحساب إلى أساس التدفق النقدي المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام معدل الفائدة الفعلي 

 األصلي للقرض.
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 )تابع( قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 40-1-4
 
التعرض الناتج عن التخلف عن السداد هو تقدير للتعرض في تاريخ التخلف عن السداد في المستقبل، مع مراعاة التغيرات المتوقعة 

والفائدة والسحب المتوقع للتسهيالت الملتزم بها. يعكس منهج وضع في التعرض بعد تاريخ التقرير، بما في ذلك سداد المبلغ األساسي 
النماذج لدى المجموعة للتعرض الناتج عن التخلف عن السداد التغيرات المتوقعة في الرصيد القائم على مدار فترة التعرض للقروض 

أو المدفوعات الزائدة والتغيرات في استخدام  المسموح بها بموجب الشروط التعاقدية الحالية، مثل بيانات اإلطفاء والسداد المبكر
االلتزامات غير المسحوبة وإجراءات التخفيف االئتماني المتخذة قبل التخلف عن السداد. تستخدم المجموعة نماذج التعرض الناتج عن 

 التخلف عن السداد التي تعكس خصائص المحافظ.
 

األخذ في االعتبار مخاطر التخلف عن السداد خالل فترة التعاقد القصوى )بما  تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مع
في ذلك خيارات التمديد( التي يتعرض فيها البنك لمخاطر االئتمان وليس لفترة أطول، حتى لو كان تمديد العقد أو تجديده يعد من 

مثل البطاقات االئتمانية والتسهيالت االئتمانية المتجددة الممارسات الشائعة في مجال العمل. ومع ذلك، بالنسبة لألدوات المالية 
وتسهيالت السحب على المكشوف التي تشتمل على قرض وعنصر االلتزام غير المسحوب، فإن القدرة التعاقدية للمجموعة على طلب 

تعاقدي. بالنسبة لهذه األدوات  السداد وإلغاء االلتزام غير المسحوب ال تحد من تعرض المجموعة لخسائر االئتمان إلى فترة إشعار
ت المالية، تقوم المجموعة بقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار الفترة التي تتعرض فيها لمخاطر االئتمان ولن يتم تخفيف إجراءا

إلى ما بعد الحد األقصى من الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل إجراءات إدارة المخاطر االئتمانية، حتى إذا كانت تلك الفترة تمتد 
الفترة التعاقدية. هذه األدوات المالية ليس لها أجل أو سداد محدد المدة ولها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة. ومع ذلك، فإن المجموعة ال 

المالية تدار على أساس تطبق، في اإلدارة اليومية العادية، الحق التعاقدي إللغاء هذه األدوات المالية. ويرجع ذلك إلى أن هذه األدوات 
جماعي ويتم إلغاؤها فقط عندما تصبح المجموعة على علم بالزيادة في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيالت. يتم تقدير هذه الفترة 

المتوقعة،  األطول مع األخذ في االعتبار إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي تتوقع المجموعة اتخاذها للتخفيف من الخسائر االئتمانية
 على سبيل المثال: تخفيض في حدود أو إلغاء التزام القرض.

 
 التجميعات القائمة على خصائص المخاطر المشتركة 40-1-5

 
 عندما يتم وضع نموذج للقياس على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة كالتالي:

 
  نوع األداة؛ 
 االئتمان؛ تصنيفات مخاطر 
 نطاق االستخدام؛ 
  نوع الضمان؛ 

 
 تتم مراجعة التجميعات على أساس منتظم للتأكد من أن كل مجموعة تتكون من التعرض المتجانس.

 
 جودة االئتمان 40-1-5

 
 تركيز مخاطر االئتمان

 
المالية، مع مراعاة انخفاض القيمة. تمثل تعرض الجداول التالية تحليل لتركيزات مخاطر االئتمان للمجموعة حسب فئة الموجودات 

المبالغ الواردة في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية. وبالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية، تمثل المبالغ في الجدول 
 المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.
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 التركيز وفقا للقطاع
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المركزي
 1.875.817  3.569.222 المركزي

    
    ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 817.007  1.265.104 بنوك أخرى
    

    قروض وسلفيات للعمالء
    قروض األفراد

 1.120.113  1.159.495 رهونات
 2.863.203  1.932.439 قروض غير مضمونة

 3.091.934  3.983.316 
    قروض الشركات

 1.340.886  1.952.390 العقارات
 1.187.446  860.184 اإلنشاءات

 2.023.924  1.977.688 التجارة
 661.261  734.896 التصنيع

 948.261  803.627 نقل وتخزين واتصاالت
 54.484  339.736 غاز وكهرباء وماء

 2.896.994  3.447.011 أخرى
 10.115.532  9.113.256 

    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
    قروض الشركات

 1.871  1.526 العقارات
 5.623  18.493 اإلنشاءات

 65  23.304 التجارة
 75.858  57.416 التصنيع

 145.075  76.989 نقل وتخزين واتصاالت
 36.974  28.735 أخرى

 206.463  265.466 
    ذمم مدينة وموجودات أخرى

 120.071  114.715 اإلنشاءات
 1.546.331  1.762.169 التجارة
 125.949  248.396 التصنيع

 1.180.761  720.414 أخرى
 2.845.694  2.973.112 

    استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 852.826  1.009.737 سيادية

    
 التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات المالية

 267.137  292.194 قروض األفراد
 724.568  438.773 التصنيع

 159.014  74.064 الكهرباء والغاز والمياه
 122.280  72.034 العقارات

 2.989.043  3.468.823 اإلنشاءات
 1.036.843  859.487 التجارة

 23.268  32.736 نقل وتخزين واتصاالت
 1.058.384  726.503 أخرى

 5.964.614  6.380.537 
 28.068.300  26.261.337 
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 التركيز وفقا للمنطقة 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

 
 

 
 

 24.322.102  25.521.552 اإلمارات العربية المتحدة
 957.867  1.270.384 دول مجلس التعاون الخليجي

 2.633  1.798 دول عربية أخرى
 191.383  259.184 أوروبا

 80.074  183.665 األمريكيةالواليات المتحدة 
 143.267  182.125 آسيا

 564.011  649.592 أخــرى
 28.063.300  26.261.337 

 

 التعرض لمخاطر االئتمان وفقا لفئة الموجودات المالية والتصنيف الداخلي والمرحلة
 

فئات الموجودات المالية )خاضعة النخفاض تعرض الجداول التالية تحليالً لمدى تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لكل فئة من 
القيمة( والتصنيف الداخلي والمرحلة دون مراعاة تأثيرات أي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرى. مع مراعاة انخفاض القيمة. تمثل 

، تمثل المبالغ في الجدول المبالغ الواردة في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية. وبالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات المالية
 المبالغ الملتزم بها أو المضمونة، على التوالي.

 

 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المركزي 
 2018  2017 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة 

  الثانية
 المرحلة 

  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

     االئتمانية

 

الخسائر 
االئتمانية 
لمدة  المتوقعة

  شهرا 12

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

 المجموع  المجموع  مدار العمر
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 1.875.817  3.569.222  -  -  -  3.569.222 ضئيلة إلى معتدلةمخاطر 
 1.875.817  3.569.222  -  -  -  3.569.222 إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسائر 
 -  -  -  -  -  - االئتمانية المتوقعة

 1.875.817  3.569.222  -  -  -  3.569.222 القيمة الدفترية
 

 البنوك ودائع وأرصدة مستحقة من 
 2018  2017 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

     االئتمانية

 

الخسائر 
االئتمانية 
لمدة  المتوقعة

  شهرا 12

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

 المجموع  المجموع  مدار العمر
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            
 817.007  1.265.104  -  -  -  1.265.104 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 817.007  1.265.104  -  -  -  1.265.104 إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسائر 
 -  (2.249)  -  -  -  (2.249) االئتمانية المتوقعة

 817.007  1.262.855  -  -  -  1.262.855 القيمة الدفترية
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 قروض األفراد 
 2018  2017 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
     االئتمانية

 

الخسائر 
االئتمانية 
لمدة  المتوقعة

  شهرا 12

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

 المجموع  المجموع  مدار العمر
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 3.579.869  2.755.564  -  -  -  2.755.564 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 160.801  97.814  -  -  -  97.814 رقابة قياسية

 138.700  128.644  -  -  128.644  - على قائمة المراقبة
 27.692  47.825  -  47.825  -  - دون المستوى القياسي
 44.642  26.539  -  26.539  -  - مشكوك في تحصيلها

 31.612  35.548  -  35.548  -  - منخفضة القيمة
 3.983.316  3.091.934  -  109.912  128.644  2.853.378 إجمالي القيمة الدفترية

الخسائر مخصص 
 -  (96.203)  -  (35.826)  (29.021)  (31.356) االئتمانية المتوقعة

مخصص االنخفاض 
 (56.318)  -  -  -  -  - في القيمة

 3.926.998  2.995.731  -  74.086  99.623  2.822.022 القيمة الدفترية
 

 قروض الشركات 
 2018  2017 

 
 المرحلة
  األولى

 المرحلة
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
     االئتمانية

 

الخسائر 
االئتمانية 
لمدة  المتوقعة

  شهرا 12

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على  المتوقعة

 المجموع  المجموع  مدار العمر
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 3.321.989  4.084.101  -  -  -  4.084.101 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 3.784.559  2.830.288  -  -  -  2.830.288 رقابة قياسية

 1.067.021  2.048.156  -  -  2.048.156  - على قائمة المراقبة
 117.140  449.090  -  449.090  -  - دون المستوى القياسي
 131.833  103.857  -  103.857  -  - مشكوك في تحصيلها

 690.714  600.040  -  600.040  -  - منخفضة القيمة
 9.113.256  10.115.532  -  1.152.987  2.048.156  6.914.389 إجمالي القيمة الدفترية

الخسائر مخصص 
 -  (416.914)  -  (241.412)  (133.685)  (41.817) االئتمانية المتوقعة

مخصص االنخفاض 
 (429.727)  -  -  -  -  - في القيمة

 8.683.529  9.698.618  -  911.575  1.914.471  6.872.572 القيمة الدفترية
 

 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 2018  2017 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة 

  الثانية
 المرحلة 

  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
     االئتمانية

 

 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  المجموع  مدار العمر

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

 215.739  133.693  -  -  -  133.693 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 49.727  71.709  -  -  -  71.709 رقابة قياسية

 -  1.061  -  1.061  -  - دون المستوى القياسي
 265.466  206.463  -  1.061  -  205.402 إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسائر 
 -  (727)  -  (8)  -  (719) االئتمانية المتوقعة

 265.466  205.736  -  1.053  -  204.683 القيمة الدفترية
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 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
 2018  2017 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
     االئتمانية

 

 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  العمرمدار 

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  المجموع  مدار العمر

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

 2.952.798  2.398.010  -  -  -  2.398.010 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 -  437.020  -  -  -  437.020 رقابة قياسية

 -  10.664  -  -  10.664  - على قائمة المراقبة
 20.314  -  -  -  -  - منخفضة القيمة 

 2.973.112  2.845.694  -  -  10.664  2.835.030 إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر 
 -  (6.077)  -  -  (1.140)  (4.937) االئتمانية المتوقعة

مخصص االنخفاض 
 (20.314)  -  -  -  -  - في القيمة

 2.952.798  2.839.617  -  -  9.524  2.830.093 القيمة الدفترية
 

 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 2018  2017 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة 

  الثانية
 المرحلة 

  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
     االئتمانية

 

 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  المجموع  مدار العمر

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

 852.826  1.009.737  -  -  -  1.009.737 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 852.826  1.009.737  -  -  -  1.009.737 إجمالي القيمة الدفترية

مخصص الخسائر 
 -  (440)  -  -  -  (440) االئتمانية المتوقعة

 852.826  1.009.297  -  -  -  1.009.297 القيمة الدفترية
 

 التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات المالية 
 2018  2017 

 
 المرحلة
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
     االئتمانية

 

 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  المجموع  مدار العمر

 درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 3.621.395  2.948.877  -  -  -  2.948.877 مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 2.406.229  2.624.521  -  -  -  2.624.521 رقابة قياسية

 330.808  354.408  -  -  354.408  - على قائمة المراقبة
 2.249  19.210  -  19.210  -  - دون المستوى القياسي

 9.689  8.565  -  8.565  -  - تحصيلهامشكوك في 
 10.167  9.033  -  9.033  -  - منخفضة القيمة 

 6.380.537  5.964.614  -  36.808  354.408  5.573.398 إجمالي القيمة الدفترية
مخصص الخسائر 
 -  (34.741)  -  (11.671)  (5.976)  (17.094) االئتمانية المتوقعة

 6.380.537  5.929.873  -  25.137  348.432  5.556.304 صافي التعرض
 

 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية للمجموعة المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )غير الخاضعة النخفاض القيمة(
 لمخاطر االئتمان. بشكل أفضل الحد األقصى لتعرض الموجودات 39بحسب ما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح 
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  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
 

 المالية.يلخص هذا الجدول مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة/ االنخفاض في القيمة في نهاية فترة التقرير حسب فئة الموجودات 
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 -  2.249 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 254.289  513.117 قروض وسلفيات للعمالء

 -  727 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
 20.314  6.077 ذمم مدينة وموجودات أخرى

 -  440 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 -  34.741 مطلوبات محتملة والتزامات

 231.756  - 39المخصص المتكبد وغير المحدد بعد بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 557.351  506.359 

 
 تحلل الجداول أدناه حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة لكل فئة من الموجودات المالية.

 
  مستحقة من البنوكودائع وأرصدة 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة 

  الثانية
 المرحلة 

  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 

 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
مخصص االنخفاض في القيمة في 

 -  -  -  -  - 2017ديسمبر  31
 1.108  -  -  -  1.108 إعادة البيان

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 1.108  -  -  -  1.108 2018يناير  1في 

 2.249  -  -  -  2.249 موجودات مالية جديدة معترف بها
 (1.108)  -  -  -  (1.108) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 2.249  -  -  -  2.249 2018ديسمبر  31كما في 

 
 قروض األفراد 

 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
مخصص االنخفاض في القيمة في 

 56.318  -  56.318  -  - 2017ديسمبر  31
 77.821  -  644  34.012  43.165 إعادة بيان

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 134.139  -  56.962  34.012  43.165 2018يناير  1في 

 -  -  (11.577)  (11.263)  22.840 المرحلة األولىتحويل إلى 
 -  -  (506)  1.504  (998) تحويل إلى المرحلة الثانية
 -  -  6.005  (4.785)  (1.220) تحويل إلى المرحلة الثالثة

 230  -  20.947  7.811  (28.528) مخاطر تغير االئتمان
 (38.708)  -  (28.476)  (8.663)  (1.569) حذوفات

 24.745  -  5.260  10.086  9.399 موجودات مالية جديدة معترف بها
 (29.737)  -  (12.789)  (5.215)  (11.733) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها

 5.534  -  -  5.534  - التغيرات في النماذج/ مؤشرات المخاطر
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 96.203  -  35.826  29.021  31.356 2018ديسمبر  31كما في 
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  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

 قروض الشركات 
 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
القيمة في مخصص االنخفاض في 

 197.971  -  197.971  -  - 2017ديسمبر  31
 317.336  -  108.025  157.345  51.966 إعادة بيان

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 515.307  -  305.996  157.345  51.966 2018يناير  1في 

 -  -  -  (496)  496 تحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  (16.528)  26.648  (10.120) الثانيةتحويل إلى المرحلة 

 -  -  83.849  (83.498)  (351) تحويل إلى المرحلة الثالثة
 105.213  -  86.565  25.616  (6.968) مخاطر تغير االئتمان

 (209.923)  -  (209.174)  (749)  - حذوفات
 9.686  -  -  1.265  8.421 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (12.105)  -  (9.296)  (1.182)  (1.627) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها
 8.736  -  -  8.736  - التغيرات في النماذج/ مؤشرات المخاطر

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما 
 416.914  -  241.412  133.685  41.817 2018ديسمبر  31في 

 

  إسالميةموجودات تمويلية واستثمارية 
 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
مخصص االنخفاض في القيمة في 

 -  -  -  -  - 2017ديسمبر  31
 1.467  -  -  -  1.467 إعادة بيان

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  
 1.467  -  -  -  1.467 2018يناير  1في 

 -  -  8  -  (8) تحويل إلى المرحلة الثالثة
 (1.037)  -  -  -  (1.037) مخاطر تغير االئتمان

 297  -  -  -  297 موجودات مالية جديدة معترف بها
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 727  -  8  -  719 2018ديسمبر  31كما في 
 

 ذمم مدينة وموجودات أخرى 
 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 
على المتوقعة 

 المجموع  مدار العمر
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

مخصص االنخفاض في القيمة في 
 20.314  -  20.314  -  - 2017ديسمبر  31

 9.422  -  1.833  2.844  4.745 إعادة بيان
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 29.736  -  22.147  2.844  4.745 2018يناير  1في 
 -  -  -  99  (99) تحويل إلى المرحلة الثانية

 (2.739)  -  -  (2.932)  193 مخاطر تغير االئتمان
 (20.314)  -  (20.314)  -  - حذوفات

 1.188  -  -  1.130  58 موجودات مالية جديدة معترف بها
 (1.879)  -  (1.833)  (1)  (45) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها

 85  -  -  -  85 أخرى
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 6.077  -  -  1.140  4.937 2018ديسمبر  31كما في 
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  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

مخصص االنخفاض في القيمة في 
 -  -  -  -  - 2017ديسمبر  31

 355  -  -  -  355 إعادة البيان
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 355  -  -  -  355 2018يناير  1في 
 54  -  -  -  54 مخاطر تغير االئتمان

 66  -  -  -  66 موجودات مالية جديدة معترف بها
 (35)  -  -  -  (35) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 440  -  -  -  440 2018ديسمبر  31كما في 

 
  الضمانات الماليةالتزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود 

 

  المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

موجودات منشأة 
ومشتراة 

منخفضة القيمة 
   االئتمانية

 الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

مخصص االنخفاض في القيمة في 
 -  -  -  -  - 2017ديسمبر  31

 38.139  -  2.339  17.815  17.985 إعادة البيان
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 38.139  -  2.339  17.815  17.985 2018يناير  1في 
 -  -  (4)  (376)  380 تحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  -  1.246  (1.246) تحويل إلى المرحلة الثانية
 -  -  75  (47)  (28) تحويل إلى المرحلة الثالثة

 (4.000)  -  9.309  (12.072)  (1.237) مخاطر تغير االئتمان
 2.293  -  -  69  2.224 ضمانات مالية والتزامات جديدة معترف بها

 (1.691)  -  (48)  (659)  (984) ضمانات مالية والتزامات أُلغي االعتراف بها
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 34.741  -  11.671  5.976  17.094 2018ديسمبر  31في 

 
المعلومات حول التغييرات الهامة في إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية خالل الفترة التي يعرض الجدول أدناه المزيد من 

 ساهمت في إحداث تغييرات في مخصص الخسارة:
 

 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المركزي 

 
 المرحلة 

  األولى
 المرحلة 

  الثانية
 المرحلة 

  الثالثة

موجودات منشأة 
ومشتراة 
القيمة منخفضة 
   االئتمانية

 

 الخسائر
االئتمانية 

المتوقعة لمدة 
  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 1.875.801  -  -  -  1.875.801 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 1.693.421  -  -  -  1.693.421 التغير في التعرضات

 3.569.222  -  -  -  3.569.222 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 
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  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 
 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 817.007  -  -  -  817.007 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 1.159.802  -  -  -  1.159.802 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (572.280)  -  -  -  (572.280) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها
 (139.425)  -  -  -  (139.425) التغير في التعرضات

 1.265.104  -  -  -  1.265.104 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 

 
  األفرادقروض 

 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 3.983.316  -  153.812  179.411  3.650.093 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 -  -  (28.850)  (80.215)  109.065 تحويل إلى المرحلة األولى

 -  -  (1.086)  46.111  (45.025) إلى المرحلة الثانيةتحويل 
 -  -  92.689  (30.559)  (62.130) تحويل إلى المرحلة الثالثة

 (174.080)  -  (76.495)  (32.781)  (64.804) حذوفات
 745.252  -  14.970  74.737  655.545 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (919.469)  -  (32.096)  (18.449)  (868.924) االعتراف بهاموجودات مالية أُلغي 
 (543.085)  -  (13.032)  (9.611)  (520.442) التغير في التعرضات

 3.091.934  -  109.912  128.644  2.853.378 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 

 
 قروض الشركات 

 

 المرحلة
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف 
          

 9.113.256  -  1.036.707  1.399.330  6.677.219 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 -  -  -  (38.078)  38.078 تحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  (77.762)  940.484  (862.722) تحويل إلى المرحلة الثانية
 -  -  417.732  (392.546)  (25.186) تحويل إلى المرحلة الثالثة

 (274.107)  -  (268.723)  (5.384)  - حذوفات
 1.576.771  -  -  23.389  1.553.382 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (246.508)  -  66.507  (14.237)  (298.778) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها
 (53.880)  -  (21.474)  135.198  (167.604) في التعرضات التغير

 10.115.532  -  1.152.987  2.048.156  6.914.389 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 
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  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

  واستثمارية إسالميةموجودات تمويلية 
 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 265.466  -  1.188  -  264.278 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 48.231  -  -  -  48.231 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (107.234)  -  (127)  -  (107.107) التعرضاتالتغير في 
 206.463  -  1.061  -  205.402 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 

 
 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 

 المرحلة 
  األولى

 المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 2.973.112  -  22.744  40.820  2.909.548 2018يناير  1الدفترية في إجمالي القيمة 
 -  -  -  233  (233) تحويل إلى المرحلة الثانية

 (20.314)  -  (20.314)  -  - حذوفات
 440.478  -  -  10.374  430.104 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (671.131)  -  (2.430)  (78)  (668.623) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها
 123.549  -  -  (40.685)  164.234 التغير في التعرضات

 2.845.694  -  -  10.664  2.835.030 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 

 
 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 

 المرحلة
  األولى

 المرحلة
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  مدار العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 852.826  -  -  -  852.826 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 291.556  -  -  -  291.556 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (128.833)  -  -  -  (128.833) موجودات مالية أُلغي االعتراف بها
 (5.812)  -  -  -  (5.812) أخرى

 1.009.737  -  -  -  1.009.737 2018ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية في 
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  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

 التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات المالية 
 

المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانية

 المرحلة 
  الثالثة

موجودات 
منشأة ومشتراة 
منخفضة القيمة 

   االئتمانية
 الخسائر 

االئتمانية 
المتوقعة لمدة 

  شهراً  12

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
  مدار العمر

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
 المجموع  العمرمدار 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 6.380.537  -  30.658  681.186  5.668.693 2018يناير  1إجمالي القيمة الدفترية في 
 -  -  (300)  (55.177)  55.477 تحويل إلى المرحلة األولى
 -  -  (1.138)  232.148  (231.010) تحويل إلى المرحلة الثانية
 -  -  11.267  (1.140)  (10.127) تحويل إلى المرحلة الثالثة

ضمانات مالية والتزامات جديدة 
 632.130  -  -  21.185  610.945 معترف بها

ضمانات مالية والتزامات أُلغي 
 (657.572)  -  (1.749)  (43.114)  (612.709) االعتراف بها

 (390.481)  -  (1.930)  (480.680)  92.129 التغير في التعرضات
إجمالي القيمة الدفترية في 

 5.964.614  -  36.808  354.408  5.573.398 2018ديسمبر  31

 
إن المبلغ التعاقدي القائم على الموجودات المالية التي تم شطبها خالل فترة التقرير والتي ال تزال خاضعة لنشاط التنفيذ عليها هو 

 .2018ديسمبر  31مليون درهم في  245.4
 
بحسب ما تم توضيحه أعاله في قسم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، يتم وفقا إلطار إجراءات المراقبة لدى المجموعة، تحديد 

أقصى. هذا هو يوًما كحد  30الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل تعثر التعرضات عندما يصبح التعرض متأخر السداد لمدة 
الحال بشكل رئيسي بالنسبة للقروض والسلف للعمالء وموجودات تمويلية واستثمارية إسالمية وبشكل أكثر تحديًدا في حاالت اإلقراض 
بالتجزئة ألنه بالنسبة لقروض الشركات والتعرضات األخرى هناك المزيد من المعلومات الخاصة بالمقترض والتي يتم استخدامها 

يادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. يقدم الجدول أدناه تحليالً إلجمالي المبالغ الدفترية للقروض والسلفيات للعمالء وموجودات لتحديد الز
 تمويلية واستثمارية إسالمية وفقا لتصنيف المخاطر وحالة التأخر في السداد.

 

  قروض وسلفيات للعمالء  مستحقة ولكن لم تنخفض قيمتها
 موجودات تمويلية 

 واستثمارية إسالمية
  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

         مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
ً  30متأخرة السداد حتى   -  -  128.962  145.099  يوما
ً  60 - 31متأخرة السداد من   -  -  294  -  يوما

         قياسيةرقابة 
ً  30متأخرة السداد حتى   -  1.845  785.716  421.189  يوما
ً  60 - 31متأخرة السداد من   -  -  22.664  12.870  يوما
ً  90 - 61متأخرة السداد من   -  -  5.133  -  يوما
ً  180 - 91متأخرة السداد من   153  -  -  -  يوما
         على قائمة المراقبة

ً  30السداد حتى متأخرة   -  -  116.881  142.015  يوما
ً  60 - 31متأخرة السداد من   -  -  180.921  76.641  يوما
ً  90 - 61متأخرة السداد من   -  -  114.061  20.391  يوما
ً  180 - 91متأخرة السداد من   -  -  -  2  يوما

ً  180متأخرة السداد ألكثر من   -  -  -  66  يوما
  818.273  1.354.632  1.845  153 

  



 94 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

  )تابع(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع(جودة االئتمان  40-1-5
 

  قروض وسلفيات للعمالء  غير مستحقة وغير منخفضة القيمة
 موجودات تمويلية 

 واستثمارية إسالمية
  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 215.739  133.693  6.772.602  6.694.566  مخاطر ضئيلة إلى معتدلة
 49.574  69.864  3.131.847  2.494.043  رقابة قياسية

   -  793.858  1.937.685  على قائمة المراقبة
 

 الموجودات المالية المعدلة
 

يتم تعديل الموجودات المالية. تشير الجداول التالية إلى الموجودات المالية المعدلة حيث ال نتيجة ألنشطة التحمل لدى المجموعة، قد 
 يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف.

 
   2018 
 ألف درهم   

الموجودات المالية )مع مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس 
    والمعدلة خالل الفترةالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر( 

 227.612   إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل 
 (26.645)   مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة قبل التعديل

 200.967   صافي التكلفة المطفأة قبل التعديل
 -   صافي ربح/ )خسارة( التعديل 

 200.967   صافي التكلفة المطفأة قبل التعديل

    
الموجودات المالية المعدلة منذ االعتراف المبدئي في وقت يكون فيه مخصص 

الخسائر االئتمانية المتوقعة مستندا إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة على 
    مدار العمر

إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية والتي يتغير وفقا لها مخصص الخسارة 
االئتمانية المتوقعة على مدار العمر إلى التكلفة في الفترة من تكلفة الخسائر 

 -   شهرا قبل التعديل. 12على مدى 

 
 الضمانات المحتفظ بها كتأمين والتعزيزات االئتمانية األخرى 40-1-6

 
فظ تحت تحتفظ المجموعة بضمانات إضافية أو تعزيزات ائتمانية أخرى للتخفيف من مخاطر االئتمان المرتبطة بالموجودات المالية.

 31مليون درهم والتي ال يتم االعتراف بمخصص خسارة لها نظرا لوجود الضمانات في  4.306المجموعة بأدوات مالية بقيمة 
مليون  11.233: 2017مليون درهم ) 10.149. إن القيمة التقديرية للضمانات المحتفظ بها في نهاية فترة التقرير هي 2018ديسمبر 

الضمان فقط إلى الحد الذي يخفف من مخاطر االئتمان. لم يكن هناك أي تغيير في سياسة الضمانات للمجموعة درهم(. يتم اعتبار قيمة 
 خالل العام. ومدرج أدناه األنواع الرئيسية للضمانات وأنواع الموجودات المرتبطة بها أدناه.

 
 المشتقات

 
الدولية للمقايضات والمشتقات )"الجمعية"(. تمنح اتفاقيات المقاصية تدخل المجموعة في المشتقات الثنائية بموجب اتفاقيات الجمعية 

الرئيسية لدى الجمعية ألي طرف الحق القانوني في إجراء المقاصة عند إنهاء العقد أو عند تخلف الطرف اآلخر عن السداد. لم يتم 
ن الئتمام اعملحق دعة ولمجمالمالي. تبرم اإجراء مقاصة ألدوات مالية خاضعة التفاقيات مقاصة رئيسية وذلك في بيان المركز 

طر مخان مد للحت لضماناوم بترحيل ايقل أن مقابل طرف کوعة ولمجمللجمعية، األمر الذي يتطلب من اتفاقية ل امع کن مزابالت
في لمفتوحة بالمشتقات افيما يتعلق ن المرحل لضمان. يتم أيًضا ترحيل الضمانات يوميا فيما يتعلق بالمشتقات المتداولة. ويتمثل االئتماا

 اول.للتدالنقد واألوراق المالية القابلة 
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 )تابع( الضمانات المحتفظ بها كتأمين والتعزيزات االئتمانية األخرى 40-1-6
 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء العكسية )إعادة الشراء العكسي(
 

للتداول. واتفاقيات القروض مالية قابلة وراق نة بأولعکسي( مضمدة الشراء اعاراء القروض العكسية )إشدة عادة بيع وإعاإن اتفاقيات إ
هذه تتطلب من المجموعة وكل طرف مقابل ترحيل الضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان. ويتم ترحيل الضمان كذلك يوميا فيما 

الضمانات. ويتمثل الضمان المرحل فيما يتعلق باتفاقيات إعادة الشراء العكسي في النقد واألوراق المالية القابلة يتعلق بالعجز في قيمة 
 للتداول. 

 
 قروض الرهون العقارية

 
تمتلك المجموعة عقارات سكنية كضمان لقروض الرهن العقاري التي تمنحها لعمالئها. تراقب المجموعة تعرضها لقروض الرهن 

لألفراد باستخدام نسبة القرض إلى القيمة، والتي يتم احتسابها على أساس نسبة المبلغ اإلجمالي للقرض، أو المبلغ المرصود  العقاري
، 2018ديسمبر  31اللتزامات القروض، إلى قيمة الضمانات. يستثنى تقييم الضمانات أي تسويات للحصول على وبيع الضمانات. في 

مليون درهم( وبلغت قيمة الضمانات ذات الصلة  7.2: 2017مليون درهم ) 29.0روض الرهن العقاري بلغ صافي القيمة الدفترية لق
 مليون درهم(. 2.6: 2017مليون درهم ) 13.8

 
 القروض الشخصية

 
 تتكون محفظة القروض الشخصية للمجموعة من قروض غير مضمونة وبطاقات ائتمانية. 

 
 قروض الشركات

 
ما في ذلك العقارات وأسهم حقوق الملكية والهوامش النقدية( وكفاالت لقروض الشركات )بما في ذلك تطلب المجموعة ضمانات )ب

 التزامات القروض وعقود الضمانات المالية(. إن المؤشر األكثر مالءمة للمالءة االئتمانية للعمالء من الشركات هو تحليل أدائها المالي
نسب النمو لديها. ولهذا السبب، ال يتم بشكل دوري تحديث تقييم الضمانات المفروضة على وسيولتها ومديونيتها وفعاليتها اإلدارية و

 قروض الشركات. يتم تحديث تقييم هذه الضمانات إذا تم وضع القرض على "قائمة المراقبة" وبالتالي يتم رصده عن كثب.
 

ييم للضمانات بحيث يتم صياغة إجراءات إدارة مخاطر بالنسبة للقروض ذات القيمة االئتمانية المنخفضة، تحصل المجموعة على تق
 1.195.9، بلغ صافي القيمة الدفترية للقروض والسلفيات المقدمة للعمالء من الشركات 2018ديسمبر  31االئتمان الخاصة بها. في 

 مليون درهم(. 762.8: 2017مليون درهم ) 981.6مليون درهم( وبلغت قيمة الضمانات الخاصة بها  939.7: 2017مليون درهم )
 

 االستثمارات في األوراق المالية
 

ات تحتفظ المجموعة بأوراق مالية استثمارية مقاسة بالتكلفة المطفأة. إن األوراق المالية االستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة هي السند
 السيادية غير المضمونة.

 
 موجودات تم الحصول عليها عن طريق االستحواذ على ضمانات

 
تحصل المجموعة على الموجودات المالية وغير المالية من خالل حيازة الضمانات التي يتم االحتفاظ بها كتأمين مقابل القروض 
والسلفيات. تتمثل سياسة المجموعة في تحقيق الضمانات في الوقت المناسب. ال تستخدم المجموعة ضمانات غير نقدية لعملياتها. فيما 

 دة خالل السنة والمحتفظ بها في نهاية فترة التقرير.يلي الموجودات المستر
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 74.800  - عقارات
 53.477  44.473 أوراق مالية 

 110.000  - أخرى
 238.277  44.473 مجموع الموجودات التي تم الحصول عليها من حيازة الضمانات
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 مخاطر السيولة 40-2
 

ماته تتمثل مخاطر السيولة في عدم امتالك المجموعة الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، أو االضطرار للوفاء بالتزا
من أشكال مخاطر السيولة( بتكلفة باهظة. تنشأ مخاطر السيولة من التباين في توقيت التدفقات النقدية. وتنشأ مخاطر التمويل )شكل 

 عندما ال يمكن الحصول على السيولة الالزمة لتمويل مراكز موجودات غير سائلة في األوقات المتوقعة وعند الطلب.
 

 إدارة مخاطر السيولة 40-2-1
 

 التنظيمية والداخلية.تتم إدارة مخاطر السيولة من قبل إدارة الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات وفقا للسياسات واإلرشادات 
 
إن نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو ضمان حصولها على التمويل الكافي من مصادر متنوعة في جميع األوقات، وبإمكانها 
تحمل أي صدمات رئيسية لمركز السيولة لديها. يتم جمع األموال باستخدام مجموعة واسعة من األدوات بما في ذلك ودائع العمالء، 

أدوات سوق المال ورأس المال. تقوم إدارة الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات بمراقبة سيولة الموجودات والمطلوبات المالية و
والتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األعمال الحالية والمستقبلية. تحتفظ الخزينة بمحفظة من الموجودات السائلة قصيرة األجل 

وك لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. يتم مراقبة مركز السيولة اليومي ويتم إجراء اختبارات التحمل على السيولة وإيداعات بين البن
بانتظام ضمن سيناريوهات متنوعة تغطي الظروف العادية وغير العادية للسوق. يتم تحديد سياسة السيولة للمجموعة من قبل مجلس 

م مراقبة االلتزام بالسياسات من قبل دائرة إدارة المخاطر بالمجموعة ولجنة الموجودات اإلدارة وتخضع للمراجعة السنوية. يت
 والمطلوبات.

 
 التعرض لمخاطر السيولة 40-2-2

 
إن المقياس الرئيسي الذي تستخدمه المجموعة لقياس مخاطر السيولة هو معدل السلفيات للموارد المستقرة )وهو مقياس تنظيمي( 

 ات السائلة، أي إجمالي الموجودات بحسب تاريخ استحقاقها مقابل إجمالي المطلوبات بحسب تاريخ استحقاقها.ومعدل صافي الموجود
 

لغ يلخص الجدول التالي آجال استحقاق التدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في نهاية فترة التقرير. يتم تحديد المبا
 س الفترة المتبقية في نهاية فترة التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.المفصح عنها في الجدول على أسا

 
 ويتم التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان هذا اإلشعار سوف يتم تقديمه في الحال. ومع ذلك، تتوقع اإلدارة أن

ً لما تشير إليه تجربة العديد من العمالء لن يطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال  يعكس الجدول التدفقات النقدية المتوقعة وفقا
 المجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع.
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ض لمخاطر السيولة 40-2-2  )تابع( التعرا
 

المالية في الجدول التالي التدفقات النقدية المخصومة من الموجودات والمطلوبات يظهر بيان استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات 
 المالية للمجموعة على أساس استحقاقها التعاقدي في أقرب وقت ممكن.

 
 2018ديسمبر  31 

 
 3أقل من 

  أشهر
 6إلى  3

  أشهر
 12إلى  6من 

  شهراً 
 أكثر من

  سنة واحدة
استحقاق غير 

 اإلجمالي  محدد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف 

 الموجودات المالية غير المشتقة

نقد وأرصدة لدى 
مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة 
 3.740.658  840.658  -  100.000  -  2.800.000 المركزي

ودائع وأرصدة 
 1.265.104  105.302  -  -  -  1.159.802 مستحقة من البنوك
القروض والسلفيات 

للعمالء والموجودات 
التمويلية واالستثمارية 

 13.413.929  -  7.562.928  1.116.287  1.035.930  3.698.784 اإلسالمية
ذمم مدينة 

 2.845.694  -  -  1.278.177  584.977  982.540 وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق 

 61.527  61.527  -  -  -  - مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية أخرى 
 1.009.737  -  1.009.737  -  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة

 8.641.126  1.620.907  2.494.464  8.572.665  1.007.487  22.336.649 
 29.659  -  29.616  -  -  43 موجودات مالية مشتقة

 8.641.169  1.620.907  2.494.464  8.602.281  1.007.487  22.366.308 

            
 المطلوبات المالية غير المشتقة

أرصدة مستحقة إلى 
مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة 
 60.874  60.874  -  -  -  - المركزي

ودائع وأرصدة 
 1.832.506  37.454  -  1.304.022  367.330  123.700 مستحقة إلى البنوك

ودائع العمالء بما في 
ودائع العمالء  ذلك

 15.254.757  4.536.890  562.010  4.650.257  3.047.776  2.457.824 اإلسالمية
ذمم دائنة 

 3.002.012  -  -  1.278.177  584.977  1.138.858 ومطلوبات أخرى
 3.720.382  4.000.083  7.232.456  562.010  4.635.218  20.150.149 
 30.107  -  30.085  -  -  22 مطلوبات مالية مشتقة

عقود الضمانات 
 3.160.482  3.160.482  -  -  -  - المالية المصدرة
 2.487.308  -  22.033  2.465.275  -  - التزامات قروض

 3.720.404  4.000.083  9.697.731  614.128  7.795.700  25.828.046 

 (3.461.738)  (6.788.213)  7.988.153  (7.203.267)  (2.379.176)  4.920.765 عجز السيولة
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ض لمخاطر السيولة 40-2-2  )تابع( التعرا
 

 2017ديسمبر  31 

 
 3أقل من 

  أشهر
 6إلى  3

  أشهر
 12إلى  6من 

  شهراً 
 أكثر من

  سنة واحدة
استحقاق غير 

 اإلجمالي  محدد
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف 

 الموجودات المالية غير المشتقة

نقد وأرصدة لدى 
مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة 
 2.088.872  1.188.872  -  -  -  900.000 المركزي

ودائع وأرصدة 
 817.007  244.727  -  -  -  572.280 مستحقة من البنوك

والسلفيات القروض 
للعمالء والموجودات 

التمويلية واالستثمارية 
 13.362.038  -  7.582.133  1.053.065  919.412  3.807.428 اإلسالمية
ذمم مدينة 

 2.973.112  -  -  1.282.929  538.076  1.152.107 وموجودات أخرى
استثمارات في أوراق 

 72.169  72.169  -  -  -  - مالية بالقيمة العادلة
موجودات مالية أخرى 
 852.826  -  852.826  -  -  - مقاسة بالتكلفة المطفأة

 6.431.815  1.457.488  2.335.994  8.434.959  1.505.768  20.166.024 
 20.761  -  20.745  -  -  16 موجودات مالية مشتقة

 6.431.831  1.457.488  2.335.994  8.455.704  1.505.768  20.186.785 

            
 مطلوبات مالية غير مشتقة

ودائع وأرصدة 
 1.082.342  57.748  183.640  649.100  189.004  2.850 مستحقة إلى البنوك

ودائع العمالء بما في 
ذلك ودائع العمالء 

 14.053.739  4.031.779  924.917  3.974.094  1.612.024  3.510.925 اإلسالمية
ذمم دائنة 

 3.017.597  -  -  1.282.929  538.076  1.196.592 ومطلوبات أخرى
 4.710.367  2.339.104  5.906.123  1.108.557  4.089.527  18.153.678 
 20.619  -  20.546  -  -  73 مطلوبات مالية مشتقة

عقود الضمانات 
 3.141.704  3.141.704  -  -  -  - المالية المصدرة
 2.784.333  -  104.317  2.674.943  -  5.073 التزامات قروض

 4.715.513  2.339.104  8.581.066  1.233.420  7.231.231  24.100.334 

 (3.913.549)  (5.725.463)  7.222.284  (6.245.072)  (881.616)  1.716.318 عجز السيولة
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 مخاطر السوق 40-3
 
مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية 

إيرادات المجموعة و/ أو قيمة األدوات المالية. تدير المجموعة مخاطر السوق من أجل تحقيق أفضل عائد مع ومعدالت االئتمان على 
 االحتفاظ بمخاطر السوق ضمن الحدود الحصيفة.

 
 إدارة مخاطر السوق 40-3-1

 
مراقبتها عن كثب وبصورة لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للمخاطر على أساس تحليل الحساسية والسقوف االسمية التي تتم 

 مستمرة من قبل قسم إدارة المخاطر الذي يرفع لإلدارة العليا غالباً تقارير تتم مناقشتها شهرياً من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
 

موجودات تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق بين محافظ المتاجرة وغير المتاجرة مع إيالء المسؤولية الكاملة للجنة ال
والمطلوبات. وتتولى دائرة إدارة المخاطر مسؤولية وضع سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر وللمراجعة اليومية لتنفيذها مع مراعاة 

 المراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
 

 التعرض لمخاطر معدالت الفائدة 40-3-2
 

وات المالية المحملة بالفائدة تتمثل في مخاطر الخسارة من التقلبات في التدفقات النقدية إن المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها األد
المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية بسبب التغير في معدالت الفائدة السوقية. تدير المجموعة المخاطر بشكل رئيسي من خالل 

تسعير الموجودات والمطلوبات ومن خالل وجود حدود معتمدة مسبقًا إلعادة مراقبة فجوات أسعار الفائدة ومطابقة خصائص إعادة 
 تسعير العالمات التجارية. تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة االلتزام بهذه الحدود وتساعدها دائرة إدارة المخاطر في المراقبة

الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية. يتم إدراج اليومية لألنشطة. يحلل الجدول أدناه تعرض المجموعة لمخاطر معدالت 
 موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة الدفترية وتصنيفها وفقا إلعادة التسعير التعاقدي أو تواريخ االستحقاق، أيهما أقرب. 

 
 2018ديسمبر  31 

 
 3أقل من 

  أشهر
 6إلى  3

  أشهر
 12إلى  6من 

  شهراً 
 أكثر من

 المجموع  سنة واحدة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 

 2.900.000  -  100.000  -  2.800.000 العربية المتحدة المركزي
 1.159.802  -  -  -  1.159.802 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

القروض والسلفيات للعمالء 
التمويلية واالستثمارية والموجودات 

 8.264.437  -  -  1.132.400  7.132.037 اإلسالمية
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة 

 1.009.737  1.009.737  -  -  - المطفأة
 13.333.976  1.009.737  100.000  1.132.400  11.091.839 مجموع الموجودات

 
 (1.795.052)  (367.330)  -  -  (1.427.722) ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء بما في ذلك ودائع 

 (11.004.846)  (540.470)  (4.588.213)  (2.970.669)  (2.905.494) العمالء اإلسالمية
 (12.799.898)  (907.800)  (4.588.213)  (2.970.669)  (4.333.216) مجموع المطلوبات

 (1.247)  -  -  -  (1.247) أثر المشتقات المحتفظ بها
 532.831  101.937  (4.488.213)  (1.838.269)  6.757.376 صافي فجوة معدل الفائدة

األثر على الربح والخسارة في حال 
نقطة  200ارتفاع معدالت الفائدة بـ 

 10.658  2.039  (89.764)  (36.765)  135.148 أساس
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 2017ديسمبر  31 
 3أقل من  

  أشهر
 6إلى  3
  أشهر 

 12إلى  6من 
  شهراً 

 أكثر من
 المجموع  سنة واحدة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 900.000  -  -  -  900.000 المتحدة المركزيالعربية 

 572.280  -  -  -  572.280 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
القروض والسلفيات للعمالء 

والموجودات التمويلية واالستثمارية 
 8.303.909  -  -  1.137.808  7.166.101 اإلسالمية

موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة 
 852.826  852.826  -  -  - المطفأة

 10.629.015  852.826  -  1.137.808  8.638.381 مجموع الموجودات

 
 (1.024.594)  (172.640)  (649.100)  (189.004)  (13.850) ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
ودائع العمالء بما في ذلك ودائع 

 (10.307.765)  (882.292)  (3.917.967)  (1.555.025)  (3.952.481) العمالء اإلسالمية
 (11.332.359)  (1.054.932)  (4.567.067)  (1.744.029)  (3.966.331) مجموع المطلوبات

 (2.067)  -  -  -  (2.067) أثر المشتقات المحتفظ بها
 (705.411)  (202.106)  (4.567.067)  (606.221)  4.669.983 صافي فجوة معدل الفائدة

الربح والخسارة في حال األثر على 
نقطة  200ارتفاع معدالت الفائدة بـ 

 (14.107)  (4.042)  (91.341)  (12.124)  93.400 أساس

 
 مخاطر العمالت 40-3-3

 
تتمثل مخاطر العمالت بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات 

المقّومة بالعمالت األجنبية. إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي الدرهم اإلماراتي. وقد قام مجلس اإلدارة بوضع المالية 
حدود لمراكز مخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة. وتتم مراقبة المراكز عن كثب لضمان المحافظة على المراكز ضمن 

 ديسمبر: 31في التعرضات الهامة المقومة بالعمالت األجنبية للمجموعة كما في السقوف الموضوعة. فيما يلي صا
 

صافي المركز  
 الفوري

 المركز  
 اآلجل

 المجموع 
2018 

 المجموع 
2017 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        العملة

 (156.371)  106.581  (364.474)  471.055 دوالر أمريكي
 70  (30)  -  (30) إسترلينيجنيه 

 (66)  376  -  376 ين ياباني
 (962)  390  6.941  (6.551) يورو
 (353)  3.692  (974)  4.666 أخرى

 
 تحليل حساسية العمالت األجنبية

 
في مركز العملة األجنبية ذات الصلة مقابل الدرهم لكل من المركز  ٪10يوضح الجدول التالي حساسية المجموعة للتغير السلبي بنسبة 

 الطويل أو القصير من أجل تقييم أثر الخسارة على الربح والخسارة.   
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 )تابع( مخاطر السوق 40-3
 

 )تابع( مخاطر صرف العمالت  40-3-3
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 7  3 جنيه إسترليني
 7  38 ين ياباني

 96  39 يورو
 
 ال توجد مخاطر أسعار صرف متعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالدوالر األمريكي الذي تم ربطه بالدرهم اإلماراتي.

 
 مخاطر أسعار أخرى 40-3-4

 
االستثمارات في األسهم. يتم االحتفاظ باستثمارات األسهم ألغراض استراتيجية تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن 

 وليس ألغراض التداول. ال تقوم المجموعة بالتداول بشكل نشط في هذه االستثمارات.
 

 تحليل حساسية أسعار األسهم
 

 سهم في نهاية فترة التقرير.لقد تم تحديد تحليل الحساسية المبين أدناه استناداً إلى مدى التعرض لمخاطر أسعار األ
 

مليون درهم  3.1، الرتفع/ انخفض الدخل الشامل اآلخر کما في نهاية السنة بمبلغ ٪5فيما لو ارتفعت/ انخفضت أسعار األسهم بنسبة 
 مليون درهم(. 3.6: 2017)

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية .41

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

 
 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة والمقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر (أ)

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

 والمطلوبات المالية كما يلي:
 

  إن القيمة العادلة لكافة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمدرجة بالقيمة العادلة من خالل
 ( تستند إلى أسعار العرض المدرجة في سوق نشط؛ 11الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

 
 لقيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم غير المدرجة وصناديق االستثمار غير المدرجة والمقاسة بالقيمة العادلة إن ا

( تستند أساسا إلى طريقة السوق بناء على أسلوب التقييم باستخدام السعر/ 11من خالل الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 
ة النظيرة والسابقة. يعتبر السعر/ مضاعفات القيمة الدفترية لهذه المعامالت مضاعفات القيمة الدفترية لمعامالت المتاجر

 معطيات غير جديرة بالمالحظة؛ و
 

  ( باستخدام التدفقات النقدية المخصومة. يتم إجراء تحليل التدفقات 42تحتسب القيمة العادلة لجميع المشتقات )اإليضاح
بق طوال مدة األدوات للمشتقات غير االختيارية ونماذج تسعير الخيارات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد المط

للمشتقات االختيارية. يتم قياس المشتقات باستخدام المعدالت المدرجة ومنحنيات العائد المستمدة من المعدالت المدرجة 
 التي تطابق تواريخ استحقاق العقود.
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 يلخص الجدول أدناه القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة وفقا لتسلسل القيمة العادلة:
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   المستوى األول 2018ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
        الدخل الشامل اآلخر

 58.832  42.828  -  16.004 أسهم حقوق الملكية -
 2.695  2.695  -  - صناديق االستثمار -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
        أو الخسارة

 29.659  -  29.659  - القيمة العادلة الموجبة للموجودات المالية المشتقة -
 91.186  45.523  29.659  16.004 المجموع

        
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

        أو الخسارة
 30.107  -  30.107  - القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة -

        
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2017ديسمبر  31
 درهمألف   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  - المالية المشتقةالقيمة العادلة الموجبة للموجودات  -
 92.930  54.477  20.761  17.692 المجموع

        
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

        أو الخسارة
 20.619  -  20.619  - القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة -

        
 

الثالث من التقييم العادل، فإنه كلما ارتفعت المعطيات غير الجديرة بالمالحظة للسعر/ مضاعف القيمة الدفترية، بالنسبة للمستوى 
: 2017درهم ) 2.42درهم إلى  1.29ارتفعت القيمة العادلة. تتراوح قيمة السعر/ القيمة الدفترية المتعددة المستخدمة في التقييم ما بين 

 درهم(. 3.56درهم إلى  3.52
 

 .2017و 2018ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
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 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث
 

 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 76.588  54.477 الرصيد في بداية السنة
    إجمالي األرباح أو الخسائر:

 (16.166)  (2.476) في الدخل الشامل اآلخر -
 (5.945)  (6.478) االستردادات

 54.477  45.523 الرصيد في نهاية السنة

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

 العادلة مصنفة وفق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.
 
تتعلق جميـع األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات مدرجة أو غيـر 

 نهاية السنة والمدرجة كتغيـرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات".مدرجة( المحتفظ بها في 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (ب)
 

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

 
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    القيمة الدفترية
 852.826  1.009.737 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

    
    القيمة العادلة

 835.963  957.459 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

    
في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تحديد  1جميع األدوات المالية المذكورة أعاله هي أدوات مدرجة وتصنف ضمن المستوى 

 القيمة العادلة باستخدام أسعار السوق المدرجة غير المعدلة.
 

 المشتقات .42
 

لتلبية متطلبات عمالئها وتستخدم أيضا إلى حد محدود في إدارة يتم استخدام األدوات المالية المشتقة من قبل المجموعة بشكل أساسي 
 تعرض المجموعة لمخاطر العمالت وسعر الفائدة ومخاطر السوق األخرى.

 
 إن المشتقات األكثر استخداما من قبل المجموعة هي كما يلي:

 
 عقود مقايضة

 
بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة عادة عقود المقايضة هي التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية 

بتبادل دفعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ. بالنسبة لمقايضات العمالت، يتم تبادل مدفوعات الفائدة 
المختلفة، يتم تبادل أصل المبلغ ومدفوعات الفائدة الثابتة  الثابتة وأصل المبلغ بعمالت مختلفة. بالنسبة لمقايضات أسعار العمالت

 والمتغيرة بعمالت مختلفة.
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 العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية
 

وهي عقود العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. 
 مصممة يتم التعامل فيها خارج سوق المال.

 
م يوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمة السوقية، باإلضافة إلى القي

السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ التدفقات النقدية االسمية. إن المبالغ االسمية، التي توفر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة في نهاية 
المستقبلية المعنية. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد مؤشراً على مخاطر السوق وال على مخاطر 

 االئتمان.
 

عقود صرف العمالت  
 اإلجمالي  مقايضات أسعار الفائدة  األجنبية اآلجلة

 2018  2017  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

 20.761  29.659  20.745  29.616  16  43 القيمة العادلة الموجبة

 20.619  30.107  20.546  30.085  73  22 القيمة العادلة السالبة

            
 2018  2017  2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 استحقاق القيمة التعاقدية
 69.158  718.778  -  -  69.158  718.778 حتى ثالثة أشهر

 -  12.104  -  -  -  12.104 أشهر 6أشهر إلى  3
 -  -  -  -  -  - أشهر 12أشهر إلى  6

 1.375.636  1.579.911  1.375.636  1.579.911  -  - سنوات 5سنة واحدة إلى بين 
 576.606  1.380.008  576.606  1.380.008  -  - سنوات 5أكثر من 

 730.882  69.158  2.959.919  1.952.242  3.690.801  2.021.400 

 
مراجعة بياناتها المالية لتوفير معلومات أكثر مالءمة لمستخدمي قررت اإلدارة تغيير عرض وتصنيف مشتقات األدوات المالية بعد 

حيث تم إعادة تصنيف األدوات المالية المشتقة من "ذمم مدينة  2017البيانات المالية. تم تغيير العرض والتصنيف اعتباًرا من 
 .وموجودات أخرى" و "ذمم دائنة ومطلوبات أخرى" إلى بنود منفصلة في بيان المركز المالي

 
 إدارة رأس المال .43

 
يضطلع المشّرع الرئيسي للمجموعة، المتمثل في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، بوضع متطلبات رأس المال القانونية 

 والرقابة عليها.
 

 فيما يلي أهداف المجموعة من إدارة رأس المال:
 

 ائدات أصحاب المصالح.حماية قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة ع 
 .االلتزام بمتطلبات رأس المال الرقابية الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 
ً لتوجيهات بازل  الصادرة عن مصرف  3عند تطبيق متطلبات رأس المال الحالية، تحتسب المجموعة نسبة كفاية رأس مالها وفقا

المركزي. ووفقاً لهذه اللوائح، تتم مراقبة متطلبات الحد األدنى لرأس المال على ثالثة مستويات وهي حقوق اإلمارات العربية المتحدة 
 الملكية العادية للشق األول من رأس المال والشق األول من رأس المال ومجموع رأس المال.
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 رأس المال الرقابي 43-1
 

 كفاية رأس المال وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.يحتسب البنك معدل 
 

 يتم توزيع رأس المال الرقابي للمجموعة على أكثر من شق:
 

  الشق األول والذي يشمل أسهم عادية مصدرة من البنك وعالوة إصدار ناتجة عن إصدار  -رأس مال حقوق الملكية العادية
ضمن رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول وأرباح محتجزة واحتياطيات قانونية واحتياطيات نظامية أدوات مدرجة 

ودخل شامل آخر شامل واحتياطات أخرى مفصح عنها وحصص أقلية مؤهلة لتندرج في رأس مال حقوق الملكية العادية 
 العادية الشق األول؛ الشق األول وتعديالت رقابية مطبقة في حساب رأس مال حقوق الملكية

 
 الشق األول اإلضافي من رأس المال؛ 

 
  الشق األول من رأس المال، وهو مجموع رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول والشق األول اإلضافي من رأس

 المال؛
 

  1.25الشق الثاني من رأس المال ويتضمن مخصصات عامة )مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة خاضع لحد أقصاه٪ 
مدرجة في الشق األول من رأس المال غير من الموجودات "الموجودات المرّجحة بالمخاطر" وأدوات حقوق ملكية دائمة 

 وأدوات مؤهلة لإلدراج ضمن الشق الثاني كالقرض الثانوي.
 

لكل مصد(  ٪2.5أقصى بحد  -مصدات حماية رأس المال اإلضافية )مصد حماية رأس المال( ومصد التقلبات الدورية لرأس المال 
 .٪7تفوق متطلبات الحد األدنى لحقوق الملكية العادية الشق األول البالغة  3المطبقة بموجب توجيهات بازل 

 
سيتعين المحافظة على  2019، وبدءا من عام ٪1.88، فإنه يتعين المحافظة على مصد حماية رأس المال بنسبة 2018وبالنسبة لعام 

 .2018من قاعدة رأس المال. ولم يتم تطبيق مصد حماية رأس المال بعد وال يلزم االحتفاظ به لعام  ٪2.5نسبة 
 

يتم استبعاد الشركات التابعة التجارية .، يتم توحيد الشركات التابعة المالية فقط. 3ولغرض إعداد تقارير كفاية رأس المال وفقا لبازل 
 من التقارير الموحدة.

 
ت المرجحة بالمخاطر للبنك فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. تتضمن مخاطر االئتمان يتم وزن الموجودا

مخاطر داخل الميزانية وخارجها. وتعرف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في المراكز داخل الميزانية العمومية وخارجها الناتجة 
اطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر التعرض لألسهم ومخاطر عن التغيرات في أسعار السوق وتشمل مخ

السلع ومخاطر الخيارات. وتعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص 
 خاطر االئتمان والسوق والتشغيل وفقا لمتطلبات بازل.    أو النظم أو األحداث الخارجية. يتبع البنك منهج القياس الموحد لم

 
 التزمت المجموعة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جهات خارجية طوال الفترة.
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 فيما يلي وضع رأس المال الرقابي للمجموعة في نهاية فترة التقرير:
 2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم 

    قاعدة رأس المال
 1.737.383  1.737.383 رأس المال

 221.770  288.407 احتياطي قانوني
 (35.788)  (38.857) الدخل الشامل اآلخر المتراكم

 2.024  (148.105) خسائر متراكمة
 309  306 الحصص غير المسيطرة
 1.925.698  1.839.134 العادية الشق األول )قبل االقتطاعات الرقابية(رأس مال حقوق الملكية 

    االقتطاعات الرقابية
 (78.565)  (71.769) موجودات غير ملموسة

 1.847.133  1.767.365 مجموع الشق األول من أسهم رأس المال العادية
    

 459.125  459.125 الشق األول اإلضافي من رأس المال
 459.125  459.125 الشق األول اإلضافي من رأس المالمجموع 

 2.306.258  2.226.490 مجموع الشق األول من رأس المال
    

 193.130  197.156 مخصص عام مستحق
 193.130  197.156 الشق الثاني من رأس المال

 2.499.388  2.423.646  مجموع قاعدة رأس المال

    
حة      بالمخاطرالموجودات المرجا

 15.450.398  15.772.457 مخاطر االئتمان

 16.465  14.257 مخاطر السوق

 1.401.099  1.410.174 مخاطر التشغيل

حة بالمخاطر  16.867.962  17.196.888  مجموع الموجودات المرجا

 
 كفاية رأس المال 43-2

 

 
 الحد األدنى المطلوب

2018 
 رأس المال نسب 

2018  
 رأس المال نسب 

2017 

 ٪10.95  ٪10.28 ٪7.00 نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 

 ٪13.67  ٪12.95 ٪8.50 نسبة الشق األول من رأس المال

 ٪14.82  ٪14.09 ٪11.13 نسبة مجموع رأس المال                                              
نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 

 ٪3.95  ٪3.28 ٪1.88 المتاحة لمتطلبات المصد 
 

 تخصيص رأس المال 43-3
 
كذلك تقوم المجموعة داخليا بأخذ متطلبات التطوير وخطط العمل بعين االعتبار، وتقوم بتحديد المتطلبات القانونية ومتطلبات 

لرأس المال ضمن اإلطار المتكامل لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. إن المخاطر مثل مخاطر المخاطر/المتطلبات االقتصادية 
أسعار الفائدة في المحفظة البنكية ومخاطر التركز ومخاطر الضغط والمخاطر االستراتيجية والمخاطر القانونية ومخاطر االلتزام 

 م الداخلي لكفاية رأس المال.ومخاطر السمعة تمثل جميعها جزءا من عملية التقيي
 

 كما تقوم المجموعة باحتساب رأس المال المعدل بالمخاطر لطلبات االئتمان التي يتم تسعيرها على أساس المخاطر المعدلة.
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 تحويالت موجودات مالية .44
 

، فإن تحويل أصل مالي قد 2-3تدخل المجموعة في معامالت تؤدي إلى تحويالت الموجودات المالية. وبحسب ما هو مبين باإليضاح 
يؤدي إلى إلغاء االعتراف باألصل بكامله، واالعتراف بالحصة المحتجزة للمجموعة في األصل وااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد 

 راف المستمر باألصل المالي بكامله واالعتراف بالقرض المضمون للمتحصالت المقبوضة. تضطر إلى دفعها، أو االعت
 

 تحويالت الموجودات المالية التي أُلغي االعتراف بها بكاملها
 

التزام  عندما ال يؤدي التحويل إلى إلغاء االعتراف، فإنه يُنظر إليه على أنه معاملة تمويل مضمونة، مع أي مقابل يتم قبضه وينتج عنه
مطابق. ال يحق للمجموعة استخدام هذه الموجودات المالية ألي أغراض أخرى. تتمثل المعامالت األكثر شيوًعا التي استمرت المجموعة 

 في االرتباط المستمر بالموجودات المحولة في:
 

 :بموجب هذه االتفاقيات، يجوز للمجموعة بيع األوراق المالية الخاضعة اللتزام المجموعة  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء
بإعادة شرائها. ويتم االحتفاظ باألوراق المالية في الميزانية العمومية حيث تحتفظ المجموعة بشكل جوهري بجميع مخاطر 

 المطفأة. ومزايا الملكية. يتم احتساب المقابل المستلم كالتزام مالي بالتكلفة
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2018  2017  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 212.379  -  216.372  - موجودات محولة
 (189.004)  -  (189.004)  - مطلوبات مرتبطة

 23.375  -  27.368  - صافي المركز

 
 تحليل القطاعات .45

 
تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل صنّاع 

 القرارات الرئيسيين حول األمور التشغيلية للمجموعة بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع وتقييم أدائه.
 

 :مل رئيسية وهي كالتالييتم تنظيم المجموعة ألغراض تشغيلية في ثالثة قطاعات ع
 

 القطاعات التشغيلية (أ)
 

وتشمل مجموعة األنشطة البنكية للشركات والمؤسسات ومجموعة األنشطة البنكية لألفراد وخزينة البنك وأنشـطة  األنشطة البنكية
 أخرى.

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

 
 وتمثل الوساطة وخدمات التطويـر فيما يتعلق بالعقارات. العقاراتأنشطة 
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 )تابع(تحليل القطاعات  .45
 

 من هذه البيانات المالية الموحدة. 3نفس السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو مبين في اإليضاح  إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي (ب)
 

 ض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع.يمثل القطاع التشغيلي الربح المكتسب من قبل كل قطاع. هذا هو المقياس الذي يتم تقديم تقارير عنه لصانع القرار التشغيلي الرئيسي لغر (ج)
 

 :2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31ما يلي معلومات القطاعات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة للقطاعات التشغيلية للسنتين المنتهيتين في في
 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

       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 

                
 526.849  -  -  526.849  12.878  5.422  238.451  270.098 صافي إيرادات الفوائد من عمالء خارجيين

 -  (8.940)  -  8.940  -  -  -  8.940 إيرادات الفوائد بين القطاعات صافي

 354.859  -  -  354.859  -  -  88.601  266.258 دات الرسوم والعموالتإيرا

 (29.317)  -  -  (29.317)  (44)  (650)  (22.913)  (5.710) يف الرسوم والعموالتمصار

 75.552  10.858  -  64.694  390  11.041  23.710  29.553 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

 (259.936)  (49.308)  -  (210.628)  (11.940)  (1.226)  (137.169)  (60.293) ر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافيخسائ

 (369.971)  (8.734)  -  (361.237)  (173.462)  (7.402)  (131.130)  (49.243) مصاريف عمومية وإدارية باستثناء االستهالك

 (38.926)  (7.652)  -  (31.274)  (21.754)  (324)  (6.730)  (2.466) مصاريف االستهالك

 (5.852)  -  -  (5.852)  -  -  -  (5.852) من نتائج شركات زميلةحصة 

 (27.746)  -  (1.149)  (26.597)  -  -  -  (26.597) من العمليات المتوقفة الخسارة

 225.512  (63.776)  (1.149)  290.437  (193.932)  6.861  52.820  424.688 ربح/ )خسارة( السنة

                

                2018ديسمبر  31كما في 

 22.741.034  405.460  1.616  22.333.958  462.764  6.139.359  3.166.634  12.565.201 ع موجودات القطاعمجمو

 20.334.582  4.003  (630)  20.331.209  544.407  1.923.487  6.160.610  11.702.705 مجموع مطلوبات القطاع
                

 
قطاع "الشركات والمؤسسات".يتم عرض الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والمطلوبات المرتبطة بها في 
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 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

       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 

                
 556.237  -  -  556.237  4.487  33.203  227.842  290.705 صافي إيرادات الفوائد من عمالء خارجيين

 -  (7.124)  -  7.124  -  -  -  7.124 إيرادات الفوائد بين القطاعات صافي

 258.445  -  -  258.445  -  -  83.672  174.773 دات الرسوم والعموالتإيرا

 (27.589)  -  -  (27.589)  (2.022)  (403)  (16.363)  (8.801) يف الرسوم والعموالتمصار

 77.651  8.597  -  69.054  4.264  16.434  12.271  36.085 دات تشغيلية أخرى، بالصافيإيرا

 (236.728)  (10.801)  -  (225.927)  3.252  -  (194.717)  (34.462) ر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافيخسائ

 (406.022)  (6.233)  -  (399.789)  (177.078)  (5.783)  (172.793)  (44.135) يف عمومية وإدارية باستثناء االستهالكمصار

 (41.573)  (4.905)  -  (36.668)  (23.221)  (274)  (10.349)  (2.824) يف االستهالكمصار

 (5.830)  -  (5.830)  -  -  -  -  - ة من العمليات المتوقفةخسار

 174.591  (21.466)  (5.830)  200.887  (190.318)  43.177  (70.437)  418.465 ربح/ )خسارة( السنة

                

                2017ديسمبر  31كما في 
 20.743.134  486.047  2.317  20.254.770  432.558  3.867.528  4.160.818  11.793.866 مجموع موجودات القطاع

 18.275.475  10.408  9.620  18.255.447  367.124  1.082.342  5.214.844  11.591.137 مجموع مطلوبات القطاع
                

 
في إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم والعموالت المكتسبة من العمالء قامت المجموعة بتنفيذ جميع عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال توجد أي عملية خارج اإلمارات العربية المتحدة. يبلغ صا

 مليون درهم. 23.8ول األجنبية ما قيمته الخارجيين في الد
 

 اعتماد البيانات المالية الموحدة .46
 

 .2019فبراير  13ووافق على إصدارها بتاريخ  2018ديسمبر  31اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 


