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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 مقدمـة

"( وشـــــــــــــر)اتا التاهعة )  ـــــــــــــار إل  ا البنك)"دبي، اإلمارات العربية املتحدة للبنك التجاري الدولي ش.م.ع.، قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق 

 بــــــــــــــ "ا  موعة"(، 
ً
ات في حقوق امللكية املوجز املوحد وبيان التدفقات النقدية ــــــــــــــر التغيوبيان  املوجز املوحدوبيان الدخل ال امل  2020يونيو  30كما في معا

 للمعيار ا حاســــ   هي املســــ   اإلدارةرة الســــتة أشــــير املنذ ية في رلك التاري . إن ـــــــــــــــــلفت املوجز املوحد
ً
ولة عن إعداد وعرض هذه املعلومات املالية املرحلية وفقا

 إلى مراجعتنا. املعلومات. إن مس وليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه "التقارير املالية املرحلية" 34الدولي رقم 
ً
 املالية املرحلية استنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رقم 
ً
مدقق الحســـــــــــــابات املســـــــــــــتقل يجري ا الت   مراجعة املعلومات املالية املرحلية، " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

مور املالية وا حاســةية، تتضــمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام برجراء اإلســتفســارات، ه ــيل ر األــا  من اولــ ان املســ ول ن عن او و ". للمن ــ ة 

ــــــة للت  للمعاي ل الدوليـ
ً
ــــــل جوهريا من نطاق القيام بالتدقيق وفقا دقيق، وبالتالي، فرن ا وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أقـ

 ذا، فرننا ال نبدي رأي تدقيق ه  ن ا.ال تمكننا من الحصول على ت كيد حول جميع اومور اليامـة الت  يمكن أن يةين ا التدقيق. ل

 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنا، لم يتب ن لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد ب ن املعلومات املالية املرحلية املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع الن
ً
 للمعيار اســـتنادا

ً
واحي ال وهرية، وفقا

 .34ا حاس   الدولي رقم 

 

 أمر آخر

غ ل  رأًيا 2020ف لاير  9أبدى في قد من قبل مدقق حســـــــــــــابات آخر  2019د ســـــــــــــم ل  31للمجموعة للســـــــــــــنة املنذ ية في  املوحدةتم تدقيق البيانات املالية لقد 

ا
ً
 2019يونيو  30املنذ ية في فتلة الستة أشير لللمجموعة  املوجزة املوحدة. عالوة على رلك، فرن املعلومات املالية املرحلية املالية هذه البيانات حول  متحفظ

اغ ل  ااستنتاًج  قد أبدىمن قبل مدقق حسابات آخر قد تم مراجعذ ا 
ً
 .2019 أغسطس 5 بتاري ه  ن هذه املعلومات  متحفظ
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 اإلمارات العربية املتحدة

 

 





  
 

ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.  ال يتجزأ من 
ً
ق جزءا ل اإليضاحات املرفقة وامل   ش

 

  الدو ش.م.عالبنك التجاري   ٣
  بيان الدخل املوجز املوحد

 

 

  

ية      ر املن ة الثالثة أش ية   ف ر املن ة الستة أش   ف

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  إيضاح  

م     م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (غ مدقق)  مدقق)(غ     

  (معاد بيانه)    (معاد بيانه)      

  ٤٦٤٬٩٨٦  ٣٧١٬٨١٩  ٢٢٩٬٢٩٧  ١٧٢٬١٦٢    إيرادات الفوائد

ة إسالمية ثمار لية واس   ٨٬١٧٦  ١٦٬٨٤٦  ٤٬٠٢١  ٩٬٣٢٢    إيرادات من موجودات تمو

ائد واإليرادات من املوجودات  مجموع إيرادات الفو

لية  ة اإلسالميةالتمو ثمار   ٤٧٣٬١٦٢  ٣٨٨٬٦٦٥  ٢٣٣٬٣١٨  ١٨١٬٤٨٤    واالس

           

ف الفوائد   )٢٢٢٬١٥٨(  )١٤٤٬١٣٥(  )١١٠٬٥١٨(  )٦٣٬٧٦٩(    مصار

ع اإلسالمية عات ملود الودا   )١٠٬٦١٩(  )٩٬٣١٣(  )٦٬٠١٧(  )٤٬٥٤٠(    توز

لية  صا إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمو

ة  ثمار   ٢٤٠٬٣٨٥  ٢٣٥٬٢١٧  ١١٦٬٧٨٣  ١١٣٬١٧٥    اإلسالميةواالس

           

  ١٢٤٬٧٢١  ١٠٢٬٩٢٧  ٤٨٬٢٢٠  ٥٦٬٥١٩    إيرادات الرسوم والعموالت

ف الرسوم والعموالت   )١٦٬٢٧٠(  )٩٬٦٢٣(  )٨٬٦٩٢(  )٤٬٦٥١(    مصار

  ١٠٨٬٤٥١  ٩٣٬٣٠٤  ٣٩٬٥٢٨  ٥١٬٨٦٨    صا إيرادات الرسوم والعموالت

           

ح من إلغاء  اف باملوجودات املالية املقاسة صا الر االع

لفة املطفأة   ٤٤٦  -  ٤٤٦  -    بالت

شغيلية أخرى، بالصا   ٣٤٫٨٦٨  ٢٣٬٦١٤  ١٥٬٨٤٦  ١٠٬٤٢١  ١٧  إيرادات 

شغيلية   ٣٨٤٬١٥٠  ٣٥٢٬١٣٥  ١٧٢٬٦٠٣  ١٧٥٬٤٦٤    صا اإليرادات ال
           

ة دار ف عمومية و   )١٧٤٬٨٥٨(  )١٤٣٬٣٣٥(  )٨٤٬٦٤٥(  )٦٩٬٨٦٢(    مصار

  )١٦١٬٧٩١(  )١٧٩٬٤٠٦(  )٦٥٬٥٩٤(  )٨٧٬٣٤٨(  ١٨  صا خسارة االنخفاض  قيمة موجودات مالية

  -  )١١٬٥٠٠(  -  )١١٬٥٠٠(    صا خسارة االنخفاض  قيمة موجودات غ مالية

ات زميلة   )١٬٤٠٠(  )٢٬١٠٠(  )٧٠٠(  )١٬٠٥٠(    حصة من نتائج شر

ة من العمليات املستمرة ح الف   ٤٦٬١٠١  ١٥٬٧٩٤  ٢١٬٦٦٤  ٥٬٧٠٤    ر

سارة من العمليات املتوقفة   )١٣(  -  ١٦  -    ا

ة ح الف   ٤٦٬٠٨٨  ١٥٬٧٩٤  ٢١٬٦٨٠  ٥٬٧٠٤    ر

           

: ة العائد إ ح الف             ر

ك البنك  
ّ

  ٤٦٬٠٨٥  ١٥٬٧٩٣  ٢١٬٦٧٧  ٥٬٧٠٣    مال

صص غ املسيطرة     ٣  ١  ٣  ١    ا

ة ح للف   ٤٦٬٠٨٨  ١٥٬٧٩٤  ٢١٬٦٨٠  ٥٬٧٠٤   الر

           

م ّفضة للس حية األساسية وا العمليات املستمرة  –الر

م)   ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٠٩  ٠٫٠١٣  ٠٫٠٠٣  ١٩  (بالدر

م  ّفضة للس حية األساسية وا العمليات املستمرة  -الر

م)   ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٠٩  ٠٫٠١٣  ٠٫٠٠٣  ١٩  واملتوقفة (بالدر

 

 



  
 

ل اإليضاحات  ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.ش  ال يتجزأ من 
ً
ق جزءا   املرفقة وامل

  

  البنك التجاري الدولي ش.م.ع  ٤
    بيان الدخل الشامل الموجز الموحد

ية      ر املن ة الثالثة أش ية   ف ر املن ة الستة أش   ف

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠    

م     م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (غ مدقق)    

  (معاد بيانه)    (معاد بيانه)      

ة ح الف   ٤٦٬٠٨٨  ١٥٬٧٩٤  ٢١٬٦٨٠  ٥٬٧٠٤    ر

           

            الدخل الشامل اآلخر

سارة: ح أو ا   الر
ً

ا الحقا يف عاد تص             بنود لنُ 

ات  القيمة العادلة للموجودات املالية املقاسة  التغ

  ٢٠٠  -  )١(  -    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ة   ٢٠٠  -  )١(  -    الدخل الشامل اآلخر للف

           

ة   ٤٦٬٢٨٨  ١٥٬٧٩٤  ٢١٬٦٧٩  ٥٬٧٠٤    مجموع الدخل الشامل للف

           

:             مجموع الدخل الشامل العائد إ

ي     ٤٦٬٢٨٥  ١٥٬٧٩٣  ٢١٬٦٧٦  ٥٬٧٠٣    البنك مال

  ٣  ١  ٣  ١    غ املسيطرة األطراف  

ة   ٤٦٬٢٨٨  ١٥٬٧٩٤  ٢١٬٦٧٩  ٥٬٧٠٤    مجموع الدخل الشامل للف

  

 

 

 



  
 

ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.  ال يتجزأ من 
ً
ق جزءا ل اإليضاحات املرفقة وامل   ش

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٥
ات  حقوق امللكية املوجز املوحد     بيان التغ

ة ال ر لف ية   ستة أش   يونيو ٣٠املن

  رأس املال 

  الشقسندات 

اكمة   احتياطيات   من رأس املال األول    خسائر م

  حقوق امللكية

ك العائدة
ّ

  البنك إ مال

صص    غا

موع  املسيطرة   ا

م  م  ألف در م   ألف در م   ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠           

سم  ٣١الرصيد كما     ٢٬٤٧١٬٧٩٠  ٣١٢  ٢٬٤٧١٬٤٧٨  )٢٠٦٬٩١٤(  ٤٨١٬٨٨٤  ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  مدقق ومعاد بيانه  - ٢٠١٩د

               

ة ح الف   ١٥٬٧٩٤  ١  ١٥٬٧٩٣  ١٥٬٧٩٣  -  -  -  ر

ة   -  -  -  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للف

ة   ١٥٬٧٩٤  ١  ١٥٬٧٩٣  ١٥٬٧٩٣  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للف

                 

ل اكمة تحو سائر امل   -  -  -  ١١٬١٠٤  )١١٬١٠٤(  -  - من االحتياطي العام إ ا

ل صص العام تحو اكمةإ  من احتياطي ا سائر امل   -  -  -  ٣٣٬٥٣٤  )٣٣٬٥٣٤(  -  - ا

دد صص ا ل إ احتياطي ا اكمة تحو سائر امل   -  -  -  ٨٬٧٥٤  )٨٬٧٥٤(  -  -  إ ا

  ٢٬٤٨٧٬٥٨٤  ٣١٣  ٢٬٤٨٧٬٢٧١  )١٣٧٬٧٢٩(  ٤٢٨٬٤٩٢  ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  غ مدقق - ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد كما  

 

    



  

ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.  ال يتجزأ من 
ً
ق جزءا ل اإليضاحات املرفقة وامل   ش

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٦
ات  حقوق امللكية املوجز املوحد  ع)بيان التغ     (تا

ة ال ر  ستةلف ية   أش   يونيو ٣٠املن

  رأس املال 

سندات الشق األول 

اكمة   احتياطيات   من رأس املال   خسائر م

  حقوق امللكية

ك
ّ

  العائدة إ مال

   البنك

صص غ   ا

موع  املسيطرة   ا

م  م  ألف در م   ألف در م   ألف در م  ألف در م   ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠١٩            

سم  ٣١الرصيد كما     ٢٬٤٠١٬٦٢٨  ٣٠٦  ٢٬٤٠١٬٣٢٢  )١٩٢٬٥٥٢(  ٣٩٧٬٣٦٦  ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  مدقق ومعاد بيانه  - ٢٠١٨د

  )٢٧٬١٧٨(  -  )٢٧٬١٧٨(  -  )٢٧٬١٧٨(  -  -  )٢٦(إيضاح  إعادة البيان

  ٢٬٤٠١٬٦٢٨  ٣٠٦  ٢٬٤٠١٬٣٢٢  )١٩٢٬٥٥٢(  ٣٧٠٬١٨٨  ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  معاد بيانه  - ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما  

               

ة ح الف   ٤٦٬٠٨٨  ٣  ٤٦٬٠٨٥  ٤٦٬٠٨٥  -  -  -  ر

ة   ٢٠٠  -  ٢٠٠  -  ٢٠٠  -  -  الدخل الشامل اآلخر للف

ة   ٤٦٬٢٨٨  ٣  ٤٦٬٢٨٥  ٤٦٬٠٨٥  ٢٠٠  -  -  مجموع الدخل الشامل للف

                  

ل  اكمةالعام احتياطي  منتحو سائر امل   -  -  -  ٢٢٬٥٥١  )٢٢٬٥٥١(  -  -  إ ا

دد صص ا ل إ احتياطي ا اكمة تحو سائر امل   -  -  -  )٦١٬٤٧٥(  ٦١٬٤٧٥  -  -  إ ا

  ٢٬٤٢٠٬٧٣٨  ٣٠٩  ٢٬٤٢٠٬٤٢٩  )١٨٥٬٣٩١(  ٤٠٩٬٣١٢  ٤٥٩٬١٢٥  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ومعاد بيانه غ مدقق - ٢٠١٩ يونيو ٣٠الرصيد كما  

 

 

 



  
 

ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.  ال يتجزأ من 
ً
ق جزءا ل اإليضاحات املرفقة وامل   ش

 

  ش.م.ع البنك التجاري الدو  ٧
  بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد

  
ة ال ر لف ية   ستة أش   يونيو ٣٠املن

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  (غ مدققة)  (غ مدققة)  

ا)      (معاد بيا

شغيلية شطة ال      التدفقات النقدية من األ

ة ح الف   ٤٦٬٠٨٨  ١٥٬٧٩٤   ر

       عديالت لـ:

ات ومعدات الك ممتل   ١٢٬٢٥٧  ٩٬٣٨٣   اس

ثمار عقاري  الك اس   ١٬٨١٣  ١٬٥٦٣   اس

  ٨٬٢٩٣  ٨٬٢٩٠   إطفاء موجودات غ ملموسة

  ١٦١٬٧٩١  ١٧٩٬٤٠٦   قيمة املوجودات املالية انخفاض

  -  ١١٬٥٠٠   املالية غيـر قيمة املوجودات انخفاض

ات ومعدات بعاد ممتل ح من اس   )٤٬٠٠٥(  )٩٦(   ر

ة ثمارات عقار بعاد اس ح من اس   )٨٣٣(  -   ر

بعاد موجودات مالية  ح من اس لفة املطفأةر   )٤٤٦(  -   مقاسة بالت

لفة املطفأة   ٣٬٥٤٢  ٤٬٥٧٣   إطفاء موجودات مالية مقاسة بالت

ح)  /خسارة  سارة(ر ح أو ا   )٢٬١٣٨(  ١٬٧٧٩   من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الر

اح عات األر   )٢٦٤(  -   إيرادات توز

ات زميلة   ١٬٤٠٠  ٢٬١٠٠   حصة من نتائج شر

افآت  دمةمخصص م   ٣٬٧٩٥  ٣٬٢٨١   اية ا

  ٢٣١٬٢٩٣  ٢٣٧٬٥٧٣  

شغيلية: ات ال ات  املوجودات واملطلو        التغ

ية املتحدة املركزي  ادة)  األرصدة لدى مصرف اإلمارات العر   )١٬٢٧٧٬٦٥٠(  ١٬٥٠٠٬٤٦٣   النقص / (الز

ع واألرصدة املستحقة من البنوك النقص    ١٨٣٬٦٦٥  -   الودا

  ٥٧٢٬١٢٦  ٧١٦٬٩٥٠   القروض والسلفيات للعمالء النقص 

ادة) /  ة اإلسالمية(الز ثمار لية واالس   ٦٥٬٣٤٢  )٢٦٢٬٩٩٣(   النقص  املوجودات التمو

ادة) /    ١٠٤٬٥٠٩  )٤٢٧٬٨٣٩(   النقص  الذمم املدينة واملوجودات األخرى (الز

ادة / (النقص) ية املتحدة املركزي  الز   )٦٠٬٨٧٤(  ٤٩٧٬٥١٠    األرصدة املستحقة إ مصرف اإلمارات العر

ادة  ع واألرصدة املستحقة إ البنوك(النقص)  /الز   )١٨٬٨٩٩(  )١٨٬٨٩٩(    الودا

ع العمالء   )١٬٧٨٥٬٤٠٣(  )٦٨٢٬٦٨٤(   النقص  ودا

ادة (النقص) ع اإلسالمية للعمالء / الز   ١٩١٬٨٦٣  )١٧٬٠١٥(    الودا

ادة / (النقص) ات األخرى  الز   )٢٨٩٬٦١٨(  ٣٣٩٬٦٥٨    الذمم الدائنة واملطلو

شغيلية )املستخدم من / (النقد  شطة ال   )٢٬٠٨٣٬٦٤٦(  ١٬٩١٤٬٠٥٢   األ

دمة املدفوعة اية ا افآت    )٤٬٨٤٩(  )٥٬٣٩٠(   م

شغيلية )املستخدم ( من /الناتج صا  شطة ال   )٢٬٠٨٨٬٤٩٥(  ١٬٩٠٨٬٦٦٢   األ

    

 

    



  

ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.  ال يتجزأ من 
ً
ق جزءا ل اإليضاحات املرفقة وامل   ش

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٨

ع)بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد      (تا

ة ال ر لف ية   ستة أش  يونيو ٣٠املن

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاح 

م   م  ألف در   ألف در

  (غ مدققة)  (غ مدققة)  

ا)      (معاد بيا

ة: ثمار شطة االس      التدفقات النقدية من األ

ات ومعداتشراء    )١٣٬٠٢٨(  )٣٬٢٥٨(   ممتل

  )٤٦٤(  )٥٬١١٣(   شراء موجودات غ ملموسة

لفة املطفأة   )١٥٩٬١٦١(  )٢٧٦٬٢١١(   شراء موجودات مالية مقاسة بالت

سارة ح أو ا ة األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الر سو   -  )٢٥(   صا 

ات    ٩٥٬٣٨٩  ١٦٢   ومعداتمتحصالت من بيع ممتل

ة ثمارات عقار   ١٠٬٨٥٨  -   متحصالت من بيع اس

لفة املطفأة داد موجودات مالية مقاسة بالت   ٣٧٬٧٠٠  ٧٧٬٩٧١   متحصالت من بيع / اس

دادمتحصالت من    ٢٠٢  -   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اس

اح  عات أر   ٢٦٤  -   مستلمةتوز

ة ملستخدم ا صا النقد ثمار شطة االس   )٢٨٬٢٤٠(  )٢٠٦٬٤٧٤(   األ

      

عادله  النقصصا    )٢٬١١٦٬٧٣٥(  ١٬٧٠٢٬١٨٨   النقد وما 

عادله ة النقد وما    ٣٬٦٥٢٬٨٧٥  ٣٨٢٬٥٩٠    بداية الف

عادله ة النقد وما  اية الف    ١٬٥٣٦٬١٤٠  ٢٬٠٨٤٬٧٧٨  ٢١  

      

شغيلية من:        التدفقات النقدية ال

  ٤١٠٬٥٦٧  ٢٨٠٬٢٦٠   فوائد مقبوضة

ة إسالمية ثمار لية واس   ٧٬٢٨٧  ١٨٬٨٧٧   إيرادات مقبوضة من موجودات تمو

  ٢١١٬٩٢٤  ١٨٢٬٠٦٩   فوائد مدفوعة

ع اإلسالمية عات مدفوعة ملود الودا   ٩٬٧٩٢  ٩٬٩٥٤   توز

 

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٩
    إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

شطة  .١ ي واأل   الوضع القانو

مة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست  و شركة مسا خ  ٥/٩١بموجب املرسوم األميـري رقم البنك التجاري الدو ش.م.ع ("البنك")  ل  ٢٨الصادر بتار  ١٩٩١أبـر

و ص.ب.  ل  يمة. عنوان البنك امل يمة. البنك ُمدرج  سوق أبوظ لألوراق املالية (تحت رمز "البنك ٧٩٣عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس ا ، إمارة رأس ا

"). ي ة امل يونيوالتجاري الدو شطة التجار ية املتحدة.البنك األ   صرفية من خالل فروعه بدولة اإلمارات العر

 با
ً
ا جميعا شار إل ن أدناه ( و مب عة كما  اته التا ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة ع البيانات املالية للبنك وشر موعة").شتمل    سم "ا

شاط  ان  املقر الرئ   ال   سبة امللكية  م

س  لألعمال  الرئ  االسم   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  التأس
      

ي   الوساطة  ة الدولية للوساطة املالية ذ.م.مالشرك ية املتحدة -د ي   اإلمارات العر ية املتحدة -د   ٩٩٫٤  ٩٩٫٤  اإلمارات العر

ة ذ.م.م. امل العقار ي   العقارات  ت ية املتحدة -د ي   اإلمارات العر ية املتحدة -د   ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  اإلمارات العر

ة ذ.م.م ثمارات العقار ليجية لالس ية املتحدة -الشارقة   العقارات  ا ية املتحدة -الشارقة   اإلمارات العر   ٥٢٫٨  ٥٢٫٨  اإلمارات العر

دودة ر ا ار للتطو ودا  العقارات  ال ار يطانية  انتجوا و   ٩٥٫٠  ٩٥٫٠  جزر العذراء ال

دودة دمات املالية ا ي آي ل شأة ذات    ي   غرض خاص م ية املتحدة -د ايمان  اإلمارات العر   ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  جزر ال

ي آي تاي وان برايفت ليمتد شأة ذات غرض خاص    ي   م ية املتحدة -د ايمان  اإلمارات العر   ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  جزر ال
  

ديدة واملعدلة  .٢ ر املالية ا   تطبيق املعاي الدولية للتقار

ري ع البيانات املالية املوجزة املوحدةاملعاي الدولية   ١-٢ ا تأث جو س ل ديدة واملعدلة املطبقة ال ل ر املالية ا   للتقار

ع ة ال تبدأ  أو  ات السنو ا للف ديدة واملعدلة التالية، وال أصبحت معمول  ر املالية ا ذه البيانات  ،٢٠٢٠يناير  ١د تم تطبيق املعاي الدولية للتقار  

ري ع املبالغ املدرجة للسنو  ر املالية املعدلة أي تأث جو ذه املعاي الدولية للتقار الية والسابقة، ولكن قد تؤثر املالية املوحدة املوجزة. لم يكن لتطبيق  ات ا

بات املستقبلية ت  .ع محاسبة املعامالت أو ال
  

  ر ي للتقار  ."املاليةعديل "اإلطار املفا

  ر املالية رقم ة ٣عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار ف األعمال التجار عر  .دمج األعمال لتوضيح 

  ر املالية رقم ر املالية رقم  األدوات املالية: اإلفصاحات ٧عديالت ع املعيار الدو إلعداد التقار فيما يتعلق  األدوات املالية ٩واملعيار الدو إلعداد التقار

بدال املسبق  سياق إصالح  .اإليبور  بقضايا االس

  اس الدو رقم اس الدو رقم  عرض البيانات املالية ١عديالت ع املعيار ا ية  ٨واملعيار ا اس ات  التقديرات ا ية والتغي اس السياسات ا

ة واألخطاء ر و مية ا ف األ  .املتعلقة بتعر
  

٢-٢   
ً
عد وغ املطبقة مبكرا ة  ديدة واملعدلة الصادرة لكن غ سار ر املالية ا   املعاي الدولية للتقار

عد: ا لم تدخل ح التنفيذ  ا لك ديدة التالية ال تم إصدار ات ا  املعاي والتعديالت والتفس
ً
موعة مبكرا   لم تطبق ا

ديدة ر املالية ا   واملعدلة املعاي الدولية للتقار

ة املفعول  ات  سار للف

عد ةال تبدأ  أو    السنو

ر املالية رقم  اس الدو رقم  البيانات املالية املوحدة ١٠التعديالت ع املعيار الدو للتقار ات  ٢٨واملعيار ا ثمارات  الشر االس

كة ع املش ك. الزميلة واملشار ثمر ما لشركته الزميلة أو مشروعه املش ا من مس ية لبيع املوجودات أو منح اس ة ا   شأن املعا

ان مؤجل إ أجل غ  خ السر تار

  مس

اس الدو رقم  ية.عرض البيانات املالية١التعديالت ع املعيار ا س مية ال ف األ   ٢٠٢٢يناير  ١  فيما يتعلق بتعر

ر املالية رقم  ن ١٧املعيار الدو للتقار ا  عقود التأم ً وفر ن الية و ن وفًقا لقيمة اإلنجاز ا ات التأم يتطلب أن يتم قياس مطلو

اسبة القائمة ع املبادئ واملتوافقة وذلك  دف ا ذه املتطلبات لتحقيق  ن. تم تصميم  ميع عقود التأم موحًدا للقياس والعرض 

ن. سبة لعقود التأم   بال

  ٢٠٢٣يناير  ١

 

ي وأن تطبيتتوقع اإلدارة أن يتم  ة التطبيق املبد ات والتعديالت ع البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة لف ديدة والتفس ذه املعاي ا ذه تطبيق  ق 

ة التطبيق ا ري ع البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة  ف ون له تأث جو ات والتعديالت لن ي ديدة والتفس ي.املعاي ا   ملبد



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٠
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة  .٣ ية ال اس   السياسات ا

  أساس اإلعداد  ١-٣

خية لفة التار عض األدوات املالية ال أدرجت بالقيمة العادلة. أعدت البيانات املالية املوجزة املوحدة ع أساس الت ناء    باست
 

ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة  اس الدو رقم كذلك تم إعداد   للمعيار ا
ً
ر املالية املرحلية - ٣٤وفقا اسبة الدولية. عنالصادر  التقار   مجلس معاي ا

ذ ية املتبعة  إعداد  اس ه البيانات املالية املوجزة املوحدة تتوافق مع تلك السياسات املتبعة  إعداد البيانات املالية املوحدة املدققة للسنة إن السياسات ا

ية   سم  ٣١املن ناء ٢٠١٩د ن ، باست و مب ات واملعدات كما    .٢٦ اإليضاح املمتل

افة املع ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة ع  شتمل   إ جنب مع البيانات ال 
ً
قرأ جنبا

ُ
ب أن ت املة و ة املوحدة ال لومات الالزمة للبيانات املالية السنو

ية   سم  ٣١املالية املوحدة للمجموعة كما  وللسنة املن ة ال٢٠١٩د ون نتائج ف س من الضروري أن ت اإلضافة إ ذلك، فل ر. و ية   ستة أش  ٣٠املن

ت  م ٢٠٢٠ يونيو ون متوقعة للسنة املالية ال ست  ع النتائج ال قد ت
ً
سم  ٣١ؤشرا   .٢٠٢٠د

يئة األوراق املالية والسلع رقم   بتعميم 
ً
خ  ٢٦٢٤/٢٠٠٨عمال ر  ١٢الصادر بتار شأن املوجودات املالية ٢٠٠٨أكتو ية  اس ، فقد تم اإلفصاح عن السياسات ا

ة   ثمارات العقار   البيانات املالية املوجزة املوحدة.واالس

  األدوات املالية  ٢-٣

ام التعاقدية   األح
ً
موعة طرفا ات املالية  بيان املركز املا املوجز املوحد للمجموعة عندما تصبح ا   لألداة. تدرج املوجودات واملطلو

 بالقيمة 
ً
ا مبدئيا ف  ات املالية املع ات يتم قياس املوجودات واملطلو ٍل مباشر إ االستحواذ ع املوجودات واملطلو ش اليف املعاملة العائدة  العادلة. إن ت

ا من القي ا أو خصم سارة) يتم إضاف ح أو ا ات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر ا (بخالف املوجودات واملطلو مة العادلة للموجودات أو املالية أو إصدار

ات املالية، ح ات املالية باملطلو ٍل مباشر إ االستحواذ ع املوجودات أو املطلو ش اليف املعاملة العائدة  ي. أما ت اف املبد القيمة سب االقتضاء، عند االع

سارة. ح أو ا ا مباشرة  الر اف  سارة فيتم االع ح أو ا   العادلة من خالل الر

ان سعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة  :إذا  ذا الفرق ع النحو التا موعة بحساب  ي، فسوف تقوم ا اف املبد   عند االع

 إ أي أسلوب من أساليب التقييم 
ً
نادا ام مماثل أو اس شطة ألصل أو ال ال ال  إذا توفر دليل ع القيمة العادلة من خالل سعر معلن  سوق 

ديرة ح أو خسارة اليوم  ستخدم إال البيانات املستمدة من األسواق ا ي (أي ر اف املبد سارة عند االع ح أو ا اف بالفرق  الر باملالحظة، يتم االع

  األول)؛

  ح أو خسارة اليوم األول من خالل إدر تم إرجاء ر عديل القيمة العادلة لتتما مع سعر املعاملة (أي س تم  االت األخرى، س اجه  القيمة  جميع ا

ية األو  ام).الدف   لية لألصل أو االل

 

شأ في د الذي ي سارة ع أساس منطقي، فقط إ ا ح أو ا سارة املؤجلة إ الر ح أو ا تم اإلفراج عن الر ي، س اف املبد سارة عد االع ح أو ا ذا الر ه 

ون  السوق   غي  أحد العوامل (بما  ذلك الوقت) والذي يأخذه املشار يجة أي  سع األصل أو ن سبان عند      .املطلوبا



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١١
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة  .٣ ية ال اس ع) السياسات ا   (تا

  املوجودات املالية  ٣-٣

يع األصل املا بموجب عقد تن ون عملية شراء و خ املتاجرة عندما ت ا بتار اف  لغاء االع افة املوجودات املالية و اف ب سليم األصل يتم االع ص شروطه ع 

ناء تلك املوجودات املاملا خالل  اليف املعامالت، باست  ت
ً
 بالقيمة العادلة، زائدا

ً
ا مبدئيا تم قياس الية املصنفة إطار زم تحدده أعراف السوق ذي الصلة. و

لفة املطفأة أو   إما بالت
ً
 الحقا

ً
ا جميعا لة يتم قياس افة املوجودات امل سارة. إن  ح أو ا يف بالقيمة العادلة من خالل الر بالقيمة العادلة، بناًء ع تص

ح  ٍل مباشر إ االستحواذ ع املوجودات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الر ش اليف املعاملة العائدة  اف املوجودات املالية. أما ت سارة فيتم االع أو ا

سارة. ح أو ا   ا مباشرة  الر

ا وال ف  ر املالية رقم إن جميع املوجودات املالية املع لفة املطفأة أو القيمة العادلة ع أساس  ٩ تقع ضمن نطاق املعيار الدو للتقار ا الحًقا بالت يتم قياس

شأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية.   نموذج أعمال امل

  وع وجه التحديد:

  ا تفظ   دفعات للمبلغ أدوات الدين ا
ً
ا عاقدية تمثل حصر ا تدفقات نقدية  دفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وال ل  نموذج أعمال 

لفة املطفأة.  بالت
ً
ا الحقا   األص والفائدة ع املبلغ األص القائم، يتم قياس

 ا جمع التدفقات دف ا ضمن نموذج أعمال  ا تدفقات نقدية  أدوات الدين ال يتم االحتفاظ  ون ل يع أدوات الدين، وال ي النقدية التعاقدية و

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ً
ا الحقا  دفعات للمبلغ األسا والفائدة، يتم قياس

ً
ا   ؛األخر عاقدية تمثل حصر

 ا ع أساس ال م الحقا يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين ال تتم إدار ثمارات األس ا للبيع) واس تفظ  قيمة العادلة أو ا

سارة. ح أو ا   بالقيمة العادلة من خالل الر

 

ل أصل ع حدة: ي باملوجودات املالية ع أساس  اف املبد ي التا عند االع ا يف ال يار/ التص موعة إ ا أ ا    ومع ذلك، قد ت

  ثمار  حقوق امللكية ات الالحقة  القيمة العادلة لالس عرض  الدخل الشامل اآلخر التغ ي أن  ا ل  ش تفظ يجوز للمجموعة أن تختار  غ ا

ة املستحوذة   به بواسطة ا
ً
فا  مع

ً
 طارئا

ً
ر املالية رقم اندماج أعمال ينطبق عليه املعيار ال ضمن عمليةا للمتاجرة أو ال تمثل مقابال دو للتقار

٣.  

 لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ع  أداة الدين ال تل معاي القياس بالت
ً
ائيا موعة  ا مقاسة قد تصنف ا  أ

سارة إذا أدى ذلك إ إزالة عدم تطابق محاس أو تقليله ح أو ا شار إليه بخيار القيمة العادلة). بالقيمة العادلة من خالل الر ة ( ر   بصورة جو

 

لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ١-٣-٣   أدوات الدين بالت

موعة يف وقياس املوجودات املالية بناًء ع خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات ونموذج أعمال ا موعة بتقييم تص إلدارة  تقوم ا

  املوجودات.

لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن شروطه التعاقدية يجب  يفه وقياسه بالت سبة لألصل الذي يتم تص أن تؤدي إ بال

ة للمبلغ األص والفائدة ع املبلغ األص القائم.   التدفقات النقدية ال تمثل دفعات حصر

ذلغرض اختبار ا ي. قد يتغ  اف املبد ة للمبالغ األصلية والفائدة، فإن املبلغ األص يمثل القيمة العادلة لألصل املا عند االع صر ا املبلغ األص لدفعات ا

ون الفائدة من املقابل للقيمة الزمن ). تت سديد للمبلغ األص ناك  ان  يل املثال، إذا  اطر االئتمان ع مدى عمر األصل املا (ع س ية للنقود، وذلك 

ح. يتم إج امش الر اليف اإلقراض األساسية األخرى، باإلضافة إ  اطر وت ة زمنية محددة و راء تقييم الدفعات املرتبطة باملبلغ األص القائم خالل ف

. م األصل املا ا تقو ة للمبالغ األصلية والفائدة بالعملة ال يتم  صر   ا

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٢
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة ال  .٣ ية ال اس ع)سياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ١-٣-٣ ع) أدوات الدين بالت   (تا

بات اإلقراض  سق مع ترت ة للمبالغ األصلية والفائدة ت صر األساسية. إن الشروط التعاقدية ال تنطوي ع التدفقات النقدية التعاقدية ال  الدفعات ا

ات  أسعار حق ، مثل التعرض للتغ ب اإلقراض األسا ت وق امللكية أو أسعار التعرض للمخاطر أو التقلبات  التدفقات النقدية التعاقدية غ املرتبطة ب

ص ى عبارة عن السلع، ال تؤدي إ التدفقات النقدية التعاقدية ال  الدفعات ا شأ أو املش ون األصل املا امل ة للمبالغ األصلية والفائدة. يمكن أن ي ر

ي. له القانو ان قرًضا  ش غض النظر عما إذا  ب أسا لإلقراض    ترت

موعة نماذج العمل . تحدد ا يف األصل املا عكس كيفية إدارة مجموعات  عد تقييم نماذج العمل إلدارة املوجودات املالية أمًرا أساسًيا لتص ع مستوى 

موعة ع نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية،  اص با عتمد نموذج العمل ا ن. ال  دف أعمال مع التا يتم تقييم نموذج املوجودات املالية مًعا لتحقيق  و

ل أداة ع حدة. س ع أساس    العمل عند مستوى تجميع أع ول

ون لدى  ا املالية من أجل تقد ي موعة موجودا ا ا قة ال تدير  عكس الطر ا املالية ال  موعة أك من نموذج أعمال واحد إلدارة أدوا ن التدفقات ا و

تج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع امل انت التدفقات النقدية سوف ت موعة ما إذا  ما.النقدية. تحدد نماذج أعمال ا ل   وجودات املالية أو 

ذا التقييم ع موعة  االعتبار جميع املعلومات ذات الصلة املتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء  ات  تأخذ ا و نار أساس الس

الة األسوأ" أو  ات "ا و نار س س  ل معقول، مثل ما  ش ا  موعة حدو موعة  االعتبار جميع األدلة ذات الصلة ال ال تتوقع ا "حالة الضغط". تأخذ ا

  املتاحة مثل:

  شأة؛ بالغ كبار موظفي اإلدارة بامل ا  نموذج األعمال و تفظ    كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واملوجودات املالية ا

 اطر ال تؤثر ع أداء نموذج األعمال (واملوجودات املالية ا ا تلك ا قة ال تدار  صوص الطر ا ضمن ذلك النموذج)، وع وجه ا تفظ 

اطر؛ و   ا

  ند إ القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية س ض  ان التعو يل املثال ما إذا  ض مديري األعمال (ع س عو التعاقدية كيفية 

  املتحصلة).
 

ي باألصل  اف املبد عكس عند االع انت  ا جزًءا من نموذج أعمال قائم أو ما إذا 
ً
ا حديث ف  انت املوجودات املالية املع موعة بتحديد ما إذا  ، تقوم ا املا

انت نماذج العمل قد  ر لتحديد ما إذا  ة تقر ل ف ا   موعة بإعادة تقييم نماذج أعمال ت مالبدء  تفعيل نموذج أعمال جديد. تقوم ا ة السابقة. غ نذ الف

ا. غي  نماذج أعمال موعة بتحديد أي  الية والسابقة، لم تقم ا ر ا ة التقر   و ف

سارة امل  ح/ ا يف الر اف بأداة الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تص   عندما يتم إلغاء االع
ً
ا سابقا ف  اكمة املع

ثمار  حقوق امللكية املصنف بالقيمة ال سبة إ االس سارة. و املقابل، بال ح أو ا عادلة من خالل الدخل الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إ الر

  الدخل الشامل اآلخر  وقت الحق 
ً
ا سابقا ف  اكمة املع سارة امل ح/ ا يف الر ا الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تص ل سارة ولكن يتم تحو ح أو ا إ الر

  ضمن حقوق امللكية.

لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع النخفاض القيمة. ا الحًقا بالت   أدوات الدين ال يتم قياس

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٣
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة  .٣ ية ال اس ع) السياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

سارةموجودات   ٢-٣-٣ ح أو ا   مالية بالقيمة العادلة من خالل الر

سارة: ح أو ا   تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر

 ة للمبالغ األصلية والفوائد؛ و/ أو صر   املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية ال ال تمثل الدفعات ا

 ا  نموذج عمل بخالف االحت تفظ  ا؛ أواملوجودات ا يع ا و ا لتحصيل ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ    فاظ 

 .سارة باستخدام خيار القيمة العادلة ح أو ا   املوجودات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الر
 
ذه اقیام یت اح أو خسائر لةدلعاابالقیمة ودات جولمس  اف بأي أر قة لخساأو ابح رلافي س قیالدة اعان إناتجة ع، مع االع رة. يتم تحديد القيمة العادلة بالطر

نة  اإليضاح    .٢٤املب

يف  ٣-٣-٣   عمليات إعادة التص

سري متطلبات ال يف املوجودات املالية املتأثرة.  موعة بموجبه بموجودات مالية، يتم إعادة تص غ نموذج األعمال الذي تحتفظ ا يف والقياس إذا  تص

عقب التغي  نموذج األعمال والذي  ر األو ال  ة التقر ديدة بأثر مستقب اعتباًرا من اليوم األول من ف يف املتعلقة بالفئة ا تج عنه إعادة تص ي

موعة تحتفذي لل األعماا وذجفي نمر تغییك أي نان هیکم ل، لسابقةالمحاسبیة رة الفتوالحالیة المالیة السنة ل اخالاملوجودات املالية للمجموعة.  ظ فيه ا

عديل تصنیدة عام إجراء إیتم بالتالي لومالیة بموجودات  شأن " ية  اس ات  التدفقات النقدية التعاقدية  إطار السياسة ا ؤخذ  االعتبار التغ ف. و

اف باملوجودات املالية"، انظر اإليضاح  لغاء االع   .١٠-٣-٣و

اح وخسائر ال  ٤-٣-٣   صرف األجنأر

ل اية  ا بالسعر الفوري   ل ية وتحو ا بتلك العملة األجن ية يتم تحديد عملة أجن ية للموجودات املالية املقومة  ر. وع وجه  إن القيمة الدف ة تقر ف

  التحديد:

  ،من عالقة تحوط محددة 
ً
ست جزءا لفة املطفأة ال ل سبة للموجودات املالية املقاسة بالت سارة.بال ح أو ا اف بفروق الصرف  الر   يتم االع

  اف بفر  من عالقة تحوط محددة، يتم االع
ً
ست جزءا سبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال ل وق الصرف بال

اف ب تم االع سارة. و ح أو ا لفة املطفأة ألداة الدين  الر فروق الصرف األجن األخرى  الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي إعادة األجن ع الت

ثمارات.   تقييم االس

  اف  من عالقة تحوط محددة، يتم االع
ً
ست جزءا سارة ال ل ح أو ا سبة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الر بفروق الصرف بال

سارة. ح أو ا   األجن  الر

 س اف بفروق الصرف األجن  الدخل الشامل اآل بال م املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االع ثمارات األس خر بة الس

ثمارات.   ضمن احتياطي إعادة تقييم االس
 
  االنخفاض  القيمة  ٥-٣-٣

اف بمخصصات عة بولمجموم اتق سائر االئتمان اخسائاالع ح لخال نم لةدلعاا بالقیمة اهقیاسم یتم لتي لالمالیة دوات األاعلی قعة ولمتر  سارة أو الر  ا

اف يتم ال). املالية ناتلضماا ودعقو رضلقا تمازالتا كلذ في بما( ثمارات القيمة انخفاض بخسائر االع م الس   .األس

ا  شأة ال انخفضت قيم اة أو امل ناء املوجودات املالية "املش سائر االئتمانية باست ل منفصل أدناه)، يجب قياس ا ش االئتمانية" (ال تؤخذ  االعتبار 

عادل:   املتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ 

  سائر االئتمانية املتوقعة ملدة تج عن أحداث التع  سداد األدوات امل ١٢ا سائر االئتمانية املتوقعة ع مدار العمر ال ت ، أي ا
ً
را الية ال ش

ا  غضون  )؛ أو ١٢يحتمل وقوع ا ضمن املرحلة األو ر (املشار إل خ التقر عد تار ًرا    ش

 ت سائر االئتمانية املتوقعة ع مدار العمر الناتجة عن جميع أحداث التع ا سائر االئتمانية املتوقعة ع مدار العمر، أي: ا ملة ع مدى ا

ا ضمن املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة).عمر األداة املالية  شار إل )  



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٤
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة   .٣ ية ال اس ع)السياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

ع) االنخفاض  القيمة  ٥-٣-٣   (تا

انت مخاطر اال  سبة لألداة املالية إذا  سائر االئتمانية املتوقعة ع مدار العمر بال ن مخصص خسارة عن ا و ئتمان ع تلك األداة املالية قد زادت يجب ت

سا عادل ا سائر االئتمانية املتوقعة بمبلغ  ميع األدوات املالية األخرى، يتم قياس ا سبة  ي. بال اف املبد ري منذ االع ل جو ئر االئتمانية املتوقعة ش

. ١٢ملدة 
ً
را   ش

سائر االئتمانية املتوقعة  تقدير مر باالحتماالت لل ن التدفقات ا الية للفرق ب ا القيمة ا ذه القيم ع أ سائر االئتمان. يتم قياس  الية  قيمة ا

ات اقتصادي و نار شأ عن ترجيح عدة س ا وال ت موعة تلق ة مستقبلية، النقدية املستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية ال تتوقع ا

   لألصل.مخصومة من معدل الفائدة الفع

 ن التدفقات النقدية التعا الية ب ن القيمة ا سائر االئتمانية املتوقعة  الفرق ب ة، فإن ا و امات القروض غ امل سبة الل قدية املستحقة بال

ب  ا  حالة  موعة استالم ب القرض والتدفقات النقدية ال تتوقع ا امات القرض    القرض.للمجموعة إذا قام صاحب ال

 ن املدفوعات املتوقعة للسداد لصاحب أداة الدين املضم سائر االئتمانية املتوقعة  الفرق ب سبة لعقود الضمانات املالية، فإن ا ونة ناقًصا أي بال

ا من صاحب أداة الدين أو املدين أو أي طرف آخر. موعة استالم   مبالغ تتوقع ا

 

سائر االئتما موعة بقياس ا اطر االقتصادية تقوم ا افظ القروض ال تتقاسم خصائص ا نية املتوقعة ع أساس فردي، أو ع أساس جما 

الية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفع األص لأل  سارة إ القيمة ا ند قياس مخصص ا س صل، بصرف النظر املماثلة. و

ان ُيقاس ع .عما إذا     أساس فردي أو ع أساس جما

ا االئتمانية  ٦-٣-٣   املوجودات املالية ال انخفضت قيم

شار إ املوجودات تنخفض القيمة االئتمانية لألصل املا عند وقوع حدث أو أك له تأث سل ع التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لذلك األصل امل  . ا

ا حول األحداث التالية:٣الئتمانية املنخفضة كموجودات املرحلة املالية ذات القيمة ا شمل األدلة ع انخفاض القيمة االئتمانية بيانات يمكن مالحظ  .  

  ة املصدرة؛ ض أو ا ة تواجه املق ة مالية كب   صعو

 خرق بنود العقد مثل أحداث التع أو التأخر  سداد الدفعات؛  

 قرض لل
ُ
ان للُمقرض قبول ذلك  ظل ظروف أخرى؛تنازل من جانب امل ض، وما  ز املا للمق عاقدية أو اقتصادية تتعلق بال ض ألسباب    مق

  ات املالية؛ أو ب الصعو س شطة للورقة املالية    عدم وجود سوق 

 .عكس خسائر االئتمان املتكبدة   شراء أصل ما بخصم كب 

 

ون من املمكن تحديد حدث منفصل  ب  تحول املوجودات املالية إ منخفضة قد ال ي س ك لعدة أحداث قد ت ون التأث املش  من ذلك، قد ي
ً
فردي، بدال

 خالل من العادلة بالقيمة أو ةفأطلما بالتکلفة اهقیاسم لتي یتالمالیة ودات اجولمل التي تمثت أدوات الدين اکانإذا ما م عة بتقییولمجموم اتقالقيمة االئتمانية. 

ا انخفضت قد اآلخر املالش اصة یةدلسیاا نیدلا أدوات تکان إذا ما ملتقییو. ریرلتقا یخرتا  االئتمانية قيم ات وا  تضع االئتمانية، القيمة منخفضة بالشر

ل.علی رض لمقتدرة اقوالئتماني ف التصنیوا داتلسنا داتعائ لمث لمواع االعتبار  عةولمجما   جمع التمو

يجة ملنح التنازل،  عت القرض منخفض ناك دليل ع أنه ن ض، ما لم يكن  ور الوضع املا للمق ب تد س ض  فإن القيمة االئتمانية عند منح تنازل إ املق

سبة للموجودات املالية ال يتوق ري وال توجد مؤشرات أخرى ع انخفاض القيمة. بال ل جو ش التنازل  عخطر عدم تلقي التدفقات النقدية قد انخفض 

ناك دليل وا ع انخفاض ال ون  ا منخفضة القيمة االئتمانية عندما ي ذا التنازل، يتم اعتبار املوجودات بأ ا ولكن ال يتم منح  قيمة االئتمانية بما  ع

ا ف التع (انظر أدناه) عدم احتمال السداد والتوقف عن السداد إذا  عر شمل   . ف التع . ٩٠نت املبالغ متأخرة ملدة ذلك الوفاء بتعر   يوًما أو أك

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٥
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة  .٣ ية ال اس ع) السياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

ا االئتمانية  ٧-٣-٣ شأة ال انخفضت قيم اة أو امل   املوجودات املالية املش

ا  شأة ال انخفضت قيم اة أو امل اف يتم التعامل مع املوجودات املالية املش قة مختلفة نظًرا ألن األصل تنخفض قيمته االئتمانية عند االع االئتمانية بطر

سائر االئتمانية املتوقعة ع مدار ال ات ال طرأت ع ا اف بجميع التغ موعة باالع ذه املوجودات، تقوم ا سبة ل ي. بال ي املبد اف املبد عمر منذ االع

اف بأي  ح من انخفاض القيمة.كمخصص خسارة مع االع ذه املوجودات إ تحقيق ر ي ملثل  سارة. يؤدي التغي اإليجا ح أو ا ات  الر   غي

ف التع  ٨-٣-٣   عر

سائر االئتمانية املتو  ف التع  قياس مبلغ ا عر ستخدم  سائر االئتمانية املتوقعة.   عند تحديد ا
ً
اما  

ً
ف التع أمرا عر ان قعة و تحدعد  يد ما إذا 

سائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ند إ ا س سارة  ل من  ١٢مخصص ا ونات احتمالية التع الذي يؤثر ع  و أحد م  أو ع مدار العمر، ألن التع 
ً
را ش

ة  مخاطر االئتمان. ر و ادة ا سائر االئتمانية املتوقعة وتحديد الز   قياس ا

سب موعة  ا ا حالة من حاالت التع :تضع ا عت   ان األمور التالية و

  موعة ألك من ة إ ا ر امات ائتمانية جو ض متأخر  سداد أي ال ون املق ؛ أو  ٩٠ي
ً
  يوما

  ض تمل أن يقوم املق امل.سداد من غ ا اماته االئتمانية للمجموعة بال   ال

 

ات ع املكشوف متأخرة ال و عت ال تلفة ألنواع مختلفة من املوجودات.  صائص ا عكس ا ل مناسب بحيث  ش ف التع  عر سداد يتم تصميم 

ا القائم.  ك العميل حًدا مو به أو تم إعالمه بحد أصغر من املبلغ ا   بمجرد أن ين

تمل أن  ان من غ ا عتمد املعلومات ال يتم د سداعند تقييم ما إذا  سبان املؤشرات النوعية والكمية.  موعة  ا ي، تأخذ ا امه االئتما ض ال املق

و أمر غ مرتبط بقروض ا دات، و و خرق التع ات، فإن املؤشر النو املستخدم  يل املثال  قروض الشر ا ع نوع األصل، ع س ألفراد. إن تقييم

موعة املؤشرات الكمية ستخدم ا ذا التحليل.  سية   ام آخر من نفس الطرف املقابل،  معطيات رئ ، مثل التأخر  السداد وعدم السداد ع ال

ا من مصادر خارجية. صول عل ا داخلًيا أو ا ر   مجموعة متنوعة من مصادر املعلومات لتقييم التع وال يتم تطو

ة  مخا  ٩-٣-٣ ر و ادة ا   طر االئتمانالز

امات القروض الصادرة وعقود الضمانات املالية ال تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم موعة جميع املوجودات املالية وال ناك  تراقب ا انت  ما إذا 

ة  مخاطر االئتمان،  ر ادة جو ناك ز انت  ي. إذا  اف املبد ة  مخاطر االئتمان منذ االع ر ادة جو سارة ز موعة بقياس مخصصات ا سوف تقوم ا

سائر االئتمانية املتوقعة ع مدى   من ا
ً
سائر االئتمانية املتوقعة ع مدار العمر بدال ستخدم  ١٢ع أساس ا ية للمجموعة ال  اس را. إن السياسة ا ش

اطر االئتمانية  ة  مخاطر الوسيلة العملية ال تفيد بأن املوجودات املالية ذات ا ر ادة جو عرضت لز ا قد  عت أ ر املا ال  خ التقر "املنخفضة"  تار

امات القروض الصادرة وعقود الضمانات املالية ال تخضع موعة بمراقبة جميع املوجودات املالية وال يجة لذلك، تقوم ا النخفاض القيمة  االئتمان. ون

ة  مخاطر اال  ر و ادة ا   ئتمان.لتحري الز

موعة تقارن مخاطر حد ي، فإن ا اف املبد ري منذ االع ل جو ش انت مخاطر االئتمان ع األدوات املالية قد زادت  وث التع لألداة عند تقييم ما إذا 

ة اال  ع متوقع لف خ االستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث   إ تار
ً
نادا ر اس خ التقر ا عندما تم املالية  تار ر ا خ التقر ستحقاق املتبقية  تار

ون معقول موعة  االعتبار املعلومات الكمية والنوعية ال ت ذا التقييم، تأخذ ا اف باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء  ة وقابلة للدعم، بما  ذلك االع

لفة خية واملعلومات التطلعية املتوفرة دون ت ة التار ب لالئتمان بما  ذلك املعلومات  ا خية للمجموعة وتقييم ا ة التار ر له، بناًء ع ا د ال م أو ج

  .املستقبلية

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٦
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة   .٣ ية ال اس ع)السياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

ة  مخاطر االئتمان  ٩-٣-٣ ر و ادة ا ع) الز   (تا

ات االقتصادية  و نار ات االقتصادية تمثل الس و نار ر الالحقة. ستؤدي الس خ التقار ي و توار اف املبد املتعددة األساس لتحديد احتمالية التع عند االع

تلفة األساس املتوسط املر الحتمالية التع املستخدم لتحد ات ا و نار ذه الس ل ترجيح  ش . و تلفة إ احتمال مختلفة للتع سائر اا الئتمانية يد ا

  املتوقعة.

ا األطراف املقابلة للمجموعة، وال  عمل ف ات، تتضمن املعلومات التطلعية التوقعات املستقبلية للصناعات ال  سبة لقروض الشر ا بال صول عل يتم ا

ومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغ  يئات ا ن وال ن املالي لل ن وا اء االقتصادي ر ا ا من املنظمات املماثلة، باإلضافة إ دراسة مختلف املصادر من تقار

شتمل املعلومات التطلعية ع نفس التوقعات ا سبة لقروض األفراد،  ارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية واملتوقعة. بال القتصادية مثل الداخلية وا

لية،  ات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية ا خاصة للمناطق ال تركز ع صناعات معينة، وكذلك املعلومات الداخلية عن سلوك قروض الشر

عت ا.  ع األطراف املقابلة ع درجة مخاطر ائتمانية داخلية ذات صلة اعتماًدا ع جودة ائتما موعة بتوز  املعلومات الكمية مؤشًرا السداد للعمالء. تقوم ا

ة  مخا ر و ادة ا تج عنه أساسًيا للز يف الذي ي ا من خالل تخفيض التص ن ال يتم قياس ض دارة االئتمانية للمق ند إ التغ  ا س طر االئتمان و 

يف  املراحل.  ملعاي التص
ً
  احتمالية أع للتع وفقا

يات  موعة نفس املن ستخدم ا سائر االئتمانية إن بيانات احتمالية التع املستخدمة  بيانات تطلعية و والبيانات املستخدمة لقياس مخصص ا

  املتوقعة.

ة  مخاطر االئتمان  نماذج احتمالية التع  الوقت املناسب. ومع ذلك، ال تزا ر ادة جو ش إ ز ر العوامل النوعية ال  ل وتظ ش موعة تدرس  ل ا

انت مخاطر عض العوامل النوعية لتقييم ما إذا  ناك ترك خاص ع املوجودات  منفصل  ات،  سبة لقروض الشر ري. بال ل جو ش االئتمان قد زادت 

ور املالءة االئتمانية للطرف امل ناك قلق من تد ون  لقروض األفراد، بالنسبة قابل. املدرجة  "قائمة املراقبة" بالنظر إ أن التعرض يتم بقائمة املراقبة عندما ي

  ة.لوفاق أو الطالس أو اإلفالأو البطالة امثل اث ألحدن واالئتمات التحمل ودفعات التوقف املؤقت عن السداد ودرجات اتوقعار عتباالالمجموعة في اتأخذ 

ون قد حدثت وأن األصل يندر  ٣٠وكنقطة دعم، فإنه عندما يصبح األصل متأخر السداد ملدة  ة  مخاطر االئتمان ت ر و ادة ا موعة أن الز عت ا ج يوما، 

سارة باعتباره خسارة ائتمانية متوقعة ع مدار العمر، ما لم يكن موعة   املرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة، أي: يتم قياس مخصص ا لدى ا

  معلومات معقولة وقابلة للدعم تو خالف ذلك.

اف باملوجودات املالية  ١٠-٣-٣ لغاء االع   عديل و

ن يحدث التعديل  األصل  قة أخرى ب عديله بطر املا عندما يتم إعادة التفاوض ع الشروط التعاقدية ال تحكم التدفقات النقدية ألصل ما أو يتم 

ل فوري أو  ش . يؤثر التعديل ع مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء  خ استحقاق األصل املا ي وتار اف املبد خ مستاالع .  تار قب

ديدة أو املعدل دات ا ذه التع عديل ح إذا لم تؤثر  دات القائمة لقرض قائم بمثابة  عديل التع ون إدخال أو  عد ع التدفقات باإلضافة إ ذلك، سي ة 

ته أم ال ( ع د تم تلب ان التع ا قد تؤثر ع التدفقات النقدية اعتماًدا ع ما إذا  ل فوري ولك ش ادة  معدل الفائدة  النقدية  غي  الز يل املثال  س

دات). شأ عندما يتم خرق التع   الذي ي

ون للعمالروض لقاعلی وض لتفادة اعة بإعاولمجموم اتق االت مخال وتقليل لتحصیم ایظمالیة لتعت باوصعء الذين يواج ال القرض  ا طر التع . يتم منح إم

ا خطر كب من التع ون ف  ع الوفاء بالشروط املعدلة، ع الرغم من بذل  ال ي
ً
ض قادرا ون املق ون التع قد حدث بالفعل ومن املتوقع أن ي أو أن ي

ود املعقولة لل ل ا ض ل ات سداد املق ة استحقاق القرض، والتغي االت تمديد ف شمل الشروط املعدلة  معظم ا بموجب الشروط التعاقدية األصلية. 

صلية والفائدة) توقيت التدفقات النقدية للقرض (سداد املبلغ األص والفائدة)، وتخفيض مبلغ التدفقات النقدية املستحقة (اإلعفاء عن سداد املبالغ األ  

دات.      والتعديالت ع التع



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٧
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة   .٣ ية ال اس ع)السياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

لغاء اال   ١٠-٣-٣ اف باملوجودات املالية عديل و ع)ع   (تا

موعة، يؤدي ا  لسياسة ا
ً
اف. ووفقا ذا التعديل يؤدي إ إلغاء االع ان  موعة بتقييم ما إذا  ، تقوم ا عديل أصل ما اف عندما يتم  لتعديل إ عدم االع

انت الشروط املعدلة تختلف اخت شوء اختالف كب  الشروط. لتحديد ما إذا  :عند  موعة ما ي  عن الشروط التعاقدية األصلية، ترى ا
ً
ا ر  جو

ً
  الفا

 ة للمبالغ األصلية والفائدة أو الم تعد ، لتعديلالتعاقدية بعد النقدية ت التدفقاامثل ، لنوعيةامل العوأن ا أو التغ لعملة التغير في دفعات حصر

ر لفائدمعدالت التغير في ى امدأو لمقابل ف الطر ا عديل جو ش بوضوح إ  ذه ال  انت  دات. إذا  خ االستحقاق والتع ا؛ ة وتار   ي، عند

 ر اإطیة في دلتعاقایة دلنقت افقادلتاألصلیة مع روط الشب اجولمتبقیة بمایة دلتعاقت النقدية افقادلحالیة للتالقیمة انة رکمي لمقام تقییراء جم إیت

موعة مع روط املعدلة لشا ا، فإن ا رً الية جو ان الفرق  القيمة ا . إذا  ن بمعدل الفائدة الفع األص ب مختلف خصم كال املبلغ ت عت أن ال

اف.  ل كب مما يؤدي إ إلغاء االع   ش

 

اف لتحديد صا خ إلغاء االع سائر االئتمانية املتوقعة  تار سارة عن ا عاد قياس مخصص ا  ، اف باألصل املا ية لألصل  حالة إلغاء االع  القيمة الدف

ي ن القيمة الدف خ. إن الفرق ب سارة عند  ذلك التار ح أو ا ديدة سوف يؤدي إ الر ديدة مع الشروط ا ة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية ا

سائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ديد مخصص خسارة يتم قياسه ع أساس ا ون لألصل املا ا اف. سوف ي االت النادرة ال  ١٢إلغاء االع ناء ا ًرا باست ش

ديد بخصم  عت اف بالقيمة العادلة للقرض ا ا االع الة ال يتم ف ديد منخفض القيمة االئتمانية. ينطبق ذلك فقط ع ا ا القرض ا كب من مبلغ ف

موعة بمراقبة مخاطر االئ ا من خالل التعديل. تقوم ا ناك مخاطر عالية للتع لم يتم تحفيض مة املعدل ألنه ال يزال  تمان للموجودات املالية املعدلة املسا

ديدة. ض  حالة تأخر عن السداد  ظل الشروط ا ان املق   من خالل تقييم املعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا 

موعة إذا ما زاد خطر االئتما اف، تحدد ا عديل الشروط التعاقدية ألصل ما وال يؤدي التعديل إ إلغاء االع ري منذ عندما يتم  ل جو ش ن املا لألصل 

ي من خالل مقارنة: اف املبد   االع

  ي ووفقا للشروط التعاقدية األصلية؛ مع اف املبد   احتمالية التع ع مدار العمر املتبقي واملقدر بناء ع البيانات عند االع

  .ر بناء ع الشروط املعدلة خ التقر   احتمال التع  تار

 

سبة للموج عبال اف، فإن تقدير احتمال التع  تج عن التعديل إلغاء االع موعة، و حال لم ي كس ودات املالية املعدلة كجزء من سياسة التحمل لدى ا

موعة السابقة  إجراءات التحمل املماثلة، باإلضافة إ امل ة ا موعة ع تحصيل التدفقات النقدية املعدلة مع مراعاة خ ات السلوكية، بما  ؤشر قدرة ا

اف ا ان متوقًعا عند االع ض مقابل الشروط التعاقدية املعدلة. إذا بقيت مخاطر االئتمان أع بكث مما  تم قياس ذلك أداء السداد لدى املق ي، فس ملبد

سارة سائر االئتمانية ع مدار العمر. وعموًما، يتم قياس مخصصات ا ساوي ا سارة بمبلغ  ا فقط ع أساس  مخصص ا للقروض ال يتم تحمل

سائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ة  ١٢ا ر و ادة ا عد التعديل مما يؤدي إ عكس الز ض  ناك دليل ع تحسن سلوك السداد للمق ون   عندما ي
ً
را ش

  السابقة  مخاطر االئتمان.

موع اف، تقوم ا بعاد عندما ال يؤدي التعديل إ إلغاء االع عده (باس ية قبل التعديل و ح/ خسارة التعديل ملقارنة إجما القيمة الدف ساب ر ة باح

سائر االئتمانية املتوقعة لألصل املا املعدل، حيث يتم إدراج التد موعة بقياس ا سائر االئتمانية املتوقعة). ثم تقوم ا فقات النقدية املتوقعة مخصص ا

.الناشئة من األصل املا ز السيولة املتوقع من األصل األص    املعدل ضمن عملية حساب 

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٨
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة   .٣ ية ال اس ع)السياسات ا   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

اف باملوجودات املالية   ١٠-٣-٣ لغاء االع ع)عديل و   (تا

قوق  اف بأي أصل ما إال عندما تنق ا موعة بإلغاء االع قوق من ال تقوم ا التعاقدية  قبض التدفقات النقدية من األصل (بما  ذلك انقضاء ا

ٍل   ش )، أو تقوم بنقل األصل املا وجميع مخاطر ومزايا امللكية املرتبطة باألصل إ أي طرف آخر  ل أسا ش شروط مختلفة  امل. فإذا لم تقم التعديل 

موعة بنقل جميع مخاطر ومزايا امللكية أو ا املتبقية   ا موعة بحص ف ا ع امل واستمرت  السيطرة ع املوجودات املنقولة،  ٍل  ش ا  االحتفاظ 

افة مخاطر ومزايا امللكية ألصل  موعة ب ا. أما إذا احتفظت ا موعة لدفع ام املتعلق باملبالغ ال قد تضطر ا ستمر األصل وكذلك باالل ما منقول، 

موعة  ونة للعائدات املقبوضة. ا ف كذلك بالقروض املر ع ، و اف باألصل املا   االع

سائر  اح/ ا ية لألصل ومبلغ املقابل املستلم واملدين واألر ن القيمة الدف امل، فإن الفرق ب اف بأي أصل ما بال ا عند إلغاء االع اف  اكمة ال تم االع امل

م املصنف بالقيمة العادلة من خالل  الدخل الشامل اآلخر وامل ثمار  األس ناء االس سارة، مع است ح أو ا اف به  الر اكمة  حقوق امللكية، يتم االع

ح أو ا سابًقا  الدخل الشامل اآلخر إ فئة الر ف  اكمة املع سارة امل ح/ ا يف الر سارة. الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تص   ا

و  موعة بخيار إعادة شراء جزء من األصل ا يل املثال عندما تحتفظ ا اف بأحد املوجودات املالية دون مجمله (ع س موعة عند إلغاء االع ل)، تقوم ا

زء الذي  ف به بموجب االرتباط املستمر، وا ع زء الذي ال تزال  ن ا ية السابقة لألصل املا ب ف به ع أساس القيم بتخصيص القيمة الدف ع عد  لم 

اف به ومجموع  عد يتم االع زء الذي لم  ية املوزعة ل ن القيمة الدف ل. إن الفرق ب خ التحو ية لتلك األجزاء  تار س عد العادلة ال زء لم  املقابل املستلم ل

ا  اف  ا له وال تم االع اح / خسائر تراكمية تم تخصيص ف به وأي أر ح/ مع سارة. يتم تخصيص الر ح أو ا اف به  الر  الدخل الشامل اآلخر يتم االع

اف  عد يتم االع زء الذي لم  ف به وا زء الذي ال يزال مع ن ا ا  الدخل الشامل اآلخر ب اف  اكمة ال تم االع سارة امل به ع أساس القيم العادلة ا

ية لتلك األجزاء. ال ينطب س سارة ال ح/ ا ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث أن الر يف م ال تم تص ثمارات  األس ذا ع االس ق 

سارة. ح أو ا ا الحًقا إ الر يف ا سابًقا  الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تص ف    املع

  الشطب  ١١-٣-٣

ال عندما يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال  و ا ذا  ا). و ا أو جزء م داد املوجودات املالية (إما  مجمل موعة توقعات معقولة الس ون لدى ا ي

اضعة للشطب، أو  حالة قرو  افية لسداد املبالغ ا س لديه موجودات أو موارد دخل قد تولد تدفقات نقدية  ض ل موعة أن املق ض األفراد، عندما تقرر ا

ون ا شطة التنفيذ ع املوجودات املالية  ١٨٠ملبالغ متأخرة السداد ألك من ت اف. يجوز للمجموعة تطبيق أ ل الشطب حدثا إللغاء االع ش ما أقرب.  يوما، أ

اح من انخفاض القيمة. موعة إ تحقيق أر شطة التنفيذ لدى ا داد الناتجة عن أ ة. ستؤدي عمليات االس   املشطو

سائر االئتمانية املتوقعة  بيان املركز املا عرض  ١٢-٣-٣   مخصص ا

: سائر االئتمانية املتوقعة  بيان املركز املا ع النحو التا   يتم عرض مخصصات ا

 .ية للموجودات لفة املطفأة: كخصم من إجما القيمة الدف سبة للموجودات املالية املقاسة بالت   بال

 سبة ألدوات الدين امل اف بأي مخصص خسارة  بيان املركز املا ألن القيمة بال قاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم االع

ثمارات. سارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم  احتياطي إعادة تقييم االس عادل القيمة العادلة. ومع ذلك، يتم إدراج مخصص ا ية     الدف

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ١٩
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة السياسات ا  .٣ ية ال ع)اس   (تا

ع)املوجودات املالية   ٣-٣   (تا

سائر االئتمانية املتوقعة  بيان املركز املا  ١٢-٣-٣ ع) عرض مخصص ا   (تا

 .امات القروض وعقود الضمانات املالية: كمخصص سبة الل   بال

 وب، وال وب والعنصر غ امل ل من العنصر امل شتمل األداة املالية ع  سائر االئتمانية املتوقعة ع عندما   يمكن للمجموعة تحديد ا

ن.  ل من العنصر موعة مخصص خسارة مجمع ل عرض ا وب،  اصة بالعنصر امل سائر ا ل منفصل عن تلك ا ش ام بالقرض  عنصر االل

تم عرض أي  وب. و ية اإلجمالية للعنصر امل مع كخصم من القيمة الدف سارة تفوق املبلغ اإلجما يتم عرض املبلغ ا ادة  مخصص ا ز

وب كمخصص.   للعنصر امل

 

ات املالية  ٤-٣   حقوق امللكية واملطلو

بات التعاقدية و ت  ملضمون ال
ً
ات مالية أو كحقوق ملكية وفقا موعة كمطلو يف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة من قبل ا ات يتم تص فات املطلو عر

  وأدوات حقوق امللكية.املالية 

  أدوات حقوق امللكية  ١-٤-٣

يل أدوات حقوق امللكية ال ا. يتم  ا عد خصم جميع مطلو شأة ما  ت حصة متبقية  موجودات م صادرة عن أداة حقوق امللكية  عبارة عن عقد يث

اليف اإلصدار املباشرة. موعة بقيمة العائدات املقبوضة، صافية من ت   ا

حيتم االع ح/ خسارة  بيان الر يل أي ر ا مباشرة  حقوق امللكية. وال يتم  موعة وخصم اصة با سارة  اف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية ا أو ا

موعة. يجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة با   ن

ات املالية  ٢-٤-٣   املطلو

ات املالية  ال ون غ مواتية املطلو شروط قد ت ات مالية مع كيان آخر  سليم نقد أو أصل ما آخر أو تبادل موجودات مالية أو مطلو عاقدي ب ام 

موعة فيه ملزمة أو ون ا موعة، و عقد غ مشتق ت اصة با ته  أدوات حقوق امللكية ا سو ته أو يمكن  سو ون ملزمة  للمجموعة أو عقد يتم  قد ت

ا بخال  سو تم أو قد يتم  اصة ال س ا، أو  عقد املشتقات ع حقوق امللكية ا اصة  سليم عدد متغ من أدوات حقوق امللكية ا ف تبادل مبلغ محدد ب

موعة. اصة با   من النقد (أو أصل ما آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق امللكية ا

ات املالية إما مطل يف املطلو ات مالية أخرى".يتم تص سارة" أو "مطلو ح أو ا ات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الر   و

سارة  ١-٢-٤-٣ ح أو ا ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر   مطلو

ح أو اخالن لة مدلعاالمالیة بالقیمة ت اباولطلمتصنف ا ام املا (ما دعنرة لخسال الر ون االل ة ١ي  
ً
 طارئا

ً
ق عليه بطینل عمامستحوذة  اندماج أ) مقابال

ر املالية رقم   ٣رة أو (به للمتاج) محتفظا ٢أو ( ٣املعيار الدو للتقار
ً
سارة.خالن لة مدلعاابالقیمة ) مصنفا ح أو ا   ل الر

االت التالية: ام املا كمحتفظ به للمتاجرة  أي من ا يف االل   يتم تص

 ان اقتناؤه لغرض رئ يتمث ب.إذا    ل  بيعه ع املدى القر

 ناك نمط فع حديث  ا ون  موعة و ددة ال تخضع إلدارة ا  من محفظة األدوات املالية ا
ً
ي جزءا اف املبد ان عند االع اح منه إذا  ألر

؛ أو    ع املدى القص

 ان أداة مشتقة، فيما عدا األداة املشتقة ال تمثل عقد ضمان ما أو   أداة تحوط مصنفة وفعالة. إذا 

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٠
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة  .٣ ية ال اس ع) السياسات ا   (تا

ات املالية  ٤-٣ ع) حقوق امللكية واملطلو   (تا

ات املالية   ٢-٤-٣ ع)املطلو   (تا

سارة   ١-٢-٤-٣ ح أو ا ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر ع)مطلو   (تا

ام املا  ام املا بخالف االل يف االل ة مستحوذة  اندماج أعمال وذلك بالقيمة العادلة من يمكن تص  
ً
 طارئا

ً
تفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابال ا

االت التالية: ي  أي من ا اف املبد سارة عند االع ح أو ا   خالل الر

 اف ري من عدم تناسق القياس أو االع ٍل جو ش بعاد أو التقليل  يف إ اس ذا التص ل آخر؛ أو  أن يؤدي  شأ بأي ش   الذي قد ي

 ما والذي يتم إدارته وتقييم أدائه ع ل ات املالية أو   من مجموعة من املوجودات املالية أو املطلو
ً
ام املا جزءا ل االل ش أساس القيمة العادلة،  أن 

تم  موعة، و ثمار لدى ا اتيجية االس اطر املوثقة أو اس  لسياسة إدارة ا
ً
ذا األساس؛ أو وفقا  ع 

ً
  توف املعلومات عن التجميع داخليا

  ر املالية رقم سمح املعيار الدو للتقار  من عقد يحتوي ع واحدة أو أك من املشتقات املدمجة و
ً
ل جزءا ش يف العقد املوحد بأكمله  ٩أن  بتص

سارة. ح أو ا   بالقيمة العادلة من خالل الر

 

ات املالية ات  القيمة العادلة ضم تدرج املطلو شأ عن التغ اح أو خسائر ت اف بأي أر سارة بالقيمة العادلة مع االع ح أو ا ن بالقيمة العادلة من خالل الر

س ح أو ا ف به  الر سارة املع ح أو ا شتمل صا الر  من عالقة تحوط محددة. 
ً
ون فيه جزءا د الذي ال ت سارة إ ا ح أو ا ع أي فوائد مدفوعة  ارةالر

ات املالية.   ع املطلو

ات مالية أخرى   ٢-٢-٤-٣   مطلو

لفة املطفأة باست  بالت
ً
ا الحقا تم قياس اليف املعاملة، و  بالقيمة العادلة، صافية من ت

ً
ات املالية األخرى مبدئيا قة الفائدة الفعلية.يتم قياس املطلو   خدام طر

قة  قة الفائدة الفعلية  طر عدل طر
ُ
و امل ة ذات الصلة. ومعدل الفائدة الفع ف ف الفائدة ع مدى الف ع مصار ام ما وتوز لفة املطفأة الل ساب الت الح

 ع مدى
ً
ون مالئما ام املا أو حيثما ي ٍل دقيق املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة ع مدى العمر املتوقع لالل ش ة أقصر إ الذي يخصم   صا القيمة ف

ي. اف املبد ية عند االع   الدف

ات املالية  ٣-٤-٣ اف باملطلو   إلغاء االع

اء ا أو ان موعة أو إلغا امات ا يفاء ال ات املالية إال  حالة واحدة تتمثل  اس اف باملطلو موعة بإلغاء االع ية  ال تقوم ا ن القيمة الدف ا. إن الفرق ب مد

ام  سارة.لالل ح أو ا اف به  حساب الر اف به واملقابل املدفوع واملستحق يتم االع   املا الذي أل االع

إطفاء لالل ذه املبادلة  ساب  ، يتم اح ا  مع املقرض ا
ً
ا ر  جو

ً
موعة بمبادلة أداة دين بأداة دين مختلفة اختالفا اف عندما تقوم ا ام املا األص واالع

ا ام املا األص واالعبال إطفاء لالل ا أو جزء منه  ام ا ة لبنود االل ر عديل جو عمليات  موعة  املثل، تقوم ا ام جديد.م ما جديد. و   اف بال

ة  ٥-٣ ثمارات عقار   اس

ادة قيمة  ا و/أو لز دف ج عائدات من تأج ا  تفظ  ة  العقارات ا ثمارات العقار شاء لتلك األغراض. االس رأس املال، بما  ذلك العقارات قيد اإل

ثمارات العق درج االس
ُ
ي، ت  لالعتـراف املبد

ً
اليف املعاملة. والحقا لفة بما  ذلك ت  بالت

ً
ة مبدئيا ثمارات العقار يل االس الك يتم   أي اس

ً
لفة ناقصا ة بالت ار

اكمة لالنخفاض  القيم اكم وأي خسائر م قة القسط الثابت ع مدار م ة باستخدام طر ثمارات العقار لفة االس شطب ت الك  ساب االس ة. يتم اح

ة  ا اإلنتاجية املقدرة بف   سنة. ٢٥أعمار

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢١
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

امة  .٣ ية ال اس ع) السياسات ا   (تا

ة   ٥-٣ ثمارات عقار ع)اس   (تا

خ الذي يتم استحواذات  التار ة  ثمارات العقار سب االس خ يتم  تح موعة بموجب عقد شراء العقارات ذات الصلة، وح ذلك التار فيه نقل امللكية إ ا

ة ضمن "الذمم املدينة واملوجودات األخرى". ثمارات العقار ن الدفعات املقدمة لالستحواذ ع االس   تضم

 م
ً
ائيا ا  ا أو عند  بعاد ة عند اس ثمارات العقار ا. يتم ُيل االعتـراف باالس بعاد ون من غ املتوقع تحقيق فوائد مستقبلية من اس ن االستخدام و

ا إلغاء االع  ة ال يتم ف ة لألصل  بيان الدخل املوحد  الف بعاد والقيمة الدفتـر ن صا متحصالت االس   اف.االعتـراف بالفرق ب

  

  أساس التوحيد  .٤

ون البنك: تتضمن البيانات املالية املوجزة املوحدة عة). تتحقق السيطرة عندما ي اته التا اضعة لسيطرته (شر شآت ا   البيانات املالية املوجزة للبنك وامل

 .ا ثمر ف   لديه السلطة ع الشركة املس

 .ا ثمر ف شأة املس ا  امل  من مشارك
ً
ة أو أن يمتلك حقوقا  لعائدات متغ

ً
  معرضا

  ا.لديه القدرة ع استخدام سلطته ا بما يؤثر ع عائدا ثمر ف   ع الشركة املس

 

عة باستخدام نفس السياسات املتبعة لدى البنك. ات التا   يتم إعداد البيانات املالية املوجزة للشر

موعة عند التوحيد. ات ا ن شر ف الداخلية فيما ب ة لألرصدة واإليرادات واملصار ر و افة البنود ا حذف 
ُ
  ت

  

ام التقديرات  .٥   واألح

ية وامل اس اضات تؤثر ع تطبيق السياسات ا ام وتقديرات واف بالغ املدرجة إن إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة يقت من اإلدارة وضع أح

ذه التقديرات. ف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  ات واإليرادات واملصار   للموجودات واملطلو

ذه ال يل إعداد  سية س ية للمجموعة واملصادر الرئ اس ا اإلدارة  تطبيق السياسات ا امة ال أبد ام ال  بيانات املالية املوجزة املوحدة، فإن األح

ية   ام واملصادر املطبقة  البيانات املالية املوحدة املدققة كما  وللسنة املن انت  نفس األح سم ٣١للتقديرات غ املؤكدة    .٢٠١٩ د

  موسمية النتائج  .٦

ي ال ل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية  البيانات املالية املوحدة املوجزة لف
ُ
رلم  ن   ستة أش يت   .٢٠١٩و ٢٠٢٠ يونيو ٣٠املن

  

اطر املالية  .٧   إدارة ا

داف  موعة تتوافق مع تلك األ اطر املالية لدى ا داف وسياسات إدارة ا ة املوحدة املدققة إن أ ا  البيانات املالية السنو والسياسات ال تم اإلفصاح ع

ية   سم  ٣١كما  وللسنة املن   .٢٠١٩د

  

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٢
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

اطر املالية   .٧   (تتمة)إدارة ا

دول التا صة  يقدم ا ل فئة من  شأنمعلومات م اطر االئتمان للمجموعة ل   .النخفاض القيمة) املعرضةاملالية ( املوجوداتالتعرض 
سم  ٣١  ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠       ٢٠١٩د

    

إجما القيمة 

ية   الدف

مخصص خسائر 

انخفاض القيمة 

ية  املتتوقعة   القيمة الدف

إجما القيمة 

ية   الدف

مخصص خسائر انخفاض 

ية  القيمة املتتوقعة   القيمة الدف

م     م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (مدقق)  (مدقق)  (مدقق)  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (غ مدقق)    

ية أرصدة لدى  مصرف اإلمارات العر

  املتحدة املركزي 

  

            

  ٢٬٣٢٧٬٩٨٢  -  ٢٬٣٢٧٬٩٨٢  ١٬٤١٧٬٨٢٨  -  ١٬٤١٧٬٨٢٨    ١املرحلة 

                

ع وأرصدة مستحقة من البنوك                 ودا

  ١٩٠٬٣١٣  -  ١٩٠٬٣١٣  ١٬٣٠٥٬٧٩٦  )٢٬٥٣١(  ١٬٣٠٨٬٣٢٧    ١املرحلة 
                

قروض  -قروض وسلفيات للعمالء 

  األفراد

  

            

  ١٬٨١٨٬٤٥٨  )١٣٬٠٩١(  ١٬٨٣١٬٥٤٩  ١٬٥٢٣٬١٨٧  )٩٬٤١٣(  ١٬٥٣٢٬٦٠٠    ١املرحلة 

  ١٥٦٬١٩٧  )١٩٬٤٠٥(  ١٧٥٬٦٠٢  ١٧٦٬٧٧٨  )١٧٬١٢٩(  ١٩٣٬٩٠٧    ٢املرحلة 

  ٦٧٬٢٤٢  )٣٤٬١٤٨(  ١٠١٬٣٩٠  ٤٨٬٦٠٢  )٢٥٬٣٢٨(  ٧٣٬٩٣٠    ٣املرحلة 

    ٢٬٠٤١٬٨٩٧  )٦٦٬٦٤٤(  ٢٬١٠٨٬٥٤١  ١٬٧٤٨٬٥٦٧  ٥١٬٨٧٠  ١٬٨٠٠٬٤٣٧  
                

قروض  -قروض وسلفيات للعمالء 

ات   الشر

  

            

  ٦٬٨١٧٬١٠٠  )٢٤٬٩٢٧(  ٦٬٨٤٢٬٠٢٧  ٥٬٩٠١٬٣٨٥  )٢٩٬٨٦٧(  ٥٬٩٣١٬٢٥٢    ١املرحلة 

  ١٬٧٨٨٬٤١٢  )٩١٬٨٨٨(  ١٬٨٨٠٬٣٠٠  ١٬٧٦٧٬٩٨٨  )١٦٨٬٢٦٦(  ٢٬٠٧٢٬١٢٩    ٢املرحلة 

  ٨٧٦٬٩١٦  )٦٢٣٬٣٠٦(  ١٬٥٠٠٬٢٢٢ ٩٣٥٬٨٥٥  )٧٤٦٬٥٨٠(  ١٬٥٤٦٬٥٦٠    ٣املرحلة 

    ٩٬٤٨٢٬٤٢٨  )٧٤٠٬١٢١(  ١٠٬٢٢٢٬٥٤٩  ٨٬٦٠٥٬٢٢٨  )٩٤٤٬٧١٣(  ٩٬٥٤٩٬٩٤١  

                

ة إسالمية  ثمار لية واس موجودات تمو

ات -   قروض الشر

  

            

  ٢٤١٬٠٩٥  )٢٬٧٢٦(  ٢٤٣٬٨٢١  ٥٠٣٬٠٤٣  )٣٬٧٧١(  ٥٠٦٬٨١٤    ١املرحلة 

                

                

                ذمم مدينة وموجودات أخرى 

  ٢٬١٧٥٬٥٠٤  )٢٬٩٦٣(  ٢٬١٧٨٬٤٦٧  ٢٬٥٨٠٬١٣٤  )٢٬٦٣٠(  ٢٬٥٨٢٬٧٦٤    ١املرحلة 

  ١٬٨٨١  )١٧(  ١٬٨٩٨  ١٬٦٧٩  )٧١(  ١٬٧٥٠   ٢املرحلة 

  -  -  -  -  )٥٬٧٨٥(  ٥٬٧٨٥   ٣املرحلة 

    ٢٬١٧٧٬٣٨٥  )٢٬٩٨٠(  ٢٬١٨٠٬٣٦٥  ٢٬٥٨١٬٨١٣  )٨٬٤٨٦(  ٢٬٥٩٠٬٢٩٩  
                

ثمارات  أوراق مالية مقاسة  اس

لفة املطفأة   بالت

  

            

  ١٬٢٣٧٬٤١٤  )٢٬٩٣٧(  ١٬٢٤٠٬٣٥١  ١٬٤٣٠٬٧١٤  )٣٬٣٠٤(  ١٬٤٣٤٬٠١٨   ١املرحلة 

                
                

امات القروض وخطابات االعتماد  ال

 وعقود الضمانات املالية

  

            

  ٥٬٣٠١٬١٩١  )١٢٬٩٢٣(  ٥٬٣١٤٬١١٤  ٤٬٩٢٧٬٨٩٧  )١٢٬١٨٦(  ٤٬٩٤٠٬٠٨٣    ١املرحلة 

  ٣٢١٬١٥٤  )٦٬٦٧٩(  ٣٢٧٬٨٣٣  ٢٥٧٬١٠٥  )٥٬٩٣٥(  ٢٦٣٬٠٤٠    ٢املرحلة 

  ١٤٬٧٢١  )٤٬٤٧٩(  ١٩٬٢٠٠  ١٧٬٨٠٠  )٤٬٢٩٥(  ٢٢٬٠٩٥    ٣املرحلة 

    ٥٬٣٦٧٬٠٦٦  )٢٤٬٠٨١(  ٥٬٦٦١٬١٤٧  ٥٬٢٠٢٬٨٠٢  )٢٢٬٤١٦(  ٥٬٢٢٥٬٢١٩  

                

    ٢٣٬٣٣٥٬٥٨٠  )٨٣٩٬٤٨٩(  ٢٤٬١٧٥٬٠٦٩  ٢٢٬٧٩٥٬٧٩١  )١٬٠٣٧٬٠٩١(  ٢٣٬٨٣٢٬٨٨٣  
  

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٣
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

اطر املالية   .٧   (تتمة)إدارة ا

سائر االئتمانية املتوقعة ١٩كوفيد   ٧.١ ه ع ا   وتأث

وفيد ور جائحة  ع األول من عام  ١٩-مع ظ ومات  وما نجم عن ذلك من تباطؤ  ٢٠٢٠ الر ة  والبنوكاالقتصاد العاملي، قامت ا دعم تداب  باتخاذاملركز

سائر االئتمانية املتوقعة، نظرت ااقتصادي موسعة  ات. عند تحديد ا ض التأث االقتصادي السل ع األفراد والشر موعة بما  ذلك دعم السيولة لتعو

ا ضمن املعلومات  تمل ع محفظ وفيد التأث ا ن االقتصادي الناجم عن جائحة  الدعم املا إجراءات ، بما  ذلك ١٩-املتاحة حول عدم اليق

ا و  ية املتحدة املركزي اإلعفاءات ال قدم ددة الصادرة عن مصرف اإلمارات العر ية ا موعة  االعتبار املبادئ التوج ية . أخذت ا مصرف اإلمارات العر

دف فيما يتعلق بـ املتحدة املركزي   واإلرشادات الصادرة عن مجلس املعاي املالية الدولية.خطة الدعم االقتصادي املس
  

ة  مخاطر االئتمان ر و ادة ا  تحديد أحد حاالت الز

ركما  ادة ٩-٣-٣إيضاح  يظ ناك ز انت  ة، إذا  ر س مخصص  جو موعة تق ، فإن ا اف األو سائر االئتمانية املتوقعة  مخاطر االئتمان منذ االع ع ا

 من  أساس العمر الزم
ً
سائر االئتمانية املتوقعة ملدة بدال ًرا ١٢ا ادة . ٢إ املرحلة  ١املالية من املرحلة  وجودات، أي يتم ترحيل املش وتحدث حاالت الز

ة   ر و ادة  عند وجود مخاطر االئتمانا ة تتعلقز ر ز، ع مدى العمر املتوقع ب جو ل مستمر ألي من األدوات املاليةخطر حدوث  ش موعة  . تقوم ا

ا للمؤشرات األخرى  ور ما يتجاوز ضغط السيولة املؤقت وما إذا شأن عدم احتمالية ابمراجعة محفظ ا املالية، وأي تد اما تمل أن لوفاء بال ان من ا

ون  ور  ي ب  ذلك التد س ل.١٩-وفيدقص األجل،   ، أو ع املدى الطو
  

  

ات   مع توج
ً
ية املتـحدةتماشيا موعة برنامج إلعفاء  بدأت ،لدعم االقتصاد املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر ن من خالل تأجيل  السدادا ا املتأثر لعمال

سم  اية د ر ح  سعة أش ر إ  اوح من ثالثة أش ة األجل  وتمثل. ٢٠٢٠الفائدة / أصل الدين املستحق ملدة ت اإلعفاءات من املدفوعات دعم سيولة قص

ة  ش اإلعفاء املقدم للعمالء إ أمور التدفقات النقدية ملعا ن. قد  ض ة  مخاطر االئتمان وقوعللمق ر و ادة ا  ،ومع ذلك ،أي من حاالت محتملة للز

اعتقد اإلدارة أن تمديد إعفاءات  ة  مخاطر االئتمانال يؤدي تلقائًيا  السداد املشار إل ر و ادة ا حيل املرح ألغراض  من حاالت محتملة للز وال يضمن ال

سائر االئتمانية املتوقعة نب أن يدعم ذلك حيث يج ،حساب ا ل حقيقي العمالء املتأثر وفيد ش اء  م  ١٩-من تف و ناف إضافة ملساعد عملية ع است

ا املستفيدين من تأجيلالسداد املنتظم موعة عمال موعة  السداد . قسمت ا ن. ا ل مؤقت و  ١إ مجموعت ش درجة طفيفة، العمالء الذين تأثروا   و

مو  ون ا نما تت ؤالء العمالء  ٢عة ب امن  رً ن تأثًرا جو ذه املرحلةاملتأثر بعادمن الصعب  ،.   اصة  اس ة األجل ا والتمي  بالعمالءقيود السيولة قص

ل فردي مقابل التغي الدائم  مخاطر االئتمان  ش ا  ن ع مدار العمر الزمبي ذه العملية با ، وقت مع تم مراجعة  التا س ستمرار لتحديد األثر ع و

ذا يتما أيًضا مع توقعات  ر.  خ إعداد التقار سائر االئتمانية املتوقعة  تار ية املتحدةا و مشار إليه   املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر كما 

ة   .اإلرشادات املتعلقة بخطة الدعم االقتصادي الشاملة املوّج

  

 وأوزان االحتماالت املستقبليةمعقولية املعلومات 

وفيد  ن  ١٩-يخضع التأث الك لـجائحة  ذه األوقات  مستقبليةمعلومات  نظًرا لوجودملستوى عاٍل للغاية من عدم اليق ا محدودة متاحة   ال توجد ف

ل مستمر عندما تتوفر معلومتقلبات غ مستقرة ش ا  موعة بمراجعة محفظ موعة سابًقا بإجراء تحليل تار ، ومع ذلك تقوم ا ات جديدة. قامت ا

ل محفظة كجزء من عملية املعا سائر االئتمانية املتوقعة ل سية ال تؤثر ع مخاطر االئتمان و ا ات االقتصادية الرئ كم وتحديد املتغ يرة النموذجية مع ا

بؤ  صول ع ت ب النو املتضمن كجزء من العملية. تم ا ") من البنك ا انب السل و االقتصادي األسا وا نار ات االقتصادية ("الس ذه املتغ ات 

ات  ملة بما يتما مع توج اء ع محفظة البيع با ية املتحدة املركزي املركزي. تم تطبيق تراكب حكم ا ن  قياس  مصرف اإلمارات العر لدمج عدم اليق

سائر االئتمانية املتوقعة. سائر االئتمانية  ا ة  ا ادة كب التا ال نتوقع أي ز موعة محفظة محدودة غ مضمونة ع قطاع البيع بالتجزئة، و تمتلك ا

ب تأث  س   .١٩-وفيداملتوقعة 
 

ون األك تأثًرا  ة ال من املتوقع أن ت ملة الكب ضات با ساب للتعر عديالت خاصة بالصناعة وع مستوى ا موعة بتطبيق  ب قامت ا . ١٩-وفيدس

ذه  ادة   امنتج عن الز ات  األح م  ٣٦٫٧بقيمة  خسائر ائتمانية متوقعة إضافية التغ ذا الوضع االقتصادي امل لتأث . إن التقييم الللمجموعةمليون در

ا حيث  غ املؤكد ً س موعة عد أمًرا غ  أي توقعات اقتصادية، فإن التوقعات  و ظلإعادة تقييم موقفه واألثر املرتبط به ع أساس منتظم. ستواصل ا

التا قد تختلف ال ة و ر وك جو ذه األحداث تخضع لش ةنتائج الفعلية  املستقبلية واحتمالية حدوث مثل  اع سنو ات األر ل كب عن تلك  ف ش املتبقية 

  املتوقعة حالًيا.
  

يالت  س امل من  موعة بال ياستفادت ا ا املصرف املركزي اإلمارا ه ال أقر ّ ل  ١٥  خطة اإلعفاء املا املوج م ٤٥٤٫٥بمبلغ  ٢٠٢٠أبر دأت  ،مليون در و

ل مباشر أو غ مباشر بجائحة ا إعفاءعملية توسيع  ش ن الذين تأثروا  ل ر، تم تمديد. ١٩-وفيدلعمالء املؤ خ التقر ن بذلك  كما  تار عدد العمالء املشمول

ملة بإجما مبلغ  ٢٫٦٢١إ اإلعفاء  ات  ٤٤٢٫٥قدره  دعمعميل ع محفظة البيع بالتجزئة والبيع با م. وفًقا لتوج ية املتحدة مصرف اإلمامليون در رات العر

ة أو إلغاء  ،املركزي  سو ن أسبوعًيااإلعفاء يتم إعادة تخصيص أي  ن اآلخر ل   ذلك. طلب العميل  حال ،للعمالء املؤ



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٤
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

اطر املالية   .٧   (تتمة)إدارة ا

سائر االئتمانية املتوقعة ١٩كوفيد   ٧.١ ه ع ا   (تتمة) وتأث

دول التا  ص ا   املقدم للعمالء بحسب املنتج: اإلعفاءي

ن  ض  عدد املق

قيمة التأخ 

 املسموحة

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

اص إقراض      األ

ة   ١٥٬٢٧٩  ٢١٩ قروض عقار

  ٧٤٬٧٢٤  ٢٬٣٢٤ ئتماناال  اتبطاق

 ٩٠٬٠٠٢  ٢٬٥٤٣  

     

ات إقراض      الشر

  ٣٥٠٬٢٩٦  ٧٧ قروض ودفعات مقدمة للعمالء

ل املوجودات ةالتمو ثمار   ٢٬١٧١  ١ ةاإلسالمي ية واالس

  ٣٥٢٬٤٦٧  ٧٨  

 ٤٤٢٬٤٦٩  ٢٬٦٢١  

 

موعة  دول أدناه عمالء ا ص ا موعة  ١ي م و  ٢وا عرض سائر االئتمانية املتوقعة مع إجما  اية ا ة ا  ر.ف   لتقر

 

إجما 

 التعرض

سائر االئتمانية  ا

 املتوقعة

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

اص إقراض      األ

موعة    ١١٬٦٨٩  ٦٢١٬١٧١ ١ا

موعة    -  - ٢ا

 ١١٬٦٨٩  ٦٢١٬١٧١  

     

ات إقراض ل ذلك املوجودات(بما   الشر ةالتمو ثمار      ة)اإلسالمي ية واالس

موعة    ٨٬٧٧٦  ٢٬٤٥١٬٦٠٤ ١ا

موعة    ١٠٢٬٧١٩  ١٬١٤٦٬٦٥٦ ٢ا

  ١١١٬٤٩٥  ٣٬٥٩٨٬٢٦٠  

 ١٢٣٬١٨٤  ٤٬٢١٩٬٤٣١  

  

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٥
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

اطر املالية   .٧   (تتمة)إدارة ا

سائر االئتمانية املتوقعة ١٩كوفيد   ٧.١ ه ع ا   (تتمة) وتأث

غي  سائر االئتمانية املتوقعة تم  سبة ٢واملرحلة  ١للمرحلة ا اتل بال سم  ٣١اعتباًرا من  لعمالء من األفراد والشر : ٢٠١٩د   ع النحو التا

م    ألف در

  (غ مدققة) 

   األفراد

ة   )١٣٦( القروض العقار

  ٤١٢ بطاقات االئتمان

  )٦٬٣٢٥( أخرى 

 )٦٬٠٥٠(  

ات إقراض ل ذلك املوجودات(بما   الشر ةالتمو ثمار    ة)اإلسالمي ية واالس

  ٢٬٤٨٠ العقارات

  ١٧٬٥٢٣ اعمال بناء

  ٣٬١٩٤ التجارة

يعال   ٨٬٢٤٠ تص

ن واالتصاالت   )٤٥٢( النقل والتخز

اء واملياه ر   ٩٬٦٣٦ الغاز والك

  ٤٠٬٠٧٨ أخرى 

  ٨٠٬٦٩٩  

    أخرى 

ع وأرصدة لدى البنوك   ٢٬٥٣٢ ودا

لفة املطفأة ة مقاسة بالت ثمار   ٣٦٦ أوراق مالية اس

  ٢٬٨٩٨  

  ٧٧٬٥٤٧  
  

ية املتحدة   .٨   املركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العر

ع االحتياطي اإللزامي و غيـ ية املتحدة املركزي ودا ي لدى مصرف اإلمارات العر سبة النقد القانو ، تمثل متطلبات  دول التا ر متاحة لالستخدام   ا

ة واألرصدة األخرى أي فوا ار سابات ا ل يومي. ال يحمل النقد  الصندوق وا ش موعة ال تنفذ  ادات اإليداع معدالت فائدة عمليات ا ئد. وتحمل ش

ن  اوح ما ب  (٢٫١٨٪ إ ٠٫٢٥ت
ً
ا ).٢٫٥٢٪ إ ٢٫٠٥: ٢٠١٩٪ سنو

ً
ا يالت  ٪ سنو س طة االقتصادية إن قروض اتفاقيات إعادة الشراء تخضع ل اإلعانة بموجب ا

ة ية املتحدة املركزي املستلمة من  الشاملة املوج ا.٠وتحمل معدل فائدة يبلغ  مصرف اإلمارات العر   ٪ سنوً

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

  ٨٢٬٥٨٦  ٧٦٬٤٥١  نقد  الصندوق 

ية املتحدة املركزي:       أرصدة لدى مصرف اإلمارات العر

  ١٠٩٬٦٩١  -  حساب جارٍ 

ي  سبة النقد القانو   ٦٦٨٬٢٩١  ٣١٧٬٨٢٨  متطلبات 

ادات إيداع   ١٬٥٥٠٬٠٠٠  ١٬١٠٠٬٠٠٠  ش

 ٢٬٤١٠٬٥٦٨  ١٬٤٩٤٬٢٧٩  

ية املتحدة املركزي  أرصيد مستحق        مصرف اإلمارات العر

  -  ٤٣٬٠١٠  حساب جاري 

  -  ٤٥٤٬٥٠٠  اتفاقية إعادة شراء قروض

 ٤٩٧٬٥١٠  -  



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٦
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

ع وأرصدة مستحقة من البنوك  .٩   ودا

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

ع تحت الطلب   ١٩٠٬٣١٣  ١٢٥٬٧٦٧  ودا

ع ألجل   -  ١٬١٨٢٬٥٦٠  ودا

 ١٩٠٬٣١٣  ١٬٣٠٨٬٣٢٧  

سائر االئتمانية املتوقعة : مخصص ا
ً
  -  )٢٬٥٣١(  ناقصا

 ١٩٠٬٣١٣  ١٬٣٠٥٬٧٩٦  
  

  قروض وسلفيات للعمالء  .١٠

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

    األفراد:قروض 

ن   ١٬٠٨٧٬٦٦٣  ١٬٠١٢٬٦٤٩  قروض الر

  ١١٦٬٩٠٦  ٨٦٬٧٩٥  بطاقات ائتمان

  ٩٠٣٬٩٧٢  ٧٠٠٬٩٩٣  أخرى 

 ٢٬١٠٨٬٥٤١  ١٬٨٠٠٬٤٣٧  

سائر االئتمانية املتوقعة : مخصص ا
ً
  )٦٦٬٦٤٤(  )٥١٬٨٧٠(  ناقصا

 ٢٬٠٤١٬٨٩٧  ١٬٧٤٨٬٥٦٧  

ات:       قروض الشر

  ٨٬٢٣٤٬٧٨٣  ٧٬٤٦٧٬٣١٥  قروض

ات ع املكشوف   ١٬١٨٤٬٥٥١  ١٬٣٠١٬٤٧٥  و

  ٣٧٨٬٠٦٧  ٤٨٣٬٣٤٢  إيصاالت أمانة

  ٤٢٥٬١٤٨  ٢٩٧٬٨٠٩  كمبياالت مخصومة

 ١٠٬٢٢٢٬٥٤٩  ٩٬٥٤٩٬٩٤١  

سائر االئتمانية املتوقعة   )٧٤٠٬١٢١(  )٩٤٤٬٧١٣(  ناقصا: مخصص ا

 ٩٬٤٨٢٬٤٢٨  ٨٬٦٠٥٬٢٢٨  

 ١١٬٥٢٤٬٣٢٥  ١٠٬٣٥٣٬٧٩٥  
  

ثمارات  األوراق املالية املقاسة بالقيمة العادلة .١١   االس

يف اعة بتولمجمت اقام ا حیالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة ر الستثمادوق اصنولملکیة وق احقأدوات لتالیة في رات االستثماص ر تعتبث إ

ا عة ولمجمطط اتخرات ستثماا ثمارات.تیجیة. راستب األسبال یطولدى الماعلی لالحتفاظ  ذه االس دول أدناه القيم العادلة ل   يو ا

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

م مدرجة ثمارات  أس   ١٤٬٤٧٥  ١٤٬٤٧٥  اس

م غ مدرجة ثمارات  أس   ٣٣٬١١٦  ٣٣٬١١٦  اس

ثماري غ مدرج ثمار  صندوق اس   ٢٬٦٩٥  ٢٬٦٩٥  اس

 ٥٠٬٢٨٦  ٥٠٬٢٨٦  



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٧
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

لفة املطفأة .١٢ ثمارات  أوراق مالية مقاسة بالت   اس

م ر. تحتفظ ا ة التقر اية ف موعة   ا ا لفة املطفأة ال تحتفظ  ثمارات  األوراق املالية بالت دول التا االس ثمارات  األوراق يو ا ذه االس وعة 

ن  اوح ب  ( ٪٧٫٤ ٪ إ٢٫١املالية بمتوسط عائد ي
ً
ا خ ٧٫٤٪ إ ٢٫١: ٢٠١٩سنو ثمارات  األوراق املالية بالقيمة االسمية  توار داد االس مكن اس ). و

ً
ا ٪ سنو

  ).٢٠٢٨إ  ٢٠٢٠: ٢٠١٧( ٢٠٢٨إ  ٢٠٢٠استحقاق مختلفة من 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

ثمار  أدوات الدين   ٩٨٤٬٤٢٩  ١٬٠٨٥٬٤٥٧  اس

وك إسالمية ثمارات  ص   ٢٥٥٬٩٢٢  ٣٤٨٬٥٦١  اس

 ١٬٢٤٠٬٣٥١  ١٬٤٣٤٬٠١٨  

سائر االئتمانية املتوقعة : مخصص ا
ً
  )٢٬٩٣٧(  )٣٬٣٠٤(  ناقصا

 ١٬٢٣٧٬٤١٤  ١٬٤٣٠٬٧١٤  
 

ع العمالء  .١٣   ودا

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

ةحسابات    ٢٬٦٩٤٬٦٦٤  ٢٬٤٤١٬٦٤٣  جار

  ٩٣٧٬٢٩٩  ٨٣٢٬٨٩٥  حسابات توف

ع ألجل   ٧٬٣٧١٬٥٢٩  ٧٬٠٥٦٬٥١٩  ودا

  ٢٥٠٬٧٧٩  ٢٤٠٬٥٣٠  أخرى 

 ١١٬٢٥٤٬٢٧١  ١٠٬٥٧١٬٥٨٧  
 

  رأس املال  .١٤

ون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع للبنك من  م ( ١٬٧٣٧٬٣٨٣٬٠٥٠يت ل م م واحد ل ما بقيمة در م واحد  ١٬٧٣٧٬٣٨٣٬٠٥٠: ٢٠١٩س ما بقيمة در س

اح عات األر ا  توز م الواحد وتتمتع بحق امل صوًتا واحًدا للس م املدفوعة بال م). وتحمل األس ل س   .ل

  

  سندات الشق األول من رأس املال  .١٥

سم  ٢٣أصدر البنك   ي آي تاي وان برايفت ليمتد سندات رأسمالية من الشق األول ("السندات الرأسمالية") من  ٢٠١٥د و   خالل كيان لغرض خاص 

ي ( ١٢٥("املصدر")، بقيمة بلغت  سبة  ٤٥٩٫١٢٥مليون دوالر أمر ذه السندات الرأسمالية سندات رأسمالية دائمة وتحمل فائدة ب عد  م).   ٦٫٥٠مليون در

سبة ع أساس متوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إ  ، ٤٫٧١٪ (مح سع خ إعادة  ل تار عد الفتـرة األولية، و  ة األولية". و ا) خالل "الف ٪ سنو

امش  سع التالية بمتوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إ  ة إعادة ال ساب الفائدة لف . ٤٫٧١يتم اح
ً
ا ذه السندات سداد ٪ سنو الفائدة ع 

ل نصف سنوي  آخر  ش عرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة (الرأسمالية 
ُ
ة. و عرف وتتضمنمن اعتباًرا الف خ الطلب األول. و ناء) تار خ اإلصدار وح (باست ) تار

ذه السندات الرأسمالية  حق للبنك املطالبة  خ الطلب األول ونفس اليوم ع مدار ست سنوات تالية. و " بأنه تار سع خ إعادة ال  من "تار
ً
سم  ٢٣اعتبارا د

خ  ٢٠٢١ ل تار خ الطلب األول" و  عد ذلك.سداد "تار   فائدة 

جوز للبنك اختيار عدم  ة وغيـر مضمونة. و امل تلك سداد عد سندات الشق األول من رأس املال دائمة وثانو اص. وال يحق  فوائد بناًء ع تقديره ا

عد اختيا  من أحداث التع .السندات الرأسمالية املطالبة بالفائدة، وال 
ً
  ر البنك عدم سداد الفائدة حدثا

  



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٨
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

  احتياطيات  .١٦

: ة ع النحو التا ات  االحتياطيات خالل الف ر   انت ا

 

احتياطي 

ي   قانو

 احتياطي

  عام

احتياطي تقييم 

ثمارات   االس

احتياطي 

صص  ا

دد   ا

احتياطي 

صص  موع  العاما   ا

م  م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

٢٠٢٠        

ا) )يناير (مدقق ١كما     ٤٨١٬٨٨٤  ٣٣٬٥٣٤  ٢٢٣٬٣٧٧  )٥٤٬٩٠٩(  ١١٬١٠٤  ٢٦٨٬٧٧٨  (معاد بيا

سارة) الشاملة األخرى    -  -  -  -  -  -  الدخل / (ا

الت  )٥٣٬٣٩٢(  )٣٣٬٥٣٤(  )٨٬٧٥٤(  -  )١١٬١٠٤(  -  تحو

ا) )(غ مدقق يونيو  ٣٠ كما    ٤٢٨٬٤٩٢  -  ٢١٤٬٦٢٣  )٥٤٬٩٠٩(  -  ٢٦٨٬٧٧٨  (معاد بيا

             

٢٠١٩              

ا) )يناير (مدقق ١كما     ٣٧٠٬١٨٨  -  ١٣٣٬٨٣٣  )٤٣٬٨٧٠(  ٢٢٬٥٥١  ٢٥٧٬٦٧٤  (معاد بيا

  ٢٠٠  -  -  ٢٠٠  -  -  الشامل اآلخرالدخل 

الت   ٣٨٬٩٢٤  -  ٦١٬٤٧٥  -  )٢٢٬٥٥١(  -  تحو

  ٤٠٩٬٣١٢  -  ١٩٥٬٣٠٨  )٤٣٬٦٧٠(  -  ٢٥٧٬٦٧٤  (معاد بيانه) )(غ مدقق يونيو ٣٠كما  

 

شغيلية أخرى، بالصا  .١٧   إيرادات 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (غ مدققة)  (غ مدققة) 

   

اح الصرف األجن   ٢٣٬٦٥٥  ١٢٬٩٣٨  أر

سارة) / سارة صا (ا ح أو ا   ٢٬١٣٨  )١٬٧٧٩(  الدخل من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر

اح عات األر   ٢٦٤  -  إيرادات توز

  ٤٬٨١٦  ١٢٬٤٥٥  أخرى 

 ٣٠٬٨٧٣  ٢٣٬٦١٤  

  

  صا خسارة االنخفاض  قيمة موجودات مالية  .١٨

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (غ مدققة)  (غ مدققة) 

ف صا  ةمصار سائر االئتمانية املتوقعة للف   ١٨٥٬٤١٢  ٢٠٤٬٧٠٥  ا

دة مقابل شطب القروض   )٢٥٬٨٢٢(  )٢٦٬٢١١(  مبالغ مس

ة   ١٢٥  -  ديون معدومة مشطو

  ٢٬٠٧٦  ٩١٢  أخرى 

 ١٦١٬٧٩١  ١٧٩٬٤٠٦  

  

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٢٩
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

ضة  .١٩
ّ

ف م األساسية وا حية الس   ر

ة  ح الف م بقسمة ر حية الس سب ر :تح ة كما ي م قيد اإلصدار خالل الف ي البنك ع املتوسط املر لعدد األس   العائد ملال

  من العمليات املستمرة واملتوقفة  من العمليات املستمرة 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  (غ مدققة)  (غ مدققة)  (غ مدققة)  (غ مدققة) 

ا)   ا)   (معاد بيا   (معاد بيا
     

م) ة العائد إ مالك البنك (بآالف الدرا ح الف   ٤٦٬٠٨٥  ١٥٬٧٩٣  ٤٦٬١٠١  ١٥٬٧٩٣  ر
         

م املصدرة (باآلالف)   ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  ١٬٧٣٧٬٣٨٣  املتوسط املر لعدد األس
         

م) م (بالدر ّفضة للس حية األساسية وا   ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٠٩  ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٠٩  الر
  

امات  .٢٠ ات طارئة وال   مطلو

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

    خطابات اعتماد وضمانات:

  ٣٬١٧٤٬١٧٦  ٢٬٩٩٢٬٦٠٨  ضمانات

  ٤٨٩٬٨٠٨  ٣١٣٬٣٧٢  خطابات اعتماد

 ٣٬٦٦٣٬٩٨٤  ٣٬٣٠٥٬٩٨٠  

امات أخرى:       ال

امات القروض   ١٬٩٩٧٬١٦٣  ١٬٩١٩٬٢٣٩  ال

امات رأسمالية   ١٬٨٠٥  ٢٬٤٥٧  ال

 ١٬٩٩٨٬٩٦٨  ١٬٩٢١٬٦٩٦  
  

عادله  .٢١   النقد وما 

عادله   املدرج  بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد يتألف من املبالغ التالية: النقد وما 

سم ٣١  يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  د

 ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در مألف   ألف در   در

  (غ مدققة)  (مدققة)  (غ مدققة) 

ية املتحدة املركزي    ٣٬٧٣٤٬٧٢٣  ٢٬٤١٠٬٥٦٨  ١٬٤٩٤٬٢٧٩  نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العر

ع وأرصدة مستحقة من البنوك     ٢٤٨٬٢٨٩  ١٩٠٬٣١٣  ١٬٣٠٨٬٣٢٧  ودا

 ٣٬٩٨٣٬٠١٢  ٢٬٦٠٠٬٨٨١  ٢٬٨٠٢٬٦٠٦  

ي لدى مصرف  : احتياطي قانو
ً
ية املتحدة املركزي ناقصا   )٦٩٦٬٨٧٢(  )٦٦٨٬٢٩١(  )٣١٧٬٨٢٨(  اإلمارات العر

ة استحقاق أصلية أك من  ادات إيداع بف : ش
ً
  ٩٠ناقصا

ً
  )١٬٧٥٠٬٠٠٠(  )١٬٥٥٠٬٠٠٠(  )٤٠٠٬٠٠٠(  يوما

 ١٬٥٣٦٬١٤٠  ٣٨٢٬٥٩٠  ٢٬٠٨٤٬٧٧٨  

 

    



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٠
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٢٢

اس الدو رقم   )أ ف األطراف ذات العالقة ع النحو الوارد  املعيار ا عر شآت تندرج ضمن  ات وم موعة معامالت مع شر م ا  ٢٤ت

ا وكبار موظ"إفصاحات األطراف ذات العالقة" م ات تحت امللكية و/أو اإلدارة والسيطرة املشتـركة ومسا في . تتمثل األطراف ذات العالقة  الشر

 بنفس الشروط السائدة  نفس الوقت للمعامالت املما
ً
با ثلة مع عمالء اإلدارة. تتم املعامالت مع الشركة الزميلة واألطراف ذات العالقة األخرى تقر

ن.   وأطراف خارجي
 

ر:  )ب ة التقر اية ف   فيما ي أرصدة األطراف ذات العالقة  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  الشروط 

م  ٪  مألف   ألف در   در

  (مدققة)  (غ مدققة)  

عة ات التا        الشر

  ٢٥٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠   عقود الضمانات املالية
      

       الشركة الزميلة

  ٩٥٬٠٠٠  ٩٣٬٨١٩  ٥٫٠  قروض وسلفيات للعمالء

  ١٦٬٩١٠  ١٦٬٩١٠  -  ذمم مدينة وموجودات أخرى 
      

م أعضاء مجلس اإلدارة) كبار موظفي اإلدارة        (بما ف

  ٣٬٩٣٤  ١٣٬٨٨٨  ٣٫٠ - ٢٫٧٥  قروض وسلفيات للعمالء

ع العمالء   ١٬١٩٣  ٧٬٦٦٠  ٢٫٥  ودا
    

     أطراف أخرى ذات عالقة

  ٥٤٢٬٢٠٤ -   قروض وسلفيات للعمالء

ع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٨٬٠٢٠  ٢٬٤١٨  -  ودا

ع وأرصدة مستحقة    ٢٣٬٥٣٣  ٢٨٬٢٤١  ١٫٩  إ البنوكودا

ع العمالء   ٣٠٠٬٣١٤  -  -  ودا

  ٣٦٬٧٣٠  ٣٦٬٧٣٠  -  مقايضات أسعار الفائدة (القيمة االسمية)

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

:  )ج التا ة  مة مع األطراف ذات العالقة خالل الف امة امل   املعامالت ال
 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م   م  ألف در   ألف در

  (غ مدققة)  (غ مدققة)  

     الشركة الزميلة

  ١٬٥٠٩  ٢٬٢٦٧   إيرادات الفوائد
      

م أعضاء مجلس اإلدارة) كبار موظفي اإلدارة        (بما ف

  ١٧٧  ٢٤٦   إيرادات الفوائد

ف الفوائد   ٤٣  ١٦   مصار

ف أعضاء مجلس اإلدارة   ٧٥٨  -   مصار

ضات كبار موظفي اإلدارة   ٨٬٤٩٧  ١٠٬٨٨٣   عو
      

       أطراف أخرى ذات عالقة

  ١١٬٧٥٠  -   إيرادات الفوائد

ف الفوائد   ٣٬٨٦٤  -   مصار

  



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣١
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

شغيلية  .٢٣   القطاعات ال

موعة ال تخضع للمراجعة  ونات ا ر الداخلية حول م شغيلية ع أساس التقار دف تتحدد القطاعات ال س التنفيذي للمجموعة  املنتظمة من قبل الرئ

ر املالية رقم  شغيلية للمجموعة بموجب املعيار الدو للتقار ل قطاع وتقييم أدائه. تنقسم القطاعات ال : ٨تخصيص املوارد ل   إ التا

 ات دمات البنكية للشر   ا

 دمات البنكية لألفراد   ا

 نة ز   ا

 ة)العقارات (املركز املا وال امل العقار عة ت   نتائج للشركة التا

  أخرى  
  

ن   يت ن املن ت شغيلية للف س التنفيذي للمجموعة عن القطاعات ال   :٢٠١٩ يونيو ٣٠و ٢٠٢٠ يونيو ٣٠فيما ي معلومات القطاعات املقدمة إ الرئ

 

دمات البنكية  ا

ات   للشر

دمات  ا

نة  لألفراد البنكية ز موع  أخرى   العقارات  ا   ا

م  م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

      

ة ال ر ف ية   ستة أش   (غ مدققة) ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠املن

صا إيرادات الفوائد من العمالء 

ن ارجي   ٢٣٥٬٢١٧  )١٥٣(  -  ٣٤٬٣٦٨  ٣٦٬٩٨٠  ١٦٤٬٠٢٢  ا

ن    -  )٤٬٦٥٤(  )٣٬٤٤٤(  ٩٤٩  ١٢٬٤١١  )٥٬٢٦٢(  القطاعاتصا إيرادات الفوائد ب

  ١٠٢٬٩٢٧  -  -  ١٤  ١٣٬٥٨٨  ٨٩٬٣٢٥  إيرادات الرسوم والعموالت

ف الرسوم والعموالت   )٩٬٦٢٣(  )٧(  -  )٣٨٠(  )٦٬٩٦٤(  )٢٬٢٧٢(  مصار

شغيلية أخرى، بالصا   ٢٣٬٦١٤  ٣٣٥  ٦٠٢  ١٬١٣١  ١٬٥٨٤  ١٩٬٩٦٢  إيرادات 

ومخصصات انخفاض خسائر 

  )١٩٠٬٩٠٦(  -  -  )١٬٦٩٠(  )٢٢٬٠٣٤(  )١٦٧٬١٨٢(  القيمة، بالصا

ناء  ة باست دار ف عمومية و مصار

الك واإلطفاء   )١٢٤٬٠٩٩(  ٢٢٩  )٨٧١(  )٦٬٩١٣(  )٥٠٬١٩٧(  )٦٦٬٤١٧(  االس

الك واإلطفاء   )١٩٬٢٣٦(  -  )١٬٥٦٣(  )٩١٧(  )٦٬١٨٩(  )١٠٬٥٦٧(  االس

ات زميلةحصة من    )٢٬١٠٠(  -  -  -  -  )٢٬١٠٠(  نتائج شر

ة ح / (خسارة) الف   ١٥٬٧٩٤  )٤٬١٨٠(  )٥٬٢٧٦(  ٢٦٬٥٦٢  )٢٠٬٨٢١(  ١٩٬٥٠٩  ر

      

  (غ مدققة) ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠كما  

  ١٨٬٧٨٤٬٣٢٦  ٨٦٥٬٠٢٥  ٢٨٤٬٨٤٥  ٤٬٣٢٣٬٠٢٠  ١٬٧٤٨٬٥٦٧  ١١٬٥٦٢٬٨٦٩  املوجودات

ات   ١٦٬٢٩٦٬٧٤٢  ٢٦٢٬٩١٣  ١٬١٩٣  ٢٬٢٤٦٬٩٩٧  ٢٬١٣٩٬٠٠١  ١١٬٦٤٦٬٦٣٨  املطلو

 

ا للبيع  تفظ  ات".يتم عرض املوجودات غ املتداولة ا دمات البنكية للشر ا  قطاع "ا ات املرتبطة   واملطلو

 

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٢
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

شغيلية   .٢٣ ع)القطاعات ال   (تا

 

دمات البنكية  ا

ات   للشر

دمات  ا

نة  البنكية لألفراد ز موع  أخرى   العقارات  ا   ا

م  م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

ة ال ر ف ية   ستة أش ا) ٢٠١٩ يونيو  ٣٠املن   (غ مدققة) (معاد بيا

صا إيرادات الفوائد من العمالء 

ن ارجي   ٢٤٠٬٣٨٥  ٦٬٩٥٧  -  ١١٬٩٥٩  ٩٧٬٦٨٢  ١٢٣٬٧٨٧  ا

ن القطاعات   -  -  )٣٬٦١٦(  -  -  ٣٬٦١٦  صا إيرادات الفوائد ب

  ١٢٤٬٧٢١  -  -  -  ٤٦٬٦٠٧  ٧٨٬١١٤  إيرادات الرسوم والعموالت

ف الرسوم والعموالت   )١٦٬٢٧٠(  )١٨٠(  -  )٥٧٣(  )١٠٬٠٩٤(  )٥٬٤٢٣(  مصار

شغيلية أخرى، بالصا   ٣٥٬٣١٤  ٥٠٨  ٧٬٠٤٢  ٧٬٦٥٥  ١٠٬٧٩٨  ٩٬٣١١  إيرادات 

خسائر ومخصصات انخفاض 

  )١٦١٬٧٩١(  -  -  )١١١(  )٥١٬١٦٥(  )١١٠٬٥١٥(  القيمة، بالصا

ة  دار ف عمومية و ناء مصار باست

الك واإلطفاء   )١٦٣٬٩٢٩(  )٨٣٬٦٦١(  )١٬٤٤٢(  )٢٬٣٥٩(  )٥٤٬٢٧١(  )٢٢٬١٩٦(  االس

الك واإلطفاء   )١٠٬٩٢٩(  )٢٬٠٠٩(  )٢٬١٣٢(  )١٤٣(  )٥٬٣٢٧(  )١٬٣١٨(  االس

ات زميلة   )١٬٤٠٠(  -  -  -  -  )١٬٤٠٠(  حصة من نتائج شر

سارة من العمليات املتوقفة   )١٣(  )١٣(  -  -  -  -  ا

ة ح / (خسارة) الف   ٤٦٬٠٨٨  )٧٨٬٣٩٨(  )١٤٨(  ١٦٬٤٢٨  ٣٤٬٢٣٠  ٧٣٬٩٧٦  ر
      

سم  ٣١كما     (مدقق) (معاد بيانه) ٢٠١٩د

  ١٨٬٦٠٧٬٣٠٨  ٤٥٥٬٤٧٢  ٢٨٥٬٢١١  ٣٬٩٧٦٬٦٤٠  ٢٬١٥٧٬١١٧  ١١٬٧٣٢٬٨٦٨  املوجودات

ات   ١٦٬١٣٥٬٥١٨  ٤٦٢٬١٠٠  ٤٤٥  ١٬٦٩٦٬١٣٤  ٤٬٥٥٨٬٦٧٩  ٩٬٤١٨٬١٦٠  املطلو

 

ية املتحدة فيما عدا املوج ية املتحدة، وال توجد أي عمليات خارج اإلمارات العر ا  دولة اإلمارات العر موعة جميع عمليا تفظ نفذت ا ودات غ املتداولة ا

ا. ات املتعلقة    ا للبيع واملطلو

  القيمة العادلة لألدوات املالية  .٢٤

ات املالية.يقدم  تلف املوجودات واملطلو موعة للقيمة العادلة    ذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد ا

موعة املقاسة بالقيمة العادلة ع أساس متكرر   ١-٢٤ ات املالية لدى ا   القيمة العادلة للموجودات واملطلو

ات املالية للمجموعة بالقيمة الع تقاس ر. عض املوجودات واملطلو ة تقر ل ف اية  : وتحددادلة   ات املالية كما ي   القيمة العادلة للموجودات واملطلو

 سارة واملدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا ح أو ا ثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الر افة االس لشامل اآلخر إن القيمة العادلة ل

ند إ أسعار العرض املدرجة  شط.س    سوق 

 ثمار غ املدرجة واملقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخ م غ املدرجة وصناديق االس ثمارات  األس ميع االس ل الشامل اآلخر إن القيمة العادلة 

ية ملعامالت املتا قة السوق بناء ع أسلوب التقييم باستخدام السعر/ مضاعفات القيمة الدف ند أساسا إ طر عت س ة والسابقة.  جرة النظ

ذه املعامالت معطيات غ جديرة باملالحظة. ية ل   السعر/ مضاعفات القيمة الدف

 صومة باستخدام من صومة. يتم إجراء تحليل التدفقات النقدية ا ميع املشتقات باستخدام التدفقات النقدية ا سب القيمة العادلة  ح تح

ة. يتم قياس املشتقات باستخدام املعدالت العائد املطبق طوال مدة األ  يارات للمشتقات االختيار سع ا ة ونماذج  دوات للمشتقات غ االختيار

خ استحقاق العقود.   املدرجة ومنحنيات العائد املستمدة من املعدالت املدرجة ال تطابق توار

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٣
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

ع)  .٢٤   القيمة العادلة لألدوات املالية (تا

دول  ص ا سلسل القيمة العادلة:ي   أدناه القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة وفقا ل

  املستوى الثالث  املستوى األول  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة)  (مدققة)  (غ مدققة) 

      الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

م حقوق امللكية   ٣٣٬١١٦  ٣٣٬١١٦  ١٤٬٤٧٥  ١٤٬٤٧٥  أس

ثمار   ٢٬٦٩٥  ٢٬٦٩٥  -  -  صناديق االس

 ٣٥٬٨١١  ٣٥٬٨١١  ١٤٬٤٧٥  ١٤٬٤٧٥  
 

ي     املستوى الثا

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م    م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة)   

سارةموجودات مالية  ح أو ا       بالقيمة العادلة من خالل الر

  ٢٦٬٧٩٢  ٤١٬٩٤٥    القيمة العادلة املوجبة للموجودات املالية املشتقة

       

سارة ح أو ا ات مالية بالقيمة العادلة من خالل الر         مطلو

  ٢٧٬٤٠٩  ٤٤٬٣١٦    القيمة العادلة السالبة للموجودات املالية املشتقة

 

ية، ارتفع ديرة باملالحظة للسعر/ مضاعف القيمة الدف لما ارتفعت املعطيات غ ا سبة للمستوى الثالث من التقييم العادل، فإنه  ت القيمة العادلة. بال

ن  ية املتعددة املستخدمة  التقييم ما ب اوح قيمة السعر/ القيمة الدف م إ ٠٫٩١Xت م ٠٫٩٥X در م إ ٠٫٩١X: ٢٠١٩( در م ٠٫٩٥X در ناك در ). لم تكن 

ن   يت ن املن ت ي خالل الف ن املستوى األول واملستوى الثا الت ب   .٢٠١٩و ٢٠٢٠ يونيو ٣٠أي تحو

  مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات املالية بحسب املستوى الثالث

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

ة / السنة   ٤٥٬٥٢٣  ٣٥٬٨١١  الرصيد  بداية الف

لة  الدخل الشامل اآلخر سائر امل   )٩٬٥١٠(  -  إجما ا

دادات   )٢٠٢(  -  االس

 ٣٥٬٨١١  ٣٥٬٨١١  
 

ي لقياس القيمة العادلة، وال   وفق املستوى الثا
ً
ات املالية املقاسة بالقيمة العادلة الحقا صنف املطلو

ُ
ات مالية بالقيمة العادلة مصنفة وفق ت توجد أي مطلو

  املستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.

ثمارات مدرجة أو غيـر مدرجة سائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (اس اح وا ا  تتعلق جميـع األر تفظ  ) ا

ة واملدرجة  ثمارات".اية الف   كتغيـرات  "احتياطي إعادة تقييم االس

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٤
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

ع) القيمة العادلة لألدوات املالية  .٢٤   (تا

لفة املطفأة  ٢-٢٤   القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة بالت

ات املالية  ية للموجودات واملطلو ن أدناه، يـرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدف و مب ناء ما  لفة املطفأة  البيانات املالية املوحدة تقارب باست املدرجة بالت

ا العادلة:   قيم

ية    القيمة العادلة  القيمة الدف

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة)  (مدققة)  (غ مدققة) 

     

ثمارات  أوراق مالية  لفة املطفأةاس   ١٬٢٦٢٬٢٤٠  ١٬٤٣٢٬٢٠٣  ١٬٢٣٧٬٤١٤  ١٬٤٣٠٬٧١٤  مقاسة بالت

  

  إدارة رأس املال  .٢٥

ا  البيانات املالية املوحدة لل داف والسياسات ال تم اإلفصاح ع داف وسياسات إدارة رأس املال للمجموعة تتوافق مع تلك األ ية  إن أ  ٣١سنة املن

سم    .٢٠١٩د

يرأس املال    الرقا

ية املتحدة املركزي. وفيما ي وضع رأس املال ال  للتعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العر
ً
سب البنك معدل كفاية رأس املال وفقا ر يح ة التقر اية ف ي ب رقا

  :٣بموجب بازل 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

م  م  ألف در   ألف در

  (مدققة)  (غ مدققة) 

  ١٬٧٥٤٬٦٩٤  ١٬٨١٧٬٧٨٥  قبل التعديل االنتقا  العادية الشق األول رأس مال حقوق امللكية 

  -  ٧٧٬٥٤٧  عديل انتقا 

  ١٬٧٥٤٬٦٩٤  ١٬٨٩٥٬٣٣٢  عد التعديل االنتقا  رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول 

 ٤٥٩٬١٢٥  ٤٥٩٬١٢٥  الشق األول اإلضا من رأس املال

ي من رأس املال   ١٧٥٬١٦٧  ١٧٠٬٩٧٣  الشق الثا

  ٢٬٣٨٨٬٩٨٦  ٢٬٥٢٥٬٤٣٠  مجموع قاعدة رأس املال

     

  ١٤٬٠١٣٬٣٣٣  ١٣٬٧١٣٬٠٣٣  مخاطر االئتمان

  ١٠٬٥٩٤  ١٠٬٤٦٠  مخاطر السوق 

شغيل   ١٬٤٩٤٬٦٠٤  ١٬٤٨٩٬٧٢٥  مخاطر ال

اطر ة با ّ   ١٥٬٥١٨٬٥٣١  ١٥٬٢١٣٬٢١٧  مجموع املوجودات املر

     

  %١١٫٣١  %١٢٫٤٩  سبة رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول 

  %١٤٫٢٧  %١٥٫٥١  سبة الشق األول من رأس املال

  %١٥٫٣٩  %١٦٫٦٤  سبة مجموع رأس املال    

 

  



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٥
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

  إعادة البيان  .٢٦

ات ي تحت املمتل ية لألرا واملبا اس ا ا موعة بتغي طو لسياس ة، قامت ا عتقد  خالل الف لفة.  واملعدات من نموذج إعادة التقييم إ نموذج الت

ع املركز املا للمجموعة اإلدارة أن التغي سيؤدي إ تقديم بيانات مالية توفر معلومات موثوقة وأك صلة حول آثار املعامالت أو األحداث أو الظروف األخرى 

 أو األداء املا أو التدفقات النقدية.

اسقامت  امل مع إعادة بيان املعلومات املقارنة. تم وصف السياسة ا ية باستخدام ن استعادي  اس غي  السياسة ا موعة بتطبيق  ديدة ا ية ا

ية أدناه. اس   والتأث املا للتغي  السياسة ا

ات واملعدات  ١-٢٦ ديدة للممتل ية ا اس   السياسة ا

ات وامل ر املمتل خية النفقات ال يمكن عتظ لفة التار اكم وخسارة انخفاض القيمة، إن وجدت. تتضمن الت الك امل  االس
ً
خية ناقصا لفة التار ا عدات بالت زو

 إ شراء األصل.
ً
 مباشرة

أصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندم ا  اف  ية لألصل أو االع اليف الالحقة  القيمة الدف ا يحتمل تدفق الفوائد االقتصادية يتم إدراج الت

ل موثوق. يتم تحميل جميع مصروفات اإلصالح والصيانة األخرى ع ش لفة البند  مكن قياس ت موعة و بيان الدخل املوحد  املستقبلية املرتبطة بالبند إ ا

ا. ا ف ة ال يتم تكبد   الف

لف ات يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالت ات إ الفئات املناسبة من املمتل ذه املمتل يف  ا. يتم تص ف  ة ناقًصا أي خسائر انخفاض  القيمة مع

ة األخرى، عند ذه املوجودات، ع نفس األساس مثل املوجودات العقار الك  زة لالستخدام املقصود. يبدأ اس ا وجا ون املوجودات واملعدات عند اكتمال ما ت

زة لالس  تخدام املقصود.جا

قة القسط الثابت، ع مدى ا لفة املوجودات، بخالف األرا واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، باستخدام طر الك لشطب ت ألعمار اإلنتاجية يتم تحميل اإل

. الك األرا  املقدرة للموجودات املعنية. لم يتم اس

  

الك: فيما ي األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات من ساب االس   أجل اح

ي   سنة ٢٥  مبا

ة نات عقار   سنوات ٧ – ٤  تحس

  سنوات ٤  أثاث وتركيبات ومعدات وسيارات

  سنوات ٥ – ٢  موجودات حق االستخدام
 

شأ منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام املستمر  ات واملعدات عند البيع أو عندما ال يتوقع أن ت بعاد بند املمتل ح أو يتم اس لألصل. يتم تحديد الر

ية لألصل  ن عائدات املبيعات والقيمة الدف ات واملعدات ع أنه الفرق ب بعاد أي من بنود املمتل بعاد أو اس سارة الناتجة عن اس تم إدراجه  بيان ا و

  الدخل املوحد.

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٦
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

ع)  .٢٦   إعادة البيان (تا

  األثر املا إلعادة البيان  ٢-٢٦

دول  ات السابقة.يو ا ل بند من بنود القوائم املالية املتأثرة بإعادة البيان للف ة ل سو  أدناه مقدار ال

ا    
ً

و معاد بيان سابق و معاد بيانه  إعادة البيان  كما    كما 

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (غ مدقق)    

ية   ة املن          ٢٠١٩ يونيو  ٣٠الف

سارة ح أو ا          التأث ع الر

شغليه اخرى    ٣٤٬٨٦٨  ٣٬٩٩٥  ٣٠٬٨٧٣    ايرادات 

ة وعمومية ف إدار   )١٧٤٬٨٥٨(  ٨٥٤  )١٧٥٬٧١٢(   مصار

سارة ح أو ا   ٤٬٨٤٩     التأث الصا ع الر

         

         التأث ع الدخل الشامل اآلخر

ات   -  )٣٬٩٩٥(  ٣٬٩٩٥   إعادة تقييم املمتل

    )٣٬٩٩٥(     التأث الصا ع الدخل الشامل اآلخر

  

ا    
ً

و معاد بيان سابق و معاد بيانه  إعادة البيان  كما    كما 

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (مدقق)    

ية   ة املن          ٢٠١٩ يونيو  ٣٠الف

م حية الس          التأث ع ر

م  حية الس ففة من العمليات ر األساسية وا

م)   ٠٫٠٢٧ ٠٠٣.  ٠٫٠٢٤   املستمرة (در

ففة من العمليات  م األساسية وا حية الس ر

م)   ٠٫٠٢٧  ٠٠٣.  ٠٫٠٢٤   املستمرة واملتوقفة (در

         

         التأث ع التدفقات النقدية

شغيلية شطة ال   -    )٢٬٠٨٨٬٤٩٥(   التدفقات النقدية من األ

ةالتدفقات  ثمار شطة االس   )٧٠٬٢٠٧(  -  )٧٠٬٢٠٧(   النقدية من األ

لية شطة التمو   -  -  -   التدفقات النقدية من األ

  -    صا التأث ع التدفقات النقدية
         

  

   



  
 

 

  البنك التجاري الدو ش.م.ع  ٣٧
ع)إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة      (تا

ع)  .٢٦   إعادة البيان (تا

ع) األثر املا إلعادة البيان  ٢-٢٦   (تا

ا    
ً

و معاد بيان سابق و   إعادة البيان  كما    معاد بيانه كما 

م     م  ألف در م  ألف در   ألف در

  (غ مدقق)  (غ مدقق)  (مدقق)    

         ٢٠١٩يناير  ١كما  

ات وحقوق امللكية          التأث ع املوجودات واملطلو

ات و معدات   ١٩٠٬٦٣٣  )٢٧٬١٧٨(  ٢١٧٬٨١١   ممتل

    )٢٧٬١٧٨(     صا التأث ع إجما املوجودات

اتصا التأث      -     ع إجما املطلو

         

  ٣٧٠٬١٨٨  )٢٧٬١٧٨(  ٣٩٧٬٣٦٦   االحتياطيات

    )٢٧٬١٧٨(     صا التأث ع إجما حقوق امللكية

         

سم  ٣١كما            ٢٠١٩د

ات وحقوق امللكية          التأث ع املوجودات واملطلو

ات و معدات   ٨٧٬٧٤٠  )٢٥٬٤٧٠(  ١١٣٬٢١٠   ممتل

    )٢٥٬٤٧٠(     التأث ع إجما املوجوداتصا 

ات     -     صا التأث ع إجما املطلو

         

  ٤٨١٬٨٨٤  )٢٥٬٤٧٠(  ٥٠٧٬٣٥٤   االحتياطيات

    )٢٥٬٤٧٠(     صا التأث ع إجما حقوق امللكية

 

  اعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة  .٢٦

خ  ا بتار ذه البيانات املالية املوجزة املوحدة ووافق ع إصدار   .٢٠٢٠ يوليو ٢٦اعتمد مجلس اإلدارة 

 



  
 

 

  الدو ش.م.عالبنك التجاري   ٣٨
ق   امل

  
  مسرد االختصارات

AED  ية املتحدة م اإلمارات العر   در

AKPI  ة ذ.م.م ثمارات العقار ليجية لالس   ا

ATرأس املال اإلضا الشق األول   ١  

Basel III   ي الدو للبنوك: ٣بازل   اإلطار الرقا

CBI  البنك التجاري الدو ش.م.ع  

CDs  ادات إيداع   ش

CEO  س التنفيذي   الرئ

CETحقوق امللكية العادية الشق األول   ١  

ECL  سائر االئتمانية املتوقعة   ا

EIR  معدل الفائدة الفع  

EPS  م حية الس   ر

FVTOCI   الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خالل  

FVTPL  سارة ح أو ا   القيمة العادلة من خالل الر

IAS  اس الدو   املعيار ا

IASB  اسبة الدولية   مجلس معاي ا

IASs  ية الدولية اس   املعاي ا

IFB  .الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م  

IFRIC   ات املعاي الدولية ر املاليةنة تفس   للتقار

IFRS  ر املالية   املعيار الدو للتقار

IFRSs  ر املالية   املعاي الدولية للتقار

LGD  سارة الناتجة عن التع   ا

LLC  شركة ذات مسؤولية محدودة  

OCI  الدخل الشامل اآلخر  

PD  احتمالية التع  

POCI   ا شأة انخفضت قيم اة أو م   االئتمانيةموجودات مش

SCA  ية املتحدة   يئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العر

SIC  ات املعاي   نة تفس

SPPI  ة للمبالغ األصلية والفوائد ع املبالغ األصلية القائمة صر   الدفعات ا

SPV  شأة ذات غرض خاص   م

Tي  ٢   الشق الثا

TCHA   ستال للشقق الفندقية   ذ.م.م. -م.ح. تايم كر

UAE  ية املتحدة   اإلمارات العر

TRE  .ة ذ.م.م امل العقار   ت

 

 


