
  

    

  
  الدولي ش.م.ع البنك التجاري

  دقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحليةتقرير م
  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 



  

 

  الدولي ش.م.ع البنك التجاري

  جدول المحتويات
 

  

 

  الصفحات  
  
  

  ١   تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
  

  ٢   بيان المركز المالي الموجز الموحد
  

  ٣   بيان الدخل الموجز الموحد
  

  ٤   بيان الدخل الشامل الموجز الموحد
  

  ٥   الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  ٧   بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  

  ٩   إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
  

  ٤٠   الملحق: مسرد االختصارات
 







  
 

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

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٣
  بيان الدخل الموجز الموحد

 
 فترة الثالثة أشهر

  المنتهية في
  فترة التسعة أشهر

  المنتهية في

  إيضاح 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)  

     
  ٦٥٣٬٥٦٧  ٦٩٤٬٣٤١  ٢٢٤٬٣٨٤  ٢٢٠٬٦٤٩   إيرادات الفوائد

  ٩٬٠٠٢  ١٣٬٢٥٨  ٣٬١٤٢  ٥٬٠٨٢   إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات 

  ٦٦٢٬٥٦٩  ٧٠٧٬٥٩٩  ٢٢٧٬٥٢٦  ٢٢٥٬٧٣١   التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
     

  (٢٤٥٬٩٩٤)  (٣٣١٬٠٢٤)  (٨٦٬٥٠٦)  (١٠٥٬٦٢٢)   مصاريف الفوائد
  )١٢٬٤٨٢(  )١٧٬١٤٨(  )٣٬٦٤٦(  )٦٬٥٢٩(   توزيعات لمودعي الودائع اإلسالمية

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات 
  ٤٠٤٬٠٩٣  ٣٥٩٬٤٢٧  ١٣٧٬٣٧٤  ١١٣٬٥٨٠   التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

     
  ١٨٣٬٩٩٦  ١٧٩٬٨٧٩  ٧٥٬٣٧١  ٦٣٬٨٦٤   إيرادات الرسوم والعموالت

  (٢٠٬٣٤٥)  (١٨٬٨٠١)  (٧٬٣٥٩)  (٥٬٧٧٥)   مصاريف الرسوم والعموالت
  ١٦٣٬٦٥١  ١٦١٬٠٧٨  ٦٨٬٠١٢  ٥٨٬٠٨٩   صافي إيرادات الرسوم والعموالت

     
من إلغاء االعتراف بموجودات مالية صافي األرباح 

  ٨٤٣  ٢٬١١١  -  ١٬٦٦٥   مقاسة بالتكلفة المطفأة
  ٥٣٬١٩١  ٥٣٬٣٦٨  ١٨٬٢٨٦  ٢٢٬٤٩٥  ١٧  إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي

  ٦٢١٬٧٧٨  ٥٧٥٬٩٨٤  ٢٢٣٬٦٧٢  ١٩٥٬٨٢٩   صافي اإليرادات التشغيلية
     

  )٣٠٢٬٤٠٤(  )٢٦٣٬٤٣٠(  )٩٨٬٣٩٢(  )٨٧٬٧١٨(   مصاريف عمومية وإدارية
  )٨٢٬٢٩٤(  )٢٣٦٬٠٠٥(  )٥٠٬٠٣٠(  )٧٤٬٢١٤(  ١٨  صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية

  )٦٧٬٠٧٢(  )١٬٨٠٠(  )١٤٬٩٥٤(  )١٬٨٠٠(   صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات غير مالية
  )٢٬٠٢٢(  )٢٬١٠٠(  )٦٣٦(  )٧٠٠(   حصة من نتائج شركات زميلة

  ١٦٧٬٩٨٦  ٧٢٬٦٤٩  ٥٩٬٦٦٠  ٣١٬٣٩٧   ح الفترة من العمليات المستمرةرب
  )٢٧٬٠٧٦(  )٧(  ٦٤٨  ٦   (خسارة) من العمليات المتوقفة /ربح

  ١٤٠٬٩١٠  ٧٢٬٦٤٢  ٦٠٬٣٠٨  ٣١٬٤٠٣   ربح الفترة
     

       ربح الفترة العائد إلى:
  ١٤٠٬٩٠٩  ٧٢٬٦٣٧  ٦٠٬٣٠٣  ٣١٬٤٠١   مّالك البنك

  ١  ٥  ٥  ٢   لحصص غير المسيطرةا
 ١٤٠٬٩١٠  ٧٢٬٦٤٢  ٦٠٬٣٠٨  ٣١٬٤٠٣  
     

العمليات  –الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 
  ٠٫٠٨٨   ٠٫٠٤٢  ٠٫٠٣٤  ٠٫٠١٨  ٢٠  المستمرة (بالدرهم)

العمليات  –الربحية األساسية والمخفّضة للسهم 
  ٠٫٠٧٣   ٠٫٠٤٢  ٠٫٠٣٥  ٠٫٠١٨  ٢٠  المستمرة والمتوقفة (بالدرهم)

 

 



  
 

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

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٤
  دخل الشامل الموجز الموحدبيان ال

 
 فترة الثالثة أشهر

  المنتهية في
  فترة التسعة أشهر

  المنتهية في

  إيضاح 
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٩  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)  

      
  ١٤٠٬٩١٠  ٧٢٬٦٤٢  ٦٠٬٣٠٨  ٣١٬٤٠٣   ربح الفترة

      
       الدخل الشامل اآلخر

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

  ٤٩٣  ٢٠٢  ٤١٧  ٢   خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من
  )٤٠٬١٣٢(  ٣٬٩٩٥  -  -   إعادة تقييم العقارات

  )٣٩٬٦٣٩(  ٤٬١٩٧  ٤١٧  ٢   الدخل الشامل اآلخر للفترة
      

  ١٠١٬٢٧١  ٧٦٬٨٣٩  ٦٠٬٧٢٥  ٣١٬٤٠٥   مجموع الدخل الشامل للفترة
      

       ى:مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إل
  ١٠١٬٢٧٠  ٧٦٬٨٣٤  ٦٠٬٧٢٠  ٣١٬٤٠٣   مّالك البنك

  ١  ٥  ٥  ٢   الحصص غير المسيطرة
  ١٠١٬٢٧١  ٧٦٬٨٣٩  ٦٠٬٧٢٥  ٣١٬٤٠٥  

 

 

 

 



  
 

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

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٥
  جز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية المو

  

  سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
  

  المال رأس

الشق سندات 
 من  األول

  متراكمة خسائر   احتياطيات   رأس المال

  حقوق الملكية
 إلى  عائدةال

   البنك مّالك
 الحصص 

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

٢٠١٩            
 - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  ٢٬٤٠١٬٦٢٨  ٣٠٦   ٢٬٤٠١٬٣٢٢  )١٩٢٬٥٥٢(   ٣٩٧٬٣٦٦   ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  مدقق ومعاد بيانه
           

  ٧٢٬٦٤٢  ٥   ٧٢٬٦٣٧  ٧٢٬٣٦٧   -   -  -  ربح الفترة
  ٤٬١٩٧  -   ٤٬١٩٧  -   ٤٬١٩٧   -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

  ٧٦٬٨٣٩  ٥   ٧٦٬٨٣٤   ٧٢٬٣٦٧   ٤٬١٩٧   -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة
           

  -  -   -  ١٬٢٨١   )١٬٢٨١(   -  -  استهالك احتياطي إعادة تقييم ممتلكات
  -  -   -  ٣٬٩٩٥   )٣٬٩٩٥(   -  -  تحويل عن استبعاد ممتلكات ومعدات

  -  -   -  ٢٢٬٥٥١   )٢٢٬٥٥١(   -  -  تحويل من االحتياطي العام إلى الخسائر المتراكمة
  -  -   -  )٩٤٬٣٢٣(   ٩٤٬٣٢٣   -  -  تحويل إلى احتياطي المخصص المحدد

  ٢٬٤٧٨٬٤٦٧  ٣١١   ٢٬٤٧٨٬١٥٦  (١٨٦٬٤١١)   ٤٦٨٬٠٥٩   ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  غير مدقق - ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 
 

    



  

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

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٦
  (تابع) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد

  سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
  

  رأس المال

الشق سندات 
 من  األول

  متراكمةخسائر    احتياطيات   رأس المال

  حقوق الملكية
 إلى العائدة
   البنك مّالك

 الحصص
  المجموع  المسيطرة غير

  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 
٢٠١٨            

  ٢٬٤٦٧٬٦٥٩  ٣٠٩   ٢٬٤٦٧٬٣٥٠  )١٤٬٩٨٤(   ٢٨٥٬٨٢٦   ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  مدقق - ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
تعديالت بسبب التغير في السياسات المحاسبية 

  الناتجة من:
  )٢١٣٬٨٩٢(  -   )٢١٣٬٨٩٢(  )٢١٣٬٨٩٢(   -   -  -  ٩لدولي للتقارير المالية رقم المعيار ا -

 ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  )٢٬٤٢٨(  -   )٢٬٤٢٨(  )٢٬٤٢٨(   -   -  -  )٢-٢(إيضاح 

  ٢٬٢٥١٬٣٣٩  ٣٠٩   ٢٬٢٥١٬٠٣٠  )٢٣١٬٣٠٤(   ٢٨٥٬٨٢٦   ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ُمعاد بيانه - ٢٠١٨يناير  ١الرصيد كما في 
           

  ١٤٠٬٩١٠  ١   ١٤٠٬٩٠٩  ١٤٠٬٩٠٩   -   -  -  ربح الفترة
  )٣٩٬٦٣٩(  -   )٣٩٬٦٣٩(  -   )٣٩٬٦٣٩(   -  -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

  ١٠١٬٢٧١  ١   ١٠١٬٢٧٠  ١٤٠٬٩٠٩   )٣٩٬٦٣٩(   -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة
           

  -  -   -  ١٬٥٦٩   )١٬٥٦٩(   -  -  ة تقييم ممتلكاتاستهالك احتياطي إعاد
  -  -   -  ١٧٬٤٥٩   )١٧٬٤٥٩(   -  -  تحويل من االحتياطي العام إلى الخسائر المتراكمة

فوائد مدفوعة على سندات الشق األول من 
  )١٤٬٩٢١(  -   )١٤٬٩٢١(  )١٤٬٩٢١(   -   -  -  رأس المال

  ٢٬٣٣٧٬٦٨٩  ٣١٠   ٢٬٣٣٧٬٣٧٩  ٨٦٬٢٨٨   ٢٢٧٬١٥٩   ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  غير مدقق - ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠الرصيد كما في 
 

 

 



  
 

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

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٧
  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

  سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 

  (معاد بيانها)  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ١٤٠٬٩١٠  ٧٢٬٦٤٢  ربح الفترة
    تعديالت لـ:

  ٢٠٬٧٧٥  ١٩٬٠١٩  استهالك ممتلكات ومعدات
  ٤٬٤٦١  ٢٬٥٩٥  استهالك استثمار عقاري

  ١٢٬٣٢١  ١٢٬٣٢١  إطفاء موجودات غير ملموسة
  ٨٢٬٢٩٤  ٢٣٦٬٠٠٥  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

  ٩٣٬٦٦٩  ١٬٨٠٠  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
  )١٠٩(  )١٠(  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 -  )٨٣٣(  ربح من استبعاد استثمارات عقارية
  ٣١٤  ١٬١٣٤  حذف ممتلكات ومعدات

  ٤٬٥٣٥  )٦٬٦٣٢(  إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
  )٨٤٣(  )٢٬١١١(  ربح من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

  )١٬٧٣٣(  )٢٬٦٤٩(  ربح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  )٨٠٤(  )٢٦٤(  إيرادات توزيعات األرباح

  ٢٬٠٢٢  ٢٬١٠٠  حصة من نتائج شركات زميلة
  ٢٤٣  -  خسارة من االستحواذ على شركة تابعة

  ٥٬٥٢٨  ٥٬٣٥٨  مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 ٣٦٣٬٥٨٣  ٣٤٠٬٤٧٥  

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  )١٦٩٬٣٨٣(  (١٬١٤٠٬٧٦٠)  الزيادة في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

  )٤٤٢٬٩٧٧(  ١٨٣٬٦٦٥  النقص/ (الزيادة) في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
  ٥٧٬٥٢٤   ٧٦٥٬٠٥٩  لسلفيات للعمالءالنقص في القروض وا

  ١٬٩٦٥  (٨٬٠١٤)  (الزيادة)/ النقص في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
  ٢٩٬١٧٦  ٨٨٬٢٠٠  النقص في المخزون العقاري

  ٨٩٦٬٧٠٩  ٣٠٤٬٥٢٤  النقص في الذمم المدينة والموجودات األخرى
  -  )٦٠٬٨٧٤(  اإلمارات العربية المتحدة المركزيالنقص في األرصدة المستحقة إلى مصرف 

  ٤٨٧٬٥٣٤  )١٢٩٬٦٧٩(  (النقص)/ الزيادة في ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
  )٤٤٣٬٤٣٢(  )٢٬١١١٬٧٣٣(  النقص في ودائع العمالء

  )٣٨٦٬٨٧٤(  ١١٦٬٩٤٦  الزيادة/ (النقص) في الودائع اإلسالمية للعمالء
  (٩١٧٬٨٧٣)  ٣٦٨٬٩٨٥)(  ائنة والمطلوبات األخرىالنقص في الذمم الد
  )٥٢٤٬٠٤٨(  ٢٬٠٢١٬١٧٦  األنشطة التشغيلية النقد المستخدم في

  )٤٬٥٥٧(  )٦٬٤١١(  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
  )٥٢٨٬٦٠٥(  (٢٬٠٢٧٬٥٨٧)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

   
    ة االستثمارية:التدفقات النقدية من األنشط

  )١٢٬٧٤٩(  )١١٬٥٧٩(  شراء ممتلكات ومعدات
  -  )٤٬٠٤٣(  شراء موجودات غير ملموسة

  )٢١٢٬٣٢٨(  )٢٧٨٬٥١٦(  شراء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
  ١٤١  ٩٥٬٧٢٩  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

  -  ١٠٬٨٥٨  متحصالت من بيع استثمارات عقارية
  ٣٧٬٧٥٠  ٩٧٬٢٧٤  متحصالت من بيع/ استرداد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

متحصالت من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  ١٬١٩٩  ٢٠٦  الشامل اآلخر

  ٨٠٤  ٢٦٤  توزيعات أرباح مقبوضة
  )١٨٥٬١٨٣(  )٨٩٬٨٠٧(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    



  

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

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٨
  (تابع) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد

  سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح 
  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  (معاد بيانها)   
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
  )١٤٬٩٢١(  -   فوائد مدفوعة على سندات الشق األول من رأس المال

  )١٤٬٩٢١(  -   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

  )٧٢٨٬٧٠٩(  (٢٬١١٧٬٣٩٤)   صافي النقص في النقد وما في حكمه
  ١٬٩٨٧٬٥٨٩  ٣٬٦٥٢٬٨٧٥   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

  ١٬٢٥٨٬٨٨٠  ١٬٥٣٥٬٤٨١  ٢١  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
    

     التدفقات النقدية التشغيلية من:
  ٥٧٤٬٢٠٣  ٥٧١٬٩٠٥   فوائد مقبوضة

  ٥٬٨٩٨  ١١٬٥٥٩   إيرادات مقبوضة من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
  ٢٢٦٬٦٦١  ٣١٥٬٠٨١   فوائد مدفوعة

  ١٤٬٠١٤  ١٦٬٠٣٩   توزيعات مدفوعة لمودعي الودائع اإلسالمية
 

    



  
 

 

٩  
إيضاحات 

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

  ألنشطةالوضع القانوني وا  .١

 ٥/٩١البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك") هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب المرسوم األميـري رقم 
، إمارة رأس الخيمة. ٧٩٣عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك المسجل هو ص.ب.  ١٩٩١أبـريل  ٢٨الصادر بتاريخ 

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

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

  نسبة الملكية  التأسيس مكان  لألعمالالمقر الرئيسي   النشاط الرئيسي 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩        االسم

      

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

  المتحدة
اإلمارات  -دبي 

  ٩٩٫٤  ٩٩٫٤  العربية المتحدة

  العقارات  متكامل العقارية ذ.م.
اإلمارات العربية  -دبي 

  المتحدة
اإلمارات  -دبي 

  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  العربية المتحدة

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

  العربية المتحدة
اإلمارات  -الشارقة 

  ٥٢٫٨  ٥٢٫٨  العربية المتحدة

  اربوداانتجوا وب  العقارات  الكاريبي للتطوير المحدودة
جزر العذراء 

  ٩٥٫٠  ٩٥٫٠  البريطانية

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

  المتحدة
اإلمارات  -دبي 

  ١٠٠٫٠  -  العربية المتحدة

  سي بي آي للخدمات المالية المحدودة
منشأة ذات 

  غرض خاص
اإلمارات العربية  -دبي 

  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  جزر الكايمان  المتحدة

  سي بي آي تايير وان برايفت ليمتد
منشأة ذات 

  غرض خاص
اإلمارات العربية  -دبي 

  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  جزر الكايمان  المتحدة
  منشأة خاملة *

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  ة التي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموجزة الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبق  ١-٢

 ١أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في
ن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، فيما عدا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة. لم يك ٢٠١٩يناير 

  ، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة ولكنه قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.١٦

  بشأن خصائص الدفع المقدم مع التعويض السلبي وتعديل  دوات الماليةاأل٩التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
  المطلوبات المالية.

  بشأن تعديل خطة التقاعد أو تقليصها أو تسويتها. منافع الموظفين١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
  بخصوص الحصص طويلة  يلة والمشاريع المشتركةاالستثمار في الشركات الزم ٢٨التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
 ٣م قرلمالية للتقارير اليدولر المعياالتي تعدل ا ٢٠١٧ - ٢٠١٥لمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييدورة اية علی ولسنت التحسيناا 

 لخدلضرائب ا ١٢رقم لي دولوالمعيار المحاسبي ا ت المشتركةتيبارلتا ١١م قرلمالية والمعيار الدولي للتقارير ا اندماج األعمال
  .روضلقف اتکالي ٢٣والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  يوضح التفسير طريقة الشكوك حول الدخل والمعالجات الضريبية ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم :
  طة بضرائب الدخل.المحاسبة عن الشكوك المحي

 
 



  
 

 

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ١٠
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 

  (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  "عقود اإليجار" ١٦تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ٢-٢

  انات المالية الموجزة الموحدة."عقود اإليجار" في هذه البي ١٦طبقت المجموعة خالل الفترة الحالية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة اإليجار. كما يقدم تغييرات كبيرة على محاسبة  ١٦يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
االستخدام والتزامات اإليجار المستأجرين عن طريق إزالة التمييز بين عقود اإليجار التشغيلي والتمويلي ويتطلب االعتراف بموجودات حق 

عند بدء جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات المنخفضة القيمة. وعلى عكس محاسبة 
. إن تأثير ٦-٣ضاح المستأجرين، ظلت متطلبات محاسبة المؤجرين دون تغيير إلى حد كبير. وتفاصيل هذه المتطلبات الجديدة مبينة في اإلي

  على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة موضح أدناه. ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  .٢٠١٩يناير  ١لدى المجموعة هو  ١٦تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  باستخدام النهج الرجعي الكامل مع إعادة بيان المعلومات المقارنة. ١٦ة رقم طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالي

  تأثير التعريف الجديد لعقد اإليجار  ١-٢-٢

من حيث عدم إعادة تقييم ما إذا  ١٦استفادت المجموعة من الوسائل العملية المتاحة عند االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٤والتفسير رقم  ١٧أو يتضمن، إيجاراً. وبالتالي، سيستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كان العقد يعد،

  .٢٠١٨يناير  ١الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية على عقود اإليجار التي أُبرمت أو ُعدلت قبل تاريخ 

ما إذا كان العقد يحتوي على  ١٦تعريف عقد اإليجار بمفهوم السيطرة. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يرتبط التغيير الرئيسي في
  إيجار على أساس ما إذا كان للعميل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل قيمة معينة.

على جميع عقود  ١٦لة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبق المجموعة تعريف عقد اإليجار والتوجيهات ذات الص
(سواء كانت مؤجراً أو مستأجراً في عقد اإليجار). واستعداداً للتطبيق األولي للمعيار  ٢٠١٨يناير  ١اإليجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 

ً ١٦الدولي للتقارير المالية رقم   للتطبيق. وأظهر المشروع أن التعريف الجديد في المعيار الدولي للتقارير المالية ، نفذت المجموعة مشروعا
  لن يؤدي إلى تغييرات كبيرة على نطاق العقود التي تلبي تعريف عقد اإليجار لدى المجموعة. ١٦رقم 

  التأثير على محاسبة عقود اإليجار  ٢-٢-٢

  عقود اإليجار التشغيلية السابقة

من طريقة محاسبة المجموعة عن عقود اإليجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلية  ١٦لي للتقارير المالية رقم يغيّر المعيار الدو
  التي كانت خارج الميزانية العمومية. ١٧بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  عدا المبين أدناه)، فإن المجموعة: على جميع عقود اإليجار (فيما ١٦لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

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

  ح أو الخسائر الموجز الموحد.تعترف باستهالك موجودات حق االستخدام والفوائد على التزامات اإليجار في بيان األربا  )ب
    



  
 
 

 

١١  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  (تابع)"عقود اإليجار"  ١٦تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ٢-٢

  (تابع) التأثير على محاسبة عقود اإليجار  ٢-٢-٢

المثال فترة اإليجار المجانية) كجزء من قياس موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في  يتم االعتراف بحوافز اإليجار (على سبيل
إلى االعتراف بالتزامات حوافز اإليجار، المطفأة على أنها تخفيض في  ١٧حين أنها كانت تؤدي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت.

، تخضع موجودات حق االستخدام لفحص انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي ١٦ر الدولي للتقارير المالية رقم بموجب المعيا
  . ويحل هذا محل الشرط السابق لالعتراف بمخصص لعقود اإليجار المثقلة بااللتزامات.انخفاض قيمة الموجودات ٣٦رقم 

شهراً أو أقل) وعقود اإليجار للموجودات منخفضة القيمة (مثل  ١٢بلغ فترات اإليجار فيها بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل (التي ت
أجهزة الحاسوب الشخصية واألثاث المكتبي)، اختارت المجموعة االعتراف بمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت على النحو 

  .١٦المسموح به في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  يجار التمويلية السابقةعقود اإل

فيما يتعلق بالموجودات المحتفظ بها  ١٧والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦يتمثل الفرق الرئيسي بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ب المعيار الدولي للتقارير سابقاً بموجب عقود اإليجار التمويلي في قياس ضمانات القيمة المتبقية التي يقدمها المستأجر إلى المؤجر. يتطل

أن تعترف المجموعة كجزء من التزامات اإليجار لديها فقط بالمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمانات القيمة المتبقية، بدالً من  ١٦المالية رقم 
تأثير جوهري على  . لم يكن لهذا التغيير أي١٧الحد األقصى للمبلغ المضمون على النحو المطلوب في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  البيانات المالية الموجزة الموحدة.

  ١٦األثر المالي من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ٣-٢-٢

  السابقة.ات للفتر ١٦يبين الجدول التالي قيمة التعديل لكل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

 الثالثة فترة
 المنتهية أشهر

  سبتمبر ٣٠ في

فترة التسعة 
المنتهية  أشهر
  سبتمبر ٣٠في 

  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

     التأثير على ربح/ (خسارة) الفترة:
  )١٬٥١٥(  (٥٥٢)   (الزيادة) في مصاريف الفوائد

  ٦  (٣٦٠)   النقص في المصاريف العمومية واإلدارية(الزيادة)/ 
  )١٬٥٠٩(  (٩١٢)   (النقص) في ربح الفترة

    
     التأثير على ربحية السهم:

     الربحية األساسية والمخّفضة
  )٠٫٠٠١(   -   الزيادة/ (النقص) في ربحية السهم من العمليات المستمرة

  )٠٫٠٠١(   -   م من العمليات المستمرة والمتوقفةالزيادة/ (النقص) في ربحية السه
 

    



  
 
 

 

١٢  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  (تابع)"عقود اإليجار"  ١٦تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ٢-٢

  (تابع) ١٦لمالية رقم األثر المالي من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير ا  ٣-٢-٢

          

    

المعيار  تعديل 
الدولي 

للتقارير 
المالية رقم 

١٦  
  درهم ألف     
  )مدققة(غير      

    
يناير  ١التأثير على الموجودات المطلوبات وحقوق الملكية كما في 

٢٠١٨:     
(٩٤٣)      ذمم مدينة وموجودات أخرى

٣٧٬٩٦٠       ممتلكات ومعدات
٣٧٬٠١٧      صافي التأثير على مجموع الموجودات

   
٣٩٬٤٤٥       ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٣٩٬٤٤٥      صافي التأثير على مجموع المطلوبات
   

(٢٬٤٢٨)       خسائر متراكمة
(٢٬٤٢٨)      صافي التأثير على مجموع حقوق الملكية

   
ديسمبر  ٣١دات المطلوبات وحقوق الملكية كما في التأثير على الموجو

٢٠١٨:  
  

(١٬٩٤٠)      ذمم مدينة وموجودات أخرى
٥٠٬٠٦٦       ممتلكات ومعدات

٤٨٬١٢٦      صافي التأثير على مجموع الموجودات
   

٥٢٬٩٥٠       ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
٥٢٬٩٥٠      صافي التأثير على مجموع المطلوبات

   
(٤٬٨٢٤)       خسائر متراكمة

(٤٬٨٢٤)      صافي التأثير على مجموع حقوق الملكية
    

 
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكراً   ٣-٢

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

    



  
 
 

 

١٣  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .٢

  (تابع) اً المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكر  ٣-٢

 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  سارية المفعول
  للفترات السنوية

  التي تبدأ في أو بعد

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية "اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية" المعدل. وقد تضمن ذلك 
ى إرشادات جديدة بشأن القياس وإلغاء االعتراف والعرض التعريفات المعدلة لألصل وااللتزام باإلضافة إل

  واإلفصاح.

إلى جانب اإلطار المفاهيمي المعدل، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على إشارات اإلطار 
المفاهيمي للمعايير الدولية للتقارير المالية. تحتوي الوثيقة على تعديالت على المعيار الدولي للتقارير 

، والمعيار ٦، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢مالية رقم ال
، ٨، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١٤الدولي للتقارير المالية رقم 

، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٧رقم ، والمعيار المحاسبي الدولي ٣٤والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير ١٢، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ٣٨

، وتفسير ٢٠، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ١٩الدولية للتقارير المالية رقم 
لتحديث  ٣٢، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم ٢٢الدولية للتقارير المالية رقم لجنة تفسيرات المعايير 

تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اإلطار أو لإلشارة إلى أي حاالت تشير إلى نسخة 
  مختلفة من اإلطار المفاهيمي..

  ٢٠٢٠يناير  ١

والمعيار المحاسبي الدولي  البيانات المالية الموحدة ١٠لية رقم التعديالت على المعيار الدولي للتقارير الما
بشأن المعالجة المحاسبية لبيع الموجودات  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ٢٨رقم 

  أو منحها من مستثمر ما لشركته الزميلة أو مشروعه المشترك.

تاريخ السريان مؤجل إلى أجل 
  غير مسمى

  ٢٠٢٠يناير  ١  لتوضيح تعريف النشاط. اندماجات األعمال ٣الت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعدي

يتطلب أن يتم قياس مطلوبات التأمين وفقًا لقيمة  عقود التأمين ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق اإلنجاز الحالية ويوفر نهًجا موحًدا للقياس والعرض لجميع عقود 

  هدف المحاسبة القائمة على المبادئ والمتوافقة وذلك بالنسبة لعقود التأمين.

  ٢٠٢١يناير  ١

  ٢٠٢٠يناير  ١  فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية.عرض البيانات المالية١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
تم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة التطبيق تتوقع اإلدارة أن ي

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

    



  
 
 

 

١٤  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  أساس اإلعداد  ١-٣

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

الصادر من قبل مجلس  التقارير المالية المرحلية - ٣٤دولي رقم كما تم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي ال
  معايير المحاسبة الدولية.

المالية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات 
. إن السياسة المحاسبية لعقود ٢-٢، باستثناء عقود اإليجار كما هو مبين في اإليضاح ٢٠١٨سمبر دي ٣١الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

  .٦-٣اإليجار مبينة في اإليضاح 

قرأ جنباً ال تشتمل هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن تُ 
. وباإلضافة إلى ذلك، فليس من الضروري ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في إل

 ٣١مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠أن تكون نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٩ديسمبر 

، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ٢٠٠٨أكتوبر  ١٢الصادر بتاريخ  ٢٦٢٤/٢٠٠٨عمالً بتعميم هيئة األوراق المالية والسلع رقم 
  بشأن الموجودات المالية واالستثمارات العقارية في البيانات المالية الموجزة الموحدة.

  األدوات المالية  ٢-٣

الية في بيان المركز المالي الموجز الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية تدرج الموجودات والمطلوبات الم
  لألداة.

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

كٍل أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف المبدئي. أما تكاليف المعاملة العائدة بش
واذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في الربح مباشر إلى االستح

  أو الخسارة.

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

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

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

  خالل إدراجه في القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام).
 

لة إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ فيه بعد االعتراف المبدئي، سيتم اإلفراج عن الربح أو الخسارة المؤج
هذا الربح أو الخسارة نتيجة أي تغيير في أحد العوامل (بما في ذلك الوقت) والذي يأخذه المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير 

    األصل أو االلتزام.



  
 
 

 

١٥  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  ات الماليةالموجود  ٣-٣

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

سها المعامالت، باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن كافة الموجودات المسجلة يتم قيا
ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف الموجودات المالية. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكلٍ  ً الحقا  مباشر إلى جميعا

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

طفأة أو يتم قياسها الحقًا بالتكلفة الم ٩إن جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية.

  وعلى وجه التحديد:

 تمثل دفعات  أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية
  حصرية للمبالغ األصلية والفوائد على المبالغ األصلية القائمة، 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
  عات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.تدفقات نقدية تعاقدية تمثل دف

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

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

  حدة: 

 كية غير قد تختار المجموعة نهائياً أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق المل
المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تمثل مقابالً طارئاً معترفاً به بواسطة الجهة المستحوذة في اندماج أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي 

  .٣للتقارير المالية رقم 
  خالل الدخل الشامل اآلخر على قد تصنف المجموعة نهائياً أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من

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

 
  رأدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ  ١-٣-٣

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

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

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

اسية للقيمة الزمنية للنقود، وذلك لمخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األس
  اإلضافة إلى هامش الربح. يتم إجراء تقييم الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة بالعملة التي يتم بها تقويم األصل المالي.األخرى، ب

    



  
 
 

 

١٦  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) الموجودات المالية  ٣-٣

  (تابع) الشامل اآلخر أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  ١-٣-٣

قدية التدفقات النقدية التعاقدية التي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية. إن الشروط التعا
سي، مثل التعرض التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األسا

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

  القانوني.

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

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

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

  أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.

ء هذا التقييم على تأخذ المجموعة في االعتبار جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجرا
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:

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

  التي تدار بها تلك المخاطر.
 يض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات كيفية تعويض مديري األعمال (على سبيل المثال ما إذا كان التعو

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

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

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

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

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

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

  أو معايير القيمة العادلة من خالل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

    



  
 
 

 

١٧  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) الموجودات المالية  ٣-٣

  ل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خال  ٢-٣-٣

  تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

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

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

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

  .٢٣العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح 

  عمليات إعادة التصنيف  ٣-٣-٣

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

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

  .١٠-٣-٣التدفقات النقدية التعاقدية في إطار السياسة المحاسبية بشأن "تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية"، انظر اإليضاح 

  أرباح وخسائر الصرف األجنبي  ٤-٣-٣

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

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

  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 

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

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

  الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
 

  االنخفاض في القيمة  ٥-٣-٣

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

ل منفصل أدناه)، يجب قياس باستثناء الموجودات المالية "المشتراة أو المنشأة ذات القيمة االئتمانية المنخفضة" (التي تؤخذ في االعتبار بشك
  الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:

  شهراً، أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد  ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
  ا بعد تاريخ التقرير (المشار إليها ضمن المرحلة األولى)؛ أوشهرً  ١٢األدوات المالية التي يحتمل وقوعها في غضون 

  الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر، أي: الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر الناتجة عن جميع أحداث التعثر
  الثالثة).المحتملة على مدى عمر األداة المالية (يشار إليها ضمن المرحلة الثانية والمرحلة 

    



  
 
 

 

١٨  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) الموجودات المالية  ٣-٣

  (تابع) االنخفاض في القيمة  ٥-٣-٣

يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك 
كل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة األداة المالية قد زادت بش

  شهراً. ١٢بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

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

  اقتصادية مستقبلية، مخصومة من معدل الفائدة الفعلي لألصل.

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

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

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

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

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

  لموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانيةا  ٦-٣-٣

مالي. تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل ال
تشمل األدلة على انخفاض القيمة االئتمانية بيانات . ٣يشار إلى الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة كموجودات المرحلة 

  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؛  
 ية تتعلق بالعجز المالي للمقترض، وما كان للُمقرض قبول ذلك في تنازل من جانب الُمقرض للمقترض ألسباب تعاقدية أو اقتصاد

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

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

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

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

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

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

  ا أو أكثر.يومً  ٩٠والتوقف عن السداد إذا كانت المبالغ متأخرة لمدة 

    



  
 
 

 

١٩  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) الموجودات المالية  ٣-٣

  الموجودات المالية المشتراة أو المنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية  ٧-٣-٣

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

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

  تعريف التعثر  ٨-٣-٣

قعة وفي يعد تعريف التعثر أمراً هاماً عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة. يستخدم تعريف التعثر في قياس مبلغ الخسائر االئتمانية المتو
شهراً أو على مدار العمر، ألن التعثر هو أحد مكونات  ١٢إلى الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يستند

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

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

  يوماً؛ أو ٩٠يتأخر المقترض في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى المجموعة ألكثر من  
 .يكون من غير المحتمل أن يقوم المقترض بدفع التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل  

 
مختلفة ألنواع مختلفة من الموجودات. تعتبر السحوبات على يتم تصميم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب بحيث يعكس الخصائص ال

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

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

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

  الحصول عليها من مصادر خارجية.

  الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  ٩-٣-٣

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

الئتمانية المتوقعة على مدار العمر بدالً من الخسائر االئتمانية سوف تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة على أساس الخسائر ا
شهراً. إن السياسة المحاسبية للمجموعة ال تستخدم الوسيلة العملية التي تفيد بأن الموجودات المالية ذات المخاطر  ١٢المتوقعة على مدى 

ت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. ونتيجة لذلك، تقوم المجموعة االئتمانية "المنخفضة" في تاريخ التقرير المالي ال يعتبر أنها قد تعرض
بمراقبة جميع الموجودات المالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخضع النخفاض القيمة لتحري الزيادة 

  الجوهرية في مخاطر االئتمان.

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

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

  وتقييم الخبير لالئتمان بما في ذلك المعلومات التطلعية.بناًء على الخبرة التاريخية للمجموعة 
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راف المبدئي وفي تواريخ التقارير الالحقة. تمثل السيناريوهات االقتصادية المتعددة األساس لتحديد احتمالية التخلف عن السداد عند االعت
ستؤدي السيناريوهات االقتصادية المختلفة إلى احتمال مختلف للتخلف عن السداد . ويشكل ترجيح هذه السيناريوهات المختلفة األساس 

  المتوسط المرجح الحتمال التخلف عن السداد المستخدم لتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة.

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

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

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

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

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

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

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

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

يوماً، تعتبر المجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تكون قد  ٣٠وكنقطة دعم، فإنه عندما يصبح األصل متأخر السداد لمدة 
انخفاض القيمة، أي: يتم قياس مخصص الخسارة باعتباره خسارة ائتمانية متوقعة  حدثت وأن األصل يندرج في المرحلة الثانية من نموذج

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

  تعديل وإلغاء االعتراف بالموجودات المالية  ١٠-٣-٣

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

دخال أو تعديل التعهدات القائمة لقرض قائم بمثابة تعديل حتى إذا لم تؤثر بشكل فوري أو في تاريخ مستقبلي. باإلضافة إلى ذلك، سيكون إ
التعهد ه التعهدات الجديدة أو المعدلة بعد على التدفقات النقدية بشكل فوري ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان هذ

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

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

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

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

  األصلية، ترى المجموعة ما يلي:

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

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

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

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

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

ة االئتمانية. ينطبق ذلك شهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد منخفض القيم ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
فقط على الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير من مبلغ المساهمة المعدل ألنه ال يزال هناك مخاطر 

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

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

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

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

ة، احتمال التعثر يعكس قدرة المجموعة على تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع مراعاة خبرة المجموعة السابقة في إجراءات التحمل المماثل
داد لدى المقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. إذا بقيت مخاطر االئتمان أعلى باإلضافة إلى المؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء الس

بكثير مما كان متوقعًا عند االعتراف المبدئي، فسيتم قياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية على مدار العمر. وعموًما، 
شهراً عندما يكون هناك دليل  ١٢أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة يتم قياس مخصصات الخسارة للقروض التي يتم تحملها فقط على 

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

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

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

السيطرة  أي طرف آخر بشكٍل كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في
. على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر المجموعة لدفعها
ك أما إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا الملكية ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي، وتعترف كذل

  بالقروض المرهونة للعائدات المقبوضة.

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

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

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

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

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

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

  الشطب  ١١-٣-٣

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

ا، أيهما أقرب. يشكل الشطب حدثا يوم ١٨٠الخاضعة للشطب، أو في حالة قروض األفراد، عندما تكون المبالغ متأخرة السداد ألكثر من 
إللغاء االعتراف. يجوز للمجموعة تطبيق أنشطة التنفيذ على الموجودات المالية المشطوبة. ستؤدي عمليات االسترداد الناتجة عن أنشطة 

  التنفيذ لدى المجموعة إلى تحقيق أرباح من انخفاض القيمة.

  بيان المركز الماليعرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في   ١٢-٣-٣

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

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

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

    



  
 
 

 

٢٣  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) لماليةالموجودات ا  ٣-٣

  (تابع) عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي  ١٢-٣-٣

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

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

  مالي للعنصر المسحوب كمخصص.أي زيادة في مخصص الخسارة تفوق المبلغ اإلج
 

  حقوق الملكية والمطلوبات المالية  ٤-٣

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.

  كيةأدوات حقوق المل  ١-٤-٣

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

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

  المطلوبات المالية  ٢-٤-٣

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

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

  بالمجموعة.

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

  مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ١-٢-٤-٣

) مقابالً طارئاً لجهة مستحوذة في اندماج ١يكون االلتزام المالي (ما دعنرة لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاالمالية بالقيمة ت اباولطلمتصنف ا
ً ٣رة أو (به للمتاج) محتفظا ٢أو ( ٣الدولي للتقارير المالية رقم  ق عليه المعياربطينل عماأ ل الربح أو خالن لة مدلعاابالقيمة ) مصنفا

  الخسارة.

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

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

  حديث لجني األرباح منه على المدى القصير؛ أو 
 .إذا كان أداة مشتقة، فيما عدا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة  

    



  
 
 

 

٢٤  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) حاسبية الهامةالسياسات الم  .٣

  (تابع) حقوق الملكية والمطلوبات المالية  ٤-٣

  (تابع)المطلوبات المالية   ٢-٤-٣

  (تابع)مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   ١-٢-٤-٣

ارئاً لجهة مستحوذة في اندماج أعمال وذلك يمكن تصنيف االلتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابالً ط
  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  
 لتزام المالي جزءاً من مجموعة من الموجودات المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما والذي يتم إدارته وتقييم أدائه أن يشكل اال

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

  بتصنيف  ٩أن 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.

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

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

  مطلوبات مالية أخرى  ٢-٢-٤-٣

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

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

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

  إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية  ٣-٤-٣

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

  الخسارة.

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

  المالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد.

  استثمارات عقارية  ٥-٣

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

االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة 
  سنة. ٢٥ت العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة بفترة االستثمارا

    



  
 
 

 

٢٥  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع)استثمارات عقارية   ٥-٣

العقارات ذات الصلة، تحتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل الملكية إلى المجموعة بموجب عقد شراء 
  وحتى ذلك التاريخ يتم تضمين الدفعات المقدمة لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن "الذمم المدينة والموجودات األخرى".

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

  إلغاء االعتراف.

  إيجارات  ٦-٣

  المجموعة كمستأجر  ١-٦-٣

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

يمة. بالنسبة لهذه العقود، تعترف المجموعة بدفعات اإليجار شهراً أو أقل) وعقود اإليجار للموجودات منخفضة الق ١٢عقود إيجار مدتها 
كمصاريف تشغيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر يكون أكثر تمثيالً للنمط الزمني 

  الذي يتم فيه استهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات المؤجرة.

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

  ي:تشمل دفعات اإليجار المتضمنة في قياس التزام اإليجار ما يل

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

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

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

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

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

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

  دل).اإليجار بسبب التغير في سعر الفائدة المتغير، وفي هذه الحالة يُستخدم سعر الخصم المع
    



  
 
 

 

٢٦  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) إيجارات  ٦-٣

  (تابع) المجموعة كمستأجر  ١-٦-٣

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

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

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

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

  . وتُدرج التكاليف ضمن أصل حق االستخدام ذي الصلة، ما لم يتم تكبد تلك التكاليف إلنتاج مخزون.٣٧

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

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

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

لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته وتحتسب أي خسائر محددة  ٣٦تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  عن انخفاض القيمة.

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

للمستأجر هو عدم فصل العناصر غير اإليجارية، ولكن يحتسب  ١٦ومن الحلول العملية التي يسمح بها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ي عقد إيجار والعناصر غير اإليجارية المرتبطة به باعتبارها ترتيباً واحداً. ولم تستخدم المجموعة هذا الحل العملي.بدالً من ذلك أ

  المجموعة كمؤجر  ٢-٦-٣

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

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

  كعقود إيجار تشغيلي.

راً وسيطاً، فإنها تحتسب عقد اإليجار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن كعقدين منفصلين. ويصنَّف عقد اإليجار عندما تكون المجموعة مؤج
  من الباطن على أنه عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بالرجوع إلى أصل حق االستخدام الناشئ عن عقد اإليجار الرئيسي.

    



  
 
 

 

٢٧  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣

  (تابع) إيجارات  ٦-٣

  (تابع) المجموعة كمؤجر  ٢-٦-٣

تُحتسب اإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. تُضاف التكاليف المباشرة األولية 
ل المؤّجر ويتم االعتراف بها على أساس القسط المتكبدة أثناء عملية التفاوض واالتفاق على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألص

  الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

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

مالية القائم فيما يتعلق بعقود اإليجار. وعندما يتضمن العقد عناصر إيجارية وأخرى غير إيجارية، تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير ال
  لتوزيع مقابل العقد على كل عنصر. ١٥رقم 

  التقديرات واألحكام  .٤

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

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

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  رة المخاطر الماليةإدا  .٥

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنوية الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

  أساس التوحيد  .٦

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

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

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

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

  ية النتائجموسم  .٧

 ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في البيانات المالية الموجزة الموحدة لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في 
  .٢٠١٨و

  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  .٨

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

  سنوياً). ٪٢٫٦٠إلى  ٪١٫٦٨: ٢٠١٨نوياً (س ٪٢٫٦٠إلى  ٪١٫٧٥فوائد. وتحمل شهادات اإليداع معدالت فائدة تتراوح ما بين 



  
 
 

 

٢٨  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  .٨

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ١٧١٬٤٣٦  ٧١٬٥١٩  نقد في الصندوق
    مركزي:أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة ال

  -  ٢٦١٬٨٤٩  حساب جارٍ 
  ٦٦٩٬٢٢٢  ٦٥٩٬٩٨٢  متطلبات نسبة النقد القانوني 

  ٢٬٩٠٠٬٠٠٠  ٢٬٤٥٠٬٠٠٠  شهادات إيداع
 ٣٬٧٤٠٬٦٥٨  ٣٬٤٤٣٬٣٥٠  
   

    أرصدة مستحقة إلى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:
  ٦٠٬٨٧٤  -  حساب جارٍ 

 
  كودائع وأرصدة مستحقة من البنو  .٩

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ١٠٥٬٣٠٢  ٢١٨٬٤٦٥  ودائع تحت الطلب
  ١٬١٥٩٬٨٠٢  ١٨٣٬٦٤٨  ودائع ألجل

 ١٬٢٦٥٬١٠٤  ٤٠٢٬١١٣  
  )٢٬٢٤٩(  )٧١١(  ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ١٬٢٦٢٬٨٥٥  ٤٠١٬٤٠٢  
 

  وسلفيات للعمالءقروض   .١٠

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  

    قروض األفراد:
  ١٬١٥٩٬٤٩٥  ١٬١٢٨٬٣٤٤  قروض الرهن
  ١٦٥٬١٧٣  ١٢٩٬٨٦٨  بطاقات ائتمان

  ١٬٧٦٧٬٢٦٦  ١٬٠٦٦٬٨٤٤  أخرى
 ٣٬٠٩١٬٩٣٤  ٢٬٣٢٥٬٠٥٦  

  )٩٦٬٢٠٣(  )٧٤٬٥٧٢(  المتوقعةناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية 
 ٢٬٩٩٥٬٧٣١  ٢٬٢٥٠٬٤٨٤  

    قروض الشركات:
  ٧٬٩٧٦٬٣٨٤  ٨٬١٦٤٬٤٥٦  قروض

  ١٬١٨٣٬٠٦٦  ١٬١٠٢٬٨١٢  سحوبات على المكشوف
  ٤٤١٬١٥٧  ٤١٣٬٨٩٨  إيصاالت أمانة

  ٤٧٦٬٣٧٥  ٣١٠٬٤٠٤  كمبياالت مخصومة
 ١٠٬٠٧٦٬٩٨٢  ٩٬٩٩١٬٥٧٠  

  )٤١٦٬٩١٤(  )٦٧٩٬٠٢٠(  نية المتوقعةناقصاً: مخصص الخسائر االئتما
 ٩٬٦٦٠٬٠٦٨  ٩٬٣١٢٬٥٥٠  
 ١٢٬٦٥٥٬٧٩٩  ١١٬٥٦٣٬٠٣٤  



  
 
 

 

٢٩  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  االستثمارات في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة .١١

ل اآلخر العادلة من خالل الدخل الشامبالقيمة ر الستثمادوق اصنولملکية وق احقأدوات لتالية في رات االستثماصنيف اعة بتولمجمت اقام
يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لهذه تيجية. راستب األسبال يطولدى الماعلی لالحتفاظ بها عة ولمجمطط اتخرات ستثمار اتعتبث إنها حي

  االستثمارات.

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ١٦٬٠٠٤  ١٦٬٠٠٤  استثمارات في أسهم مدرجة
  ٤٢٬٨٢٨  ٤٢٬٨٢٤  استثمارات في أسهم غير مدرجة

  ٢٬٦٩٥  ٢٬٦٩٥  استثمار في صندوق استثماري غير مدرج
 ٦١٬٥٢٧  ٦١٬٥٢٣  

 
  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة .١٢

مجموعة في نهاية فترة التقرير. تحتفظ المجموعة يوضح الجدول التالي االستثمارات في األوراق المالية بالتكلفة المطفأة التي تحتفظ بها ال
سنوياً). ويمكن استرداد  ٪٧٫٤إلى  ٪٢٫٤: ٢٠١٨سنوياً ( ٪٧٫٤إلى  ٪٢٫١بهذه االستثمارات في األوراق المالية بمتوسط عائد يتراوح بين 

  ).٢٠٢٧إلى  ٢٠٢٠: ٢٠١٨( ٢٠٢٨إلى  ٢٠٢٠االستثمارات في األوراق المالية بالقيمة االسمية في تواريخ استحقاق مختلفة من 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ٧٥٣٬٥٢١  ٩٤٣٬٧٤١  استثمارات في أدوات الدين
  ٢٥٦٬٢١٦  ٢٥٥٬٩٨١  استثمارات في صكوك إسالمية

 ١٬٠٠٩٬٧٣٧  ١٬١٩٩٬٧٢٢  
  )٤٤٠(  )٢٬٤٢٢(  ناقصاً: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 ١٬٠٠٩٬٢٩٧  ١٬١٩٧٬٣٠٠  
 

  ودائع العمالء  .١٣

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ٣٬٨٠٨٬٩٢٥  ٣٬٠٣٧٬٢٥٠  حسابات جارية
  ٦٢٩٬١٧٨  ٨٠١٬٥٧٤  حسابات توفير

  ٩٬٨٧٥٬٧٦٦  ٨٬٤٢٥٬٣٨٧  ودائع ألجل
  ٣٠٣٬٧٥٦  ٢٤١٬٦٨١  أخرى

 ١٤٬٦١٧٬٦٢٥  ١٢٬٥٠٥٬٨٩٢  
 

  رأس المال  .١٤

: ٢٠١٨سهما بقيمة درهم واحد لكل منهم ( ١٬٧٣٧٬٣٨٣٬٠٥٠يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للبنك من 
حقها في سهما بقيمة درهم واحد لكل سهم). وتحمل األسهم المدفوعة بالكامل صوتًا واحًدا للسهم الواحد وتتمتع ب ١٬٧٣٧٬٣٨٣٬٠٥٠

    توزيعات األرباح.



  
 
 

 

٣٠  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  سندات الشق األول من رأس المال  .١٥

سندات رأسمالية من الشق األول ("السندات الرأسمالية") من خالل كيان لغرض خاص هو سي بي آي  ٢٠١٥ديسمبر  ٢٣أصدر البنك في 
ون درهم). تعد هذه السندات الرأسمالية ملي ٤٥٩٫١٢٥مليون دوالر أمريكي ( ١٢٥تايير وان برايفت ليمتد ("المصدر")، بقيمة بلغت 

سنويا)  ٪٤٫٧١(محتسبة على أساس متوسط معدل المقايضة لست سنوات باإلضافة إلى  ٪ ٦٫٥٠سندات رأسمالية دائمة وتحمل فائدة بنسبة 
ة التسعير التالية بمتوسط معدل خالل "الفترة األولية". وبعد الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ إعادة تسعير، يتم احتساب الفائدة لفترة إعاد

سنوياً. تدفع الفائدة على هذه السندات الرأسمالية بشكل نصف سنوي في آخر الفترة.  ٪٤٫٧١المقايضة لست سنوات باإلضافة إلى هامش 
يخ إعادة التسعير" بأنه وتُعرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة (من ومتضمنة) تاريخ اإلصدار وحتى (باستثناء) تاريخ الطلب األول. ويعرف "تار

 ٢٠٢١ديسمبر  ٢٣تاريخ الطلب األول ونفس اليوم على مدار ست سنوات تالية. ويحق للبنك المطالبة بهذه السندات الرأسمالية اعتباراً من 
  "تاريخ الطلب األول" وفي كل تاريخ دفع فائدة بعد ذلك.

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

  احتياطيات  .١٦

  كانت الحركات في االحتياطيات خالل الفترة على النحو التالي:

 
تياطي اح

  قانوني
 احتياطي

  عام
احتياطي إعادة 

  ممتلكاتتقييم 
احتياطي إعادة 

  االستثمارتقييم 

احتياطي 
المخصص 

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

٢٠١٩        
  ٣٩٧٬٣٦٦  ١٣٣٬٨٣٣  )٤٣٬٨٧٠(  ٢٧٬١٧٨  ٢٢٬٥٥١  ٢٥٧٬٦٧٤  يناير (مدققة) ١كما في 

الدخل/ (الخسارة) 
  ٤٬١٩٧   -  ٢٠٢  ٣٬٩٩٥  -  -  الشاملة األخرى

  ٦٧٬٧٧٧  ٩٤٬٣٢٣  -  )٣٬٩٩٥(  )٢٢٬٥٥١(  -  تحويالت
استهالك احتياطي إعادة 

  )١٬٢٨١(  -  -  )١٬٢٨١(  -  -  تقييم ممتلكات
سبتمبر  ٣٠كما في 

  ٤٦٨٬٠٥٩  ٢٢٨٬١٥٦  )٤٣٬٦٦٨(  ٢٥٬٨٩٧  -  ٢٥٧٬٦٧٤  (غير مدققة)
       

٢٠١٨        
  ٢٨٥٬٨٢٦  -  )٣٩٬٧٠٦(  ٧٢٬٩٥٠  ١٧٬٤٥٩  ٢٣٥٬١٢٣  يناير (مدققة) ١كما في 

الدخل/ (الخسارة) الشاملة 
  )٣٩٬٦٣٩(  -  ٤٩٣  )٤٠٬١٣٢(  -  -  األخرى
  (١٧٬٤٥٩)  -  -  -  )١٧٬٤٥٩(  -  تحويالت

استهالك احتياطي إعادة 
  )١٬٥٦٩(  -  -  )١٬٥٦٩(  -  -  تقييم ممتلكات

  ٢٢٧٬١٥٩  -  )٣٩٬٢١٣(  ٣١٬٢٤٩  -  ٢٣٥٬١٢٣  سبتمبر (غير مدققة) ٣٠كما في 
 

    



  
 
 

 

٣١  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي  .١٧

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ٤٠٬٤٩٨  ٣٢٬٨١٥  أرباح الصرف األجنبي
  ١٬٧٣٣  ٢٬٦٤٩  صافي إيرادات من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٨٠٤  ٢٦٤  إيرادات توزيعات األرباح
  ١٠٬١٥٦  ١٧٬٦٤٠  أخرى

 ٥٣٬١٩١  ٥٣٬٣٦٨  
 

  صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية  .١٨

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  مدققة) (غير  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ١٧١٬٣٣٢  ٢٦٩٬٦٤٣  صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة المحّملة للفترة
  )١٠١٬٩٧٤(  )٣٦٬٨٢٠(  مبالغ مستردة مقابل شطب القروض

  ٦٬٤٣٠  ١٢٥  ديون معدومة محذوفة
  ٦٬٥٠٦  ٣٬٠٥٧  أخرى

 ٨٢٬٢٩٤  ٢٣٦٬٠٠٥  
 

  مطلوبات طارئة والتزامات  .١٩

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  

    خطابات اعتماد وضمانات:
  ٣٬١٦٠٬٤٨٢  ٣٬٢٣٨٬٩٠٨  ضمانات

  ٣١٦٬٨٢٤  ٤٢٨٬٤٧٠  خطابات اعتماد
 ٣٬٤٧٧٬٣٠٦  ٣٬٦٦٧٬٣٧٨  

    التزامات أخرى:
  ٢٬٤٨٧٬٣٠٨  ٢٬٥٥١٬٢٨٦  التزامات القروض
  ٣٬٣٥٩  ٨٣٦  التزامات رأسمالية

 ٢٬٤٩٠٬٦٦٧  ٢٬٥٥٢٬١٢٢  
    



  
 
 

 

٣٢  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  ربحية السهم األساسية والمخفّضة  .٢٠

 تحتسب ربحية السهم بقسمة ربح الفترة العائد لمالك البنك بعد خصم الفوائد المدفوعة على سندات الشق األول من رأس المال، على المتوسط
  المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل الفترة كما يلي:

  من العمليات المستمرة والمتوقفة  لمستمرةمن العمليات ا 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)  
     

  ١٤٠٬٩١٠  ٧٢٬٦٤٢  ١٦٧٬٩٨٦  ٧٢٬٦٤٩  ربح الفترة العائد إلى مالك البنك (ألف درهم)
  )١٤٬٩٢١(  -  )١٤٬٩٢١(  -  على سندات الشق األول من رأس المال (ألف درهم) ناقصاً: الفوائد

 ١٢٥٬٩٨٩  ٧٢٬٦٤٢  ١٥٣٬٠٦٥  ٧٢٬٦٤٩  
     

  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة (باآلالف)
     

  ٠٫٠٧٣  ٠٫٠٤٢  ٠٫٠٨٨  ٠٫٠٤٢  الربحية األساسية والمخفّضة للسهم (بالدرهم)
 

  النقد وما في حكمه  .٢١

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

  سبتمبر ٣٠  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٨  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
  ققة)(غير مد  (مدققة)  (غير مدققة) 

  (معاد بيانها)  (معاد بيانها)  
    

  ١٬٥٨٤٬٩٣٩  ٣٬٧٤٠٬٦٥٨  ٣٬٤٤٣٬٣٥٠  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
  ١٬٢٠٥٬٤٣٠  ١٬٢٦٥٬١٠٤  ٤٠٢٬١١٣  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  

 ٢٬٧٩٠٬٣٦٩  ٥٬٠٠٥٬٧٦٢  ٣٬٨٤٥٬٤٦٣  
  )٤٤٣٬٨٠٠(  )٦٦٩٬٢٢٢(  )٦٥٩٬٩٨٢(  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيناقصاً: احتياطي قانوني لدى 

ً  ٩٠ناقصاً: شهادات إيداع بفترة استحقاق أصلية أكثر من    )٤٠٠٬٠٠٠(  )٥٠٠٬٠٠٠(  (١٬٦٥٠٬٠٠٠)  يوما
ً  ٩٠ناقصاً: ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك بفترة استحقاق أصلية أكثر من    )٦٨٧٬٦٨٩(  )١٨٣٬٦٦٥(  -  يوما

 ١٬٢٥٨٬٨٨٠  ٣٬٦٥٢٬٨٧٥  ١٬٥٣٥٬٤٨١  
 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٢٢

تبرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في المعيار المحاسبي   )أ
عالقة في الشركات تحت الملكية و/أو اإلدارة والسيطرة . تتمثل األطراف ذات ال"إفصاحات األطراف ذات العالقة" ٢٤الدولي رقم 

المشتـركة ومساهميها وكبار موظفي اإلدارة. تتم المعامالت مع الشركة الزميلة واألطراف ذات العالقة األخرى تقريباً بنفس الشروط 
  السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.

 
    



  
 
 

 

٣٣  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع)األطراف ذات العالقة  المعامالت مع  .٢٢

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

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  الشروط 
  ألف درهم  ألف درهم  ٪ 
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  (معاد بيانها)   
       الشركات التابعة

  ٢٥٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠   عقود الضمانات المالية
    

     ميلةالشركة الز
  ٤٣٬١٢٩  ٤١٬٢٤٥  ٥٫٠  قروض وسلفيات للعمالء

    
     كبار موظفي اإلدارة

  ١٢٬٣٧٧  ٩٬٩٩٧  ٣٫٠ - ٢٫٧٥  قروض وسلفيات للعمالء
  ٥٬١٢٢  ٢٬٣٠٣  ٢٫٥  ودائع العمالء

    
     أطراف أخرى ذات عالقة
  ٥١٦٬٩٨٤  ٤٨٢٬٨٧٨  ١٣٫٠ - ٦٫٠  قروض وسلفيات للعمالء

  ١٬٠٦٦  ٦٬١٣٤  -  وأرصدة مستحقة من البنوك ودائع
  ٧٣٬٩٤٢  ٢٢٬٣٧٩  ١٫٩  ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

  ٢٥١٬٣٣٧  ٢٥٠٬٢٨٨  ٣٫٠  ودائع العمالء
  ٣٦٬٧٣٠  ٣٦٬٧٣٠  -  مقايضات أسعار الفائدة (القيمة االسمية)

  ٤٥٩٬١٢٥  ٤٥٩٬١٢٥  ٦٫٥  سندات الشق األول من رأس المال
 

  امة المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كالتالي:المعامالت اله  )ج
 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  (معاد بيانها)   
     الشركة الزميلة
  ٢٬٠٦٧  ٢٬٢١٣   إيرادات الفوائد

    
     كبار موظفي اإلدارة

  ١٨٦  ٢٥٢   إيرادات الفوائد
  ١٥٩  ٥٦   مصاريف الفوائد

  ١٬٠٢٣  ١٬١٦٢   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
  ١٤٬١٠٩  ١١٬٩٨٤   تعويضات كبار موظفي اإلدارة

    
     أطراف أخرى ذات عالقة

  ١٥٬٠١٨  ١٧٬٣٨٦   إيرادات الفوائد
  ٩٬٤٠٥  ٥٬٨٠٥   مصاريف الفوائد

  ١٤٬٩٢١  -   مالفوائد مدفوعة على سندات الشق األول من رأس ال
 
 

    



  
 
 

 

٣٤  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٢٣

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

  ررالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لدى المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متك  ١-٢٣

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

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

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

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

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

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

  المستوى الثالث  المستوى األول 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)  

      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
     

  ٤٢٬٨٢٨  ٤٢٬٨٢٤  ١٦٬٠٠٤  ١٦٬٠٠٤  أسهم حقوق الملكية
  ٢٬٦٩٥  ٢٬٦٩٥  -  -  صناديق االستثمار

 ٤٥٬٥٢٣  ٤٥٬٥١٩  ١٦٬٠٠٤  ١٦٬٠٠٤  
 

  المستوى الثاني  
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ف درهمأل   
  (مدققة)  (غير مدققة)   
  (معاد بيانها)    

      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ٢٩٬٦٥٩  ٢٩٬٧٨٥    القيمة العادلة الموجبة للموجودات المالية المشتقة

     
      لخسارةمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

  ٣٠٬١٠٧  ٢٦٬٨٢٦    القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة
 

ت بالنسبة للمستوى الثالث من التقييم العادل، فإنه كلما ارتفعت المعطيات غير الجديرة بالمالحظة للسعر/ مضاعف القيمة الدفترية، ارتفع
: ٢٠١٨درهم ( ٢٫٤٢Xدرهم إلى  ١٫٢٩Xيمة الدفترية المستخدمة في التقييم ما بين القيمة العادلة. تتراوح قيمة السعر/ مضاعف الق

١٫٢٩X  ٢٫٤٢درهم إلىX  ٣٠درهم). لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترتين المنتهيتين في 
    .٢٠١٨و ٢٠١٩سبتمبر 



  
 
 

 

٣٥  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  .٢٣

  (تابع) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر  ١-٢٣

  مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب المستوى الثالث

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ٥٤٬٤٧٧  ٤٥٬٥٢٣  بداية الفترة/ السنة الرصيد في
  )٢٬٤٧٦(  ٢٠٢  إجمالي األرباح/ (الخسائر) في الدخل الشامل اآلخر

  )٦٬٤٧٨(  )٢٠٦(  االستردادات
 ٤٥٬٥٢٣  ٤٥٬٥١٩  

 
وبات مالية بالقيمة العادلة تُصنف المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة الحقاً وفق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة، وال توجد أي مطل

  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 
  طي إعادة تقييم االستثمارات".مدرجة) المحتفظ بها في نهاية الفترة والمدرجة كتغيـرات في "احتيا

  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ٢-٢٣

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

  القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)   (معاد بيانها)  

     
  ٩٥٧٬٤٥٩  ١٬٢٠٧٬٨٧٢  ١٬٠٠٩٬٢٩٧  ١٬١٩٧٬٣٠٠  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 
  القطاعات التشغيلية  .٢٤

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

  إلى التالي: ٨

 الخدمات البنكية للشركات  
 الخدمات البنكية لألفراد  
 الخزينة  
 ("المركز المالي والنتائج للشركة التابعة "تكامل العقارية) العقارات  
 أخرى  

 

    



  
 
 

 

٣٦  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع)القطاعات التشغيلية   .٢٤

 ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠لى الرئيس التنفيذي للمجموعة عن القطاعات التشغيلية للفترتين المنتهيتين في فيما يلي معلومات القطاعات المقدمة إ
  :٢٠١٨سبتمبر  ٣٠و

 

الخدمات 
البنكية 

  للشركات

الخدمات 
 البنكية 
  الخزينة  لألفراد

  
  المجموع  أخرى  العقارات

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      
  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من 
  ٣٥٩٬٤٢٧  ٩٬٦٩٢  -  ١٦٬٠٢٤  ١٤٠٬٦٦١  ١٩٣٬٠٥٠  العمالء الخارجيين

صافي إيرادات الفوائد بين 
  -  -  )٥٬٣٥٧(  -  -  ٥٬٣٥٧  القطاعات

  ١٧٩٬٨٧٩  -  -  -  ٦٦٬٦٦٧  ١١٣٬٢١٢  إيرادات الرسوم والعموالت
  (١٨٬٨٠١)  )١٠٤(  -  )٧٧١(  )١٤٬٩٠١(  (٣٬٠٢٥)  مصاريف الرسوم والعموالت

إيرادات تشغيلية أخرى، 
  ٥٥٬٤٧٩  ٦٤١  ٣٬٥٨٧  ١٣٬٦٥٢  ١٤٬٧٢٢  ٢٢٬٨٧٧  بالصافي

خسائر ومخصصات انخفاض 
  )٢٣٧٬٨٠٥(  -  -  )٤٤٥(  )٦١٬٨١٠(  )١٧٥٬٥٥٠(  القيمة، بالصافي

مية وإدارية مصاريف عمو
  (٢٢٩٬٤٩٥)  (١١٦٬٥٧٨)  (١٬٨٦٣)  (٣٬٥٧٥)  (٧٤٬١٧١)  (٣٣٬٣٠٨)  باستثناء االستهالك واإلطفاء

  (٣٣٬٩٣٥)  (١٥٬٤٤١)  )٢٬٩١٤(  (٣٤٦)  (١١٬٦٢٢)  )٣٬٦١٢(  االستهالك واإلطفاء
  )٢٬١٠٠(  -  -  -  -  )٢٬١٠٠(  الحصة من نتائج شركات زميلة

  )٧(  )٧(  -  -  -  -  قفةالخسارة من العمليات المتو
  ٧٢٬٦٤٢  )١٢١٬٧٩٧(  )٦٬٥٤٧(  ٢٤٬٥٣٩  ٥٩٬٥٤٦  ١١٦٬٩٠١  ربح/ (خسارة) الفترة

      
  (غير مدققة) ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠كما في 

  ٢٠٬٢٤١٬٨٨٤  ٥٢٩٬٦٩٥  ٣٠١٬٧١٦  ٥٬١٩١٬١٧٩  ٢٬٣٧١٬٢١٢  ١١٬٨٤٨٬٠٨٢  الموجودات
  ١٧٬٧٦٣٬٤١٧  ٦٠٢٬٤٩٧  ١٬٢٧٠  ١٬٧٠٣٬١٦٢  ٥٬١٧٩٬٠٣٤  ١٠٬٢٧٧٬٤٥٤  المطلوبات

 
  يتم عرض الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والمطلوبات المرتبطة بها في قطاع "الخدمات البنكية للشركات".

 

    



  
 
 

 

٣٧  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع)القطاعات التشغيلية   .٢٤

 

الخدمات 
البنكية 

  للشركات

  الخدمات 
 البنكية 
  الخزينة  لألفراد

  
  المجموع  ىأخر  العقارات

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      
  (غير مدققة) (معاد بيانها) ٢٠١٨سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد من 
  ٤٠٤٬٠٩٣  ٩٬٦١٢  -  ٤٬٣٤٣  ١٧٩٬٥٦٥  ٢١٠٬٥٧٣  العمالء الخارجيين

الفوائد بين صافي إيرادات 
  -  -  )٦٬٧٣٩(  -  -  ٦٬٧٣٩  القطاعات

  ١٨٣٬٩٩٦  )٩٠(  -  -  ٦٧٬٤١٠  ١١٦٬٦٧٦  إيرادات الرسوم والعموالت
  (٢٠٬٣٤٥)  )٢٠(  -  )٤٠٠(  )١٧٬٩٨٧(  (١٬٩٣٨)  مصاريف الرسوم والعموالت

إيرادات تشغيلية أخرى، 
  ٥٤٬٠٣٤  ٥١٣  ٧٬٤٨٦  ٩٬٦٩١  ١٤٬٦٤٥  ٢١٬٦٩٩  بالصافي

ائر ومخصصات انخفاض خس
  )١٤٩٬٣٦٦(  )٧٬٣٦٠(  )٣١٬١٢٧(  )٩٦٠(  )١٠٣٬٦٠٨(  )٦٬٣١١(  القيمة، بالصافي

مصاريف عمومية وإدارية 
  )٢٦٤٬٨٤٧(  (١٢٣٬٣١٣)  )٥٬٩٨٣(  (٥٬٠٤١)  (٩٧٬١٠٣)  (٣٣٬٤٠٧)  باستثناء االستهالك واإلطفاء

  )٣٧٬٥٥٧(  )١٨٬٧٣٨(  )٥٬٧٣٩(  )٣٩٩(  )٨٬٨٠٧(  )٣٬٨٧٤(  االستهالك واإلطفاء
  )٢٬٠٢٢(  -  -  -  -  )٢٬٠٢٢(  الحصة من نتائج شركات زميلة
  )٢٧٬٠٧٦(  )٤٧٩(  -  -  -  )٢٦٬٥٩٧(  الخسارة من العمليات المتوقفة

  ١٤٠٬٩١٠  )١٣٩٬٨٧٥(  )٤٢٬١٠٢(  ٧٬٢٣٤  ٣٤٬١١٥  ٢٨١٬٥٣٨  ربح/ (خسارة) الفترة
      

  ) (معاد بيانها)(مدققة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  ٢٢٬٧٣٨٬٧٠٢  ٥١٢٬٥٠٦  ٤٠٥٬٤٦٠  ٦٬١٣٩٬٣٥٩  ٣٬١٦٦٬٦٣٤  ١٢٬٥١٤٬٧٤٣  الموجودات
  ٢٠٬٣٣٧٬٠٧٤  ٥٩٦٬٧٢٧  ٤٬٠٠٣  ١٬٩٢٣٬٤٨٧  ٦٬١٦٠٬٦١٠  ١١٬٦٥٢٬٢٤٧  المطلوبات

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

  الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والمطلوبات المتعلقة بها.

  إدارة رأس المال  .٢٥

إن أهداف وسياسات إدارة رأس المال للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  رأس المال الرقابي

يحتسب البنك معدل كفاية رأس المال وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. وفيما يلي وضع رأس المال 
    :٣الرقابي بنهاية فترة التقرير بموجب بازل 



  
 
 

 

٣٨  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

  (تابع) إدارة رأس المال  .٢٥

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  رهمألف د  ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  (معاد بيانها)  
   

  ١٬٧٦٢٬٥٤١  ١٬٧٥٠٬٧٠٨  رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول
  ٤٥٩٬١٢٥  ٤٥٩٬١٢٥  الشق األول اإلضافي من رأس المال

  ١٩٧٬٧٥٧  ١٧٩٬٤٨٠  الشق الثاني من رأس المال
  ٢٬٤١٩٬٤٢٣  ٢٬٣٨٩٬٣١٣  مجموع قاعدة رأس المال

   
  ١٥٬٨٢٠٬٥٨٣  ١٤٬٣٥٨٬٣٦٤  خاطر االئتمانم

  ١٤٬٢٥٧  ١٣٬٧٦٦  مخاطر السوق
  ١٬٤١٠٬١٧٤  ١٬٤٩٤٬٦٠٤  مخاطر التشغيل

  ١٧٬٢٤٥٬٠١٤  ١٥٬٨٦٦٬٧٣٤  مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
   

  %١٠٫٢٢  %١١٫٠٣  نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 
  %١٢٫٨٨  %١٣٫٩٣  نسبة الشق األول من رأس المال

  %١٤٫٠٣  %١٥٫٠٦  نسبة مجموع رأس المال    
 

  خطأ الفترة السابقة  ٢٦

(أ)، يجب أن يتضمن بيان الدخل بنوداً تعرض اإليرادات وتعرض بشكل منفصل إيرادات الفوائد  ١:٨٢وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ترات السابقة، تم عرض الرسوم التي تمثل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي المحسوبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. خالل الف

تحديد وتصحيح لألداة المالية مع الرسوم التي ال تمثل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية. في الفترة الحالية، قامت اإلدارة ب
جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي لألداة المالية كبنود متضمنة في "إيرادات الفوائد"  الخطأ الذي وقع حيث تم عرض الرسوم التي تمثل

  و"مصاريف الفوائد".

 

  للفترات السابقة. تعديل خطأ الفترة السابقةالجدول التالي قيمة التعديل لكل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة بتطبيق  يبين

  

 الثالثة فترة
 تهيةالمن أشهر

 ٣٠ في
  سبتمبر

فترة التسعة 
أشهرالمنتهية 

سبتمبر ٣٠في 
  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

     التأثير على ربح / (خسارة) الفترة:
  ٩٬٤٤٠  ٢٬٨٥٢   الزيادة في إيرادات الفوائد

  )١٬٨٩٤(   (٧١٨)   (الزيادة) في مصاريف الفوائد
  )٩٬٤٤٠(   (٢٬٨٥٢)   النقص) في إيرادات الرسوم والعموالت(

  ١٬٨٩٤   ٧١٨   (النقص) في مصاريف الرسوم والعموالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

٣٩  
إيضاحات 

  ي ش.م.عالبنك التجاري الدول
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة

 

 

  (تابع) خطأ الفترة السابقة  ٢٦

          

    
 

 
تعديل خطأ 

  الفترة السابقة
  درهم ألف      
   )مدققة غير(      

     
يناير  ١المطلوبات وحقوق الملكية كما في  التأثير على الموجودات

٢٠١٨:      
  (٤١٬٣٥٣)       قروض وسلفيات للعمالء 

  (٢٬٦٣٠)       ذمم مدينة وموجودات أخرى
 (٤٣٬٩٨٣)      صافي التأثير على مجموع الموجودات

     
  (٢٬٦٣٠)       ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

  (٤١٬٣٥٣)       ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
 (٤٣٬٩٨٣)      صافي التأثير على مجموع المطلوبات

    
  -       خسائر متراكمة

 -      صافي التأثير على مجموع حقوق الملكية
     

ديسمبر  ٣١التأثير على الموجودات المطلوبات وحقوق الملكية كما في 
٢٠١٨:  

    

  (٣٨٬٥٥٠)       قروض وسلفيات للعمالء 
  (١١٬٩٠٨)       ذمم مدينة وموجودات أخرى

 (٥٠٬٤٥٨)      صافي التأثير على مجموع الموجودات
     

  (١١٬٩٠٨)       ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 
  (٣٨٬٥٥٠)       ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 (٥٠٬٤٥٨)      صافي التأثير على مجموع المطلوبات
     

  -       خسائر متراكمة
 -      صافي التأثير على مجموع حقوق الملكية

    
 

 .السهم وربحية الفترة ربح على السابقة الفترة لخطأ التعديل لهذا أثر أي يوجد ال

 

 حدث بعد فترة التقرير  .٢٧

تكرار الطوعي جزًءا من ، عرضت المجموعة برنامج التكرار الطوعي لجميع موظفيها الحاليين. يعد برنامج الالتقريرنهاية فترة  بعد
استراتيجية المجموعة للتحول ، وسيساعد على توليد نمو مستدام وتحسين الكفاءة ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة للعمالء. ال يمكن 

  المالي لبرنامج التكرار الطوعي ألنه لم يتم االنتهاء من جميع األعمال االنتقالية. ثرتقدير األ

 

  المالية الموجزة الموحدة اعتماد البيانات  .٢٨

  .٢٠١٩نوفمبر  ١١اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة ووافق على إصدارها بتاريخ 

 



  
 

 

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٤٠

    الملحق

  مسرد االختصارات

AED  درهم اإلمارات العربية المتحدة  
AKPI  الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م  
ATرأس المال اإلضافي الشق األول  ١  

Basel III   اإلطار الرقابي الدولي للبنوك٣بازل :  
CBI  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  
CDs  شهادات إيداع  
CEO  الرئيس التنفيذي  

CETحقوق الملكية العادية الشق األول  ١  
ECL  الخسائر االئتمانية المتوقعة  
EIR  معدل الفائدة الفعلي  
EPS  ربحية السهم  

FVTOCI  ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة الع  
FVTPL  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

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

IFRIC  دولية للتقارير الماليةلجنة تفسيرات المعايير ال  
IFRS  المعيار الدولي للتقارير المالية  

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

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

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

Tالشق الثاني  ٢  
TCHA  ذ.م.م. -م.ح.  تايم كريستال للشقق الفندقية  

UAE  اإلمارات العربية المتحدة  
TRE .تكامل العقارية ذ.م.م  
VR  التكرار الطوعي  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


