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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

 البنك)"دبي، اإلمارات العربية املتحدة للبنك التجاري الدولي ش.م.ع.، قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق  
 
ــاا ملاًا معا ــرهاال العا عة )ر ـ "( وشـ

ــــــــــــــ "ا  مو ة"(    ــامل    2021  مااس  30كما في  بــ ــــــــــــــر العغيوبيان    املوجز املوحدوبيان الدخل ال ـ ات في حقوق امللكية املوجز املوحد وبيان العدفقات النقدية املوجز ــ

 للمعياا ا حاسبي الدولي اقم   اإلدااةذلك العاايخ. من   أشهر املنتًية في  ثالثةرة الـــ لفع  املوحد
 
 34هي املسؤولة  ن م داد و رض هذه املعلومات املالية املرحلية وفقا

 ملى مراجععنا. املعلومات. من مسؤوليتنا هي مبداء اسعنعاج حول هذه "العقااير املالية املرحلية"
 
 املالية املرحلية استنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعياا الدولي حول  مليات املراجعة اقم  
 
ــ ة يجريًا  التي    مراجعة املعلومات املالية املرحلية  "  2410لقد قمنا بمراجععنا وفقا ـــعقل للمن ـ ـــابات املسـ مدقق الحسـ

بإجراء اإلسعفسااات    كل ائيس ي من األشخاص املسؤولين  ن األموا املالية وا حاسبية  وإاباع مجراءات اعضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام  و ". 

ـــــــــــــــــــــــــة للعـدقيق  وبـالعـالي   للمعـايي  الـدوليــ
 
ـــــــــــــــــــــــــل جوهريـا من نطـاق القيـام بـالعـدقيق وفقـا فـإهًـا ت امكننـا من   احليليـة وإجراءات مراجعـة أخر . من نطـاق املراجعـة أقــ

 يد حول جميع األموا الهامـة التي يمكن أن يبينًا العدقيق. لذا  فإننا ت نبدي اأي ادقيق    هًا.الحصول  لى ا ك

 

 اتسعنعـاج

 ملى مراجععنـا  لم يتبين لنـا مـا يـد ونـا ملى اإل عقـاد بـ ن املعلومـات املـاليـة املرحليـة املرفقـة لم يعم م ـدادهـا  من جميع الن
 
ـــــــــــتنـادا  للمعيـ اسـ

 
اا واحي ال وهريـة  وفقـا

 .34ا حاسبي الدولي اقم 

 

  األوسط(ديلويت آند توش )الشرق 

  

  

  

  

  

  

  موس ى الرمحي

  872د: اقم القي

  2021 مايـو 6

 دبي

 اإلمااات العربية املعحدة

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة. 
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع. 2
  املوحد بيان املركز املالي املوجز 

 
 2021  مارس 31كما في 

 2020 ديسمبر  31  2021 مارس 31  إيضاح 

 ألف درهم   ألف درهم    

 )مدققة(  )غير مدققة(   

      املوجودات 

 1,522,628  825,810  8 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 33,506  26,478   أدوات ماليـة مشتقة 

 79,863  129,398  9 مستحقة من البنوكودائع وأرصدة 

 9,778,359  9,651,015  10 قروض وسلفيات للعمالء

 593,485  574,671   موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 2,508,499  2,335,831   ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 648,615  630,885   مخزون عقاري 

 167,735  165,182  11 بالقيمة العادلةاستثمارات في أوراق مالية مقاسة 

 1,534,076  1,368,311  12 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 52,277  51,495   استثمارات عقارية

 53,382  50,579   موجودات غير ملموسة

 75,645  67,498   ممتلكات ومعدات

 92,665  92,665   للبيعموجودات غير متداولة محتفظ بها 

 17,140,735  15,969,818   مجموع املوجودات
      

      املطلوبات وحقوق امللكية 

      املطلوبات 

 306,048  59,708  8 مصرف اإلمارات املركزي أرصدة مستحقة إلى 

 35,584  27,718   أدوات مالية مشتقة

 1,292,987  1,233,033   ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 10,024,423  9,431,736  13 ودائع العمالء

 457,032  497,525   الودائع اإلسالمية للعمالء

 2,521,941  2,314,774   ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 

 12,206  12,206   مطلوبات مرتبطة بموجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع

 14,650,221  13,576,700   مجموع املطلوبات

      

      حقوق امللكية

 1,737,383  1,737,383  14 رأس املال

 459,125  459,125  15 سندات الشق األول من رأس املال

 424,774  428,823  16 احتياطيات

 (192,094)  (292,372)   خسائر متراكمة

ك البنك
ا

ال
ُ
 2,429,188  2,332,959   حقوق امللكية العائدة مل

 61,326  60,159   الحصص غير املسيطرة

 2,490,514  2,393,118   مجموع حقوق امللكية 

      

 17,140,735  15,969,818   مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
 

من جميع   بصورة عادلةتظهر املوحدة إعداد التقارير املالية املرحلية، فإن البيانات املالية املوجزة بشأن املعمول بها  إعداد البيانات املاليةعلى حد علمنا، ووفًقا ملبادئ 
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 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة. 
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع. 3
 بيان الدخل املوجز املوحد 

 

 

 
 

 مارس  31لفترة الثالثـة أشهر املنتهية في  

 2020 2021 إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم   

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

    

 199,657 129,107  إيرادات الفوائد

 7,524 12,627  إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 207,181 141,734  مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

    

 ( 80,366) ( 49,863)  مصاريف الفوائد

 (4,773) ( 1,421)  توزيعات ملودعي الودائع اإلسالمية 

 122,042 90,450  صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

  
  

 46,408 34,847  إيرادات الرسوم والعموالت

 (4,972) ( 4,017)  مصاريف الرسوم والعموالت

 41,436 30,830  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

    

 13,193 7,763 17 أخرى، بالصافي إيرادات تشغيلية 

 176,671 129,043  صافي اإليرادات التشغيلية 

  
  

 ( 73,473) ( 78,928)  مصاريف عمومية وإدارية

 ( 92,058) ( 136,601) 18 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية 

 - ( 10,830)  صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات غير مالية 

 (1,050) -  زميلة   شركةحصة من نتائج 

 10,090 ( 97,316)  لفترةل )الخسارة( / الربح

    

    لفترة العائد إلى:ل )الخسارة( / الربح

ك البنك   
ا

 10,090 ( 96,149)  مال

 - ( 1,167)  الحصص غير املسيطرة   

 10,090 ( 97,316)  لفترةل)الخسارة( / الربح 

  
  

ضة للسهم )بالدرهم(الربحية   0.006 ( 0.055) 19 األساسية واملخفا

 

 

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة. 
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا

  

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.  4
  الموجز الموحدبيان الدخل الشامل 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم   

 )غير مدقق( )غير مدقق(  

    

 10,090 ( 97,316)  للفترة ربح )الخسارة( ال

    

    الدخل الشامل اآلخر 

 في الربح أو الخسارة: 
ً
    بنود لن ُيعاد تصنيفها الحقا

 - ( 80)  القيمة العادلة للموجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالتغيرات في 

 - ( 80)  للفترة الخسارة الشاملة األخرى 

    

 10,090 ( 97,396)  الدخل الشامل للفترة  )الخسارة( / مجموع

    

    الدخل الشامل العائد إلى: )الخسارة( / مجموع

 10,090 ( 96,229)  البنك  مالكي  

 - ( 1,167)  غير املسيطرة  األطراف  

 10,090 ( 97,396)  الدخل الشامل للفترة  )الخسارة( / مجموع

 

 

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة. 
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع. 5
 املوحد بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز 

 

 مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

  رأس املال 

 الشق سندات 

  خسائر متراكمة   احتياطيات   من رأس املال  األول 

 حقوق امللكية

كإلى  العائدة
ا

  البنك مال

 غيرالحصص 

 املجموع   املسيطرة

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

2021              

 2,490,514  61,326  2,429,188  ( 192,094)  424,774  459,125  1,737,383 مدقق  - يناير 1الرصيد كما في 

              

 ( 97,316)  ( 1,167)  ( 96,149)  ( 96,149)  -  -  - للفترة  الخسارة

 ( 80)  -  ( 80)  -  ( 80)  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى 

 ( 97,396)  ( 1,167)  ( 96,229)  ( 96,149)  ( 80)  -  - للفترة الخسارة الشاملة مجموع 

              

 -  -  -  ( 4,129)  4,129  -  -   إلى احتياطي املخصص املحدد من الخسائر املتراكمة تحويل

 2,393,118  60,159  2,332,959  ( 292,372)  428,823  459,125  1,737,383 غير مدقق  - مارس 31الرصيد كما في 

 

  



 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة. 
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع. 6
  )تابع( بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد 

 مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

  رأس املال 

 سندات الشق 

  خسائر متراكمة   احتياطيات   األول من رأس املال 

 حقوق امللكية

ك
ا

  البنك العائدة إلى مال

 الحصص غير

 املجموع   املسيطرة

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

2020              

 2,471,790  312  2,471,478  ( 206,914)  481,884  459,125  1,737,383  مدقق -يناير  1الرصيد في 

              

 10,090  -  10,090  10,090  -  -  - الربح للفترة 

 -  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 10,090  -  10,090  10,090  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 

              

 -  -  -  11,104  ( 11,104)  -  - من االحتياطي العام إلى الخسائر املتراكمة  تحويل

 -  -  -  33,534  ( 33,534)  -  - إلى الخسائر املتراكمة  املخصص العام احتياطيمن  تحويل

 -  -  -  10,248  ( 10,248)     إلى الخسائر املتراكمة  تحويل إلى احتياطي املخصص املحدد

 2,481,880  312  2,481,568  ( 141,938)  426,998  459,125  1,737,383 غير مدقق  -مارس  31الرصيد كما في 

 

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة. 
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع. 7
 املوحد بيان التدفقات النقدية املوجز 

 
 مارس  31املنتهية في  ثالثة أشهر لفترة ال

 2020  2021  إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم   

 )غير مدققة(   )غير مدققة(    

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من  

 10,090  ( 97,316)   الربح للفترة )الخسارة( /  

      تعديالت لـ: 

 4,262  5,937   استهالك ممتلكات ومعدات 

 782  782   استهالك استثمار عقاري 

 4,113  4,507   إطفاء موجودات غير ملموسة 

 92,058  136,601   قيمة املوجودات املالية   انخفاض

 -   10,830   املالية   غيـر  قيمة املوجودات  انخفاض

 ( 96)  ( 20)   ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 2,483  463   إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

 3,390  -    تعديل موجودات حق االستخدام

 1,735  2,351   من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   صافي الخسارة

 1,050  -    حصة من نتائج شركات زميلة 

 2,055  1,300   مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

   65,435  121,922 

      التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 969,272  54,022   مصرف اإلمارات املركزي النقص في األرصدة لدى  

 631,933  ( 3,706)   القروض والسلفيات للعمالء   فيالنقص  )الزيادة( /  

 ( 195,704)  18,249   في املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   النقص / )الزيادة(

 -   6,900   النقص في املخزون العقاري 

 ( 247,458)  171,509   في الذمم املدينة واملوجودات األخرى )الزيادة(    /النقص  

 -   ( 246,340)   في األرصدة املستحقة إلى مصرف اإلمارات املركزي   النقص

 113,091  ( 59,954)   في الودائع واألرصدة املستحقة إلى البنوك )النقص(/ الزيادة   

 ( 921,219)  ( 592,687)   النقص في ودائع العمالء 

 ( 150,664)  40,493   في الودائع اإلسالمية للعمالء   )النقص(الزيادة /  

 194,196  ( 205,791)   في الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى )النقص( / الزيادة  

 515,369  ( 751,870)   األنشطة التشغيلية)املستخدم في( / من  النقد  

 ( 3,647)  ( 1,859)   املدفوعة مكافآت نهاية الخدمة  

 511,722  ( 753,729)   األنشطة التشغيليةالناتج من    /  (املستخدم في)صافي  

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 ( 2,114)  ( 2,370)   شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 288)  ( 1,704)   شراء موجودات غير ملموسة 

 ( 558)  ( 716)   األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي تسوية  

 162  200   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 77,971  165,163   متحصالت من بيع / استرداد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

 75,173  160,573   األنشطة االستثمارية الناتج من    صافي النقد

      

 586,895  ( 593,156)   في النقد وما يعادله   )النقص( / الزيادةصافي  

 382,590  997,112   النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 969,485  403,956  21 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

      

      التدفقات النقدية التشغيلية من:

 158,746  77,736   مقبوضة فوائد  

 12,375  19,204   إيرادات مقبوضة من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 89,033  43,083   فوائد مدفوعة 

 2,987  1,009   توزيعات مدفوعة ملودعي الودائع اإلسالمية 
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 املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة  

 

 الوضع القانوني واألنشطة  . 1

 1991أبـريل  28الصادر بتاريخ   5/91البنك التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب املرسوم األميـري رقم 

، إمارة رأس الخيمة. البنك ُمدرج في سوق أبوظبي لألوراق املالية )تحت رمز "البنك 793عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك املسجل هو ص.ب.  

 ارات العربية املتحدة. البنك األنشطة التجارية املصرفية من خالل فروعه بدولة اإلم سبتمبرالتجاري الدولي"(. ي

 با
ً
 سم "املجموعة"(. تشتمل هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة على البيانات املالية للبنك وشركاته التابعة كما هو مبين أدناه )يشار إليها جميعا

 نسبة امللكية  مكان املقر الرئيس ي   النشاط 

 2020 2021 التأسيس لألعمال الرئيس ي  االسم
      

 99.4 99.4 اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  الوساطة ة الدولية للوساطة املالية ذ.م.مالشرك

 100.0 100.0 اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  العقارات تكامل العقارية ذ.م.م. 

 52.8 52.8 اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  العقارات العقارية ذ.م.مالخليجية لالستثمارات 

 95.0 95.0 جزر العذراء البريطانية انتجوا وباربودا العقارات الكاريبي للتطوير املحدودة

 100.0 100.0 جزر الكايمان اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  منشأة ذات غرض خاص  س ي بي آي للخدمات املالية املحدودة

 100.0 100.0 جزر الكايمان اإلمارات العربية املتحدة  -دبي  منشأة ذات غرض خاص  س ي بي آي تايير وان برايفت ليمتد 

      

      شركة تابعة 

 48.0 48.0 اإلمارات العربية املتحدة  -الشارقة  العربية املتحدة اإلمارات  -الشارقة  العقارات أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة( 
 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة . 2

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة التي ليس لها تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة املوحدة 2-1

في هذه البيانات  ،2021يناير  1د تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت معمول بها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بع

على املبالغ املدرجة للسنوات الحالية والسابقة، ولكن قد تؤثر   املالية املوحدة املوجزة. لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير جوهري 

 على محاسبة املعامالت أو الترتيبات املستقبلية. 
 

ت اإلعفاءات اإليجارية املترتبة على للمستأجرين من تقييم ما إذا كان إعفاءات عقود اإليجار 16توفر التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

 لعقد اإليجار تمثل  19-جائحة كوفيد
ً

 تعديال

الدولي  واملعيار  األدوات املالية: اإلفصاحات 7 الدولي إلعداد التقارير املالية رقمواملعيار  عقود التأمين 4 الدولي إلعداد التقارير املالية رقمتعديالت على املعيار  ▪

 سعر اإليبور بقضايا االستبدال في سياق إصالح  املتعلقة عقود اإليجار 16 الدولي إلعداد التقارير املالية رقمواملعيار   األدوات املالية   9 ية رقم إلعداد التقارير املال

 

  قيد اإلصدار املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  2-2
 
 لكن غير سارية بعد وغير املطبقة مبكرا

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد: 
ً
 لم تطبق املجموعة مبكرا

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة

للفترات  سارية املفعول 

 بعدالسنويةالتي تبدأ في أو 

االستثمارات في  28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  البيانات املالية املوحدة 10 رقمالدولي إلعداد التقارير املالية التعديالت على املعيار 

ه بشأن املعالجة املحاسبية لبيع املوجودات أو منحها من مستثمر ما لشركته الزميلة أو مشروع  الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة

 املشترك. 

تاريخ السريان مؤجل إلى أجل  

 غير مسمى 

 2023يناير  1 فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية. عرض البيانات املالية 1التعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

يحدد مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل  عقود التأمين 17املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 عقود التأمين.  4املعيار الدولي للتقارير املالية 

 2023يناير  1
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 )تابع(  تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة . 2

2-2  
 
 )تابع(  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة الصادرة لكن غير سارية بعد وغير املطبقة مبكرا

 واملعدلةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة 

سارية املفعول للفترات 

 السنويةالتي تبدأ في أو بعد

 2022يناير  1 املفاهيمي  اإلطارلتحديث مرجع  األعمالعمليات اندماج : 3 رقم تعديالت املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

  واآلالت التي تمنع الشركة من الخصم من تكلفة املمتلكات  املمتلكات واآلالت واملعدات 16تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

 واملعدات املبالغ املستلمة من بيع البنود املنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام املقصود 

 2023يناير  1

فيما يتعلق بالتكاليف التي يجب   الطارئة وجوداتاملخصصات وااللتزامات املحتملة وامل  37ولي رقم تعديالت على معيار املحاسبة الد

 تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مرهًقا 

 2022يناير  1

أرقام املالية    إلعداد التقاريراملعدلة للمعايير الدولية    2021-2018املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  دورة  التحسينات السنوية على  

 . 41و  16و  9و  1

 2022يناير  1

 

طبيق املبدئي وأن تطبيق هذه  تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه املعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت على البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة لفترة الت

 والتفسيرات والتعديالت لن يكون له تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة في فترة التطبيق املبدئي.  املعايير الجديدة

 

 السياسات املحاسبية الهامة  .3

 أساس اإلعداد  3-1

 البيانات املالية املوجزة املوحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء بعض األدوات املالية التي أدرجت بالقيمة العادلة.  تم إعـداد
 

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم  كذلك  تم إعداد هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة  
ً
 مجلس معايير املحاسبة الدولية.   عنالصادر    التقارير املالية املرحلية  -  34وفقا

املالية املوحدة املدققة للسنة  إن السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة تتوافق مع تلك السياسات املتبعة في إعداد البيانات  

 . 2020ديسمبر  31املنتهية في 

 إلى جنب مع البيانات ال تشتمل هذه البيانات املالية املوجزة املو 
ً
قرأ جنبا حدة على كافة املعلومات الالزمة للبيانات املالية السنوية املوحدة الكاملة وينبغي أن تُ

 31في  املنتهية ثالثة أشهر. وباإلضافة إلى ذلك، فليس من الضروري أن تكون نتائج فترة ال2020ديسمبر  31املالية املوحدة للمجموعة كما في وللسنة املنتهية في 

 على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة املالية التي ستنتهي في   2021 مارس
ً
 . 2021ديسمبر  31مؤشرا

 بتعميم هيئة األوراق املالية والسلع رقم  
ً
، فقد تم اإلفصاح عن السياسات املحاسبية بشأن املوجودات املالية  2008أكتوبر    12الصادر بتاريخ    2008/ 2624عمال

 ات العقارية في البيانات املالية املوجزة املوحدة. واالستثمار 
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 األدوات املالية  3-2

 في األحكام التعاقدية
ً
 لألداة.  تدرج املوجودات واملطلوبات املالية في بيان املركز املالي املوجز املوحد للمجموعة عندما تصبح املجموعة طرفا

 بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على امل يتم قياس 
ً
وجودات واملطلوبات املوجودات واملطلوبات املالية املعترف بها مبدئيا

خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو  املالية أو إصدارها )بخالف املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( يتم إضافتها أو 

املطلوبات املالية بالقيمة   املطلوبات املالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف املبدئي. أما تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على املوجودات أو

 أو الخسارة. العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في الربح 

 إذا كان سعر املعاملة يختلف عن القيمة العادلة عند االعتراف املبدئي، فسوف تقوم املجموعة بحساب هذا الفرق على النحو التالي: 

 إلى أي أسلوب من أساليب التقيي ▪
ً
م التي ال إذا توفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل أو استنادا

بح أو خسارة اليوم  تستخدم إال البيانات املستمدة من األسواق الجديرة باملالحظة، يتم االعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف املبدئي )أي ر 

 األول(؛ 

خسارة اليوم األول من خالل إدراجه في القيمة   في جميع الحاالت األخرى، سيتم تعديل القيمة العادلة لتتماش ى مع سعر املعاملة )أي سيتم إرجاء ربح أو ▪

 الدفترية األولية لألصل أو االلتزام(. 
 

ه هذا الربح أو الخسارة  بعد االعتراف املبدئي، سيتم اإلفراج عن الربح أو الخسارة املؤجلة إلى الربح أو الخسارة على أساس منطقي، فقط إلى الحد الذي ينشأ في

 . املطلوبامل )بما في ذلك الوقت( والذي يأخذه املشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل أو نتيجة أي تغيير في أحد العو 

 املوجودات املالية 3-3

تسليم األصل  ص شروطه على يتم االعتراف بكافة املوجودات املالية وإلغاء االعتراف بها بتاريخ املتاجرة عندما تكون عملية شراء وبيع األصل املالي بموجب عقد تن 

 تكاليف املعامالت، باستثناء تلك 
ً
 بالقيمة العادلة، زائدا

ً
املوجودات املالية املصنفة  املالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. ويتم قياسها مبدئيا

 
ً
 الحقا

ً
إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن كافة املوجودات املسجلة يتم قياسها جميعا

أو الخسارة فيتم االعتراف  املوجودات املالية. أما تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على املوجودات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 بها مباشرة في الربح أو الخسارة. 

يتم قياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة   9 رقمالدولي إلعداد التقارير املالية املالية املعترف بها والتي تقع ضمن نطاق املعيار  إن جميع املوجودات

 على أساس نموذج أعمال املنشأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. 

 تحديد: وعلى وجه ال

 دفعا ▪
ً
ت للمبلغ أدوات الدين املحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تمثل حصريا

 بالتكلفة املطفأة. 
ً
 األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم، يتم قياسها الحقا

ضمن نموذج أعمال هدفها جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، والتي يكون لها تدفقات نقدية  أدوات الدين التي يتم االحتفاظ بها  ▪

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
ً
 دفعات للمبلغ األساس ي والفائدة، يتم قياسها الحقا

ً
 ؛ األخر تعاقدية تمثل حصريا

الدين التي تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة أو املحتفظ بها للبيع( واستثمارات األسهم الحقا  يتم قياس جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات  ▪

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

 حدة:   ومع ذلك، قد تلجأ املجموعة إلى الخيار/ التصنيف النهائي التالي عند االعتراف املبدئي باملوجودات املالية على أساس كل أصل على

غير املحتفظ  يجوز للمجموعة أن تختار بشكل نهائي أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق امللكية  ▪

 به بواسطة الجهة املستحوذة 
ً
 معترفا

ً
 طارئا

ً
دولي إلعداد التقارير املالية الاندماج أعمال ينطبق عليه املعيار    ضمن عمليةبها للمتاجرة أو التي تمثل مقابال

 . 3 رقم

 أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عل ▪
ً
ى أنها مقاسة  قد تصنف املجموعة نهائيا

 تقليله بصورة جوهرية )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(.  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق محاسبي أو
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 أدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  3-3-1

النقدية التعاقدية للموجودات ونموذج أعمال املجموعة إلدارة تقوم املجموعة بتقييم تصنيف وقياس املوجودات املالية بناًء على خصائص التدفقات 

 املوجودات. 

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

 األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم. التدفقات النقدية التي تمثل دفعات حصرية للمبلغ 

. قد يتغير هذا املبلغ األصلي لغرض اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة، فإن املبلغ األصلي يمثل القيمة العادلة لألصل املالي عند االعتراف املبدئي

د للمبلغ األصلي(. تتكون الفائدة من املقابل للقيمة الزمنية للنقود، وذلك ملخاطر االئتمان  على مدى عمر األصل املالي )على سبيل املثال، إذا كان هناك تسدي

راء تقييم الدفعات املرتبطة باملبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية محددة وملخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى، باإلضافة إلى هامش الربح. يتم إج

 لفائدة بالعملة التي يتم بها تقويم األصل املالي. الحصرية للمبالغ األصلية وا

قدية التي تنطوي على  التدفقات النقدية التعاقدية التي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة تتسق مع ترتيبات اإلقراض األساسية. إن الشروط التعا

رتبطة بترتيب اإلقراض األساس ي، مثل التعرض للتغيرات في أسعار حقوق امللكية أو أسعار  التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير امل

نشأ أو املشترى عبارة عن  السلع، ال تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية التي هي الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة. يمكن أن يكون األصل املالي امل 

 لنظر عما إذا كان قرًضا في شكله القانوني. ترتيب أساس ي لإلقراض بغض ا

فية إدارة مجموعات يعد تقييم نماذج العمل إلدارة املوجودات املالية أمًرا أساسًيا لتصنيف األصل املالي. تحدد املجموعة نماذج العمل على مستوى يعكس كي

باملجموعة على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتالي يتم تقييم نموذج   املوجودات املالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج العمل الخاص

 العمل عند مستوى تجميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة. 

املالية من أجل تكوين التدفقات  قد يكون لدى املجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها املالية التي تعكس الطريقة التي تدير بها املجموعة موجوداتها 

 املالية أو كليهما.  النقدية. تحدد نماذج أعمال املجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع املوجودات

العمل. ومع ذلك، ال يتم إجراء هذا التقييم على أساس السيناريوهات  تأخذ املجموعة في االعتبار جميع املعلومات ذات الصلة املتاحة عند إجراء تقييم نموذج 

جميع األدلة ذات الصلة التي ال تتوقع املجموعة حدوثها بشكل معقول، مثل ما يسمى بسيناريوهات "الحالة األسوأ" أو "حالة الضغط". تأخذ املجموعة في االعتبار  

 املتاحة مثل: 

 ملوجودات املالية املحتفظ بها في نموذج األعمال وإبالغ كبار موظفي اإلدارة باملنشأة؛  كيفية تقييم أداء نموذج األعمال وا ▪

بها تلك املخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن ذلك النموذج(، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي تدار  ▪

 املخاطر؛ و 

ى سبيل املثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية  كيفية تعويض مديري األعمال )عل ▪

 املتحصلة(. 
 

إذا كانت تعكس  ل قائم أو ما عند االعتراف املبدئي باألصل املالي، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كانت املوجودات املالية املعترف بها حديًثا جزًءا من نموذج أعما

تغيرت منذ الفترة السابقة.  البدء في تفعيل نموذج أعمال جديد. تقوم املجموعة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت نماذج العمل قد  

 وفي فترة التقرير الحالية والسابقة، لم تقم املجموعة بتحديد أي تغيير في نماذج أعمالها. 

 في  يتم إلغاء االعتراف بأداة الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة املتراكمة اعندما 
ً
ملعترف بها سابقا

صنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة. وفي املقابل، بالنسبة إلى االستثمار في حقوق امللكية امل

 في الدخل الشامل اآلخر في وقت الحق إلى الربح أو ا
ً
لخسارة ولكن يتم تحويلها  الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة املتراكمة املعترف بها سابقا

 ضمن حقوق امللكية. 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع النخفاض القيمة.  أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة أو
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 الخسارة: تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد؛ و/ أو  ▪

 املوجودات املحتفظ بها في نموذج عمل بخالف االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها لتحصيلها وبيعها؛ أو ▪

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة. املوجودات املصنفة بال ▪
 

لقيمة العادلة بالطريقة  یتم قیاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة، مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة. يتم تحديد ا

 . 24املبينة في اإليضاح 

 عمليات إعادة التصنيف  3-3-3

تصنيف والقياس  إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ املجموعة بموجبه بموجودات مالية، يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية املتأثرة. تسري متطلبات ال

تغيير في نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف  املتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي اعتباًرا من اليوم األول من فترة التقرير األولى التي تعقب ال

أي تغییر في نموذج األعمال الذي تحتفظ فيه املجموعة بموجودات مالیة وبالتالي  يطرأ لـمالسابقة، و  الفترات املالية الحاليةاملوجودات املالية للمجموعة. خالل 

تدفقات النقدية التعاقدية في إطار السياسة املحاسبية بشأن "تعديل وإلغاء االعتراف باملوجودات  لم یتم إجراء إعادة تصنیف. ويؤخذ في االعتبار التغيرات في ال

 . 10-3-3املالية"، انظر اإليضاح 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي  3-3-4

وتحويلها بالسعر الفوري في نهاية كل فترة تقرير. وعلى وجه إن القيمة الدفترية للموجودات املالية املقومة بعملة أجنبية يتم تحديدها بتلك العملة األجنبية 

 التحديد: 

 من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو  ▪
ً
 الخسارة. بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة التي ليست جزءا

 من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل   ▪
ً
الدخل الشامل اآلخر التي ليست جزءا

من احتياطي إعادة  األجنبي على التكلفة املطفأة ألداة الدين في الربح أو الخسارة. ويتم االعتراف بفروق الصرف األجنبي األخرى في الدخل الشامل اآلخر ض

 تقييم االستثمارات. 

 من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف  بالنسبة للموجو  ▪
ً
دات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي ليست جزءا

 األجنبي في الربح أو الخسارة. 

ألجنبي في الدخل الشامل اآلخر بالنسبة الستثمارات األسهم املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق الصرف ا ▪

 ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. 
 
 االنخفاض في القيمة  3-3-5

 بما ) الخسارة  أو الربح خالل من  العادلة بالقیمة  اھتقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة علی األدوات المالیة التي لم یتم قیاس

 . األسهم  الستثمارات القيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم ال(. املالية الضمانات  وعقود القرض التزامات ذلك في

قياس الخسائر االئتمانية  باستثناء املوجودات املالية "املشتراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية" )التي تؤخذ في االعتبار بشكل منفصل أدناه(، يجب 

 خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل:  املتوقعة من

، أي الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر التي تنتج عن أحداث التعثر في سداد األدوات املالية التي  12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ▪
ً
شهرا

 أو  شهًرا بعد تاريخ التقرير )املشار إليها ضمن املرحلة األولى(؛ 12يحتمل وقوعها في غضون 

ملة على مدى الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر، أي: الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر الناتجة عن جميع أحداث التعثر املحت ▪

 عمر األداة املالية )يشار إليها ضمن املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة(. 
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داة املالية قد زادت  يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة املالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك األ 

توقعة  عتراف املبدئي. بالنسبة لجميع األدوات املالية األخرى، يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية املبشكل جوهري منذ اال 

.  12ملدة 
ً
 شهرا

نها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات  الخسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يتم قياس هذه القيم على أ

ة مستقبلية،  النقدية املستحقة للمجموعة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة تلقيها والتي تنشأ عن ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادي

 مخصومة من معدل الفائدة الفعلي لألصل. 

لخسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة  بالنسبة اللتزامات القروض غير املسحوبة، فإن ا ▪

 للمجموعة إذا قام صاحب التزامات القرض بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها في حالة سحب القرض. 

ئتمانية املتوقعة هي الفرق بين املدفوعات املتوقعة للسداد لصاحب أداة الدين املضمونة ناقًصا أي بالنسبة لعقود الضمانات املالية، فإن الخسائر اال  ▪

 مبالغ تتوقع املجموعة استالمها من صاحب أداة الدين أو املدين أو أي طرف آخر. 

 

ملحافظ القروض التي تتقاسم خصائص املخاطر االقتصادية تقوم املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس فردي، أو على أساس جماعي 

صل، بصرف النظر  املماثلة. ويستند قياس مخصص الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لأل 

 عما إذا كان ُيقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي. 

 ت املالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية املوجودا 3-3-6

الي. يشار إلى املوجودات  تنخفض القيمة االئتمانية لألصل املالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لذلك األصل امل

 دلة على انخفاض القيمة االئتمانية بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية: . تشمل األ 3املالية ذات القيمة االئتمانية املنخفضة كموجودات املرحلة 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه املقترض أو الجهة املصدرة؛   ▪

 خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في سداد الدفعات؛  ▪

قرض للمقترض ألسباب تعاقدية أو اقتصادية تتعلق بالعجز  ▪
ُ
 املالي للمقترض، وما كان للُمقرض قبول ذلك في ظل ظروف أخرى؛ تنازل من جانب امل

 عدم وجود سوق نشطة للورقة املالية بسبب الصعوبات املالية؛ أو  ▪

 شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتكبدة.  ▪
 

 من ذلك، قد يكون التأثير 
ً
املشترك لعدة أحداث قد تتسبب في تحول املوجودات املالية إلى منخفضة  قد ال يكون من املمكن تحديد حدث منفصل فردي، بدال

 خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتکلفة اھالقيمة االئتمانية. تقوم المجموعة بتقییم ما إذا کانت أدوات الدين التي تمثل الموجودات المالیة التي یتم قیاس

  تضع  االئتمانية، القيمة منخفضة بالشركات والخاصة السیادیة الدین أدوات کانت إذا ما ولتقییم. التقریر تاریخ في االئتمانية قيمتها انخفضت قد اآلخر الشامل

 ف االئتماني وقدرة المقترض علی جمع التمويل. والتصنی السندات عائدات مثل عوامل االعتبار في  المجموعة

االئتمانية عند منح تنازل إلى املقترض بسبب تدهور الوضع املالي للمقترض، ما لم يكن هناك دليل على أنه نتيجة ملنح التنازل، فإن  يعتبر القرض منخفض القيمة 

 ع التنازل خطر عدم تلقي التدفقات النقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة. بالنسبة للموجودات املالية التي يتوق

قيمة االئتمانية بما في  عنها ولكن ال يتم منح هذا التنازل، يتم اعتبار املوجودات بأنها منخفضة القيمة االئتمانية عندما يكون هناك دليل واضح على انخفاض ال 

 يوًما أو أكثر.  90لغ متأخرة ملدة ذلك الوفاء بتعريف التعثر. يشمل تعريف التعثر )انظر أدناه( عدم احتمال السداد والتوقف عن السداد إذا كانت املبا
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بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل تنخفض قيمته االئتمانية عند االعتراف   يتم التعامل مع املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية

عمر منذ االعتراف املبدئي  املبدئي. بالنسبة لهذه املوجودات، تقوم املجموعة باالعتراف بجميع التغيرات التي طرأت على الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار ال

 الربح أو الخسارة. يؤدي التغيير اإليجابي ملثل هذه املوجودات إلى تحقيق ربح من انخفاض القيمة. كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في 

 تعريف التعثر 3-3-8

 عند تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التعثر في قياس مبلغ الخسائر االئتمانية املتو 
ً
 هاما

ً
إذا كان قعة وفي تحديد ما يعد تعريف التعثر أمرا

 أو على مدار العمر، ألن التعثر هو أحد مكونات احتمالية التعثر الذي يؤثر على كل من   12مخصص الخسارة يستند إلى الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
ً
شهرا

 قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. 

 مور التالية وتعتبرها حالة من حاالت التعثر : تضع املجموعة في الحسبان األ 

؛ أو   90يكون املقترض متأخر في سداد أي التزامات ائتمانية جوهرية إلى املجموعة ألكثر من  ▪
ً
 يوما

 التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل. سداد من غير املحتمل أن يقوم املقترض ب ▪

 

الخصائص املختلفة ألنواع مختلفة من املوجودات. تعتبر السحوبات على املكشوف متأخرة السداد  يتم تصميم تعريف التعثر بشكل مناسب بحيث يعكس 

 بمجرد أن ينتهك العميل حًدا موص ى به أو تم إعالمه بحد أصغر من املبلغ الحالي القائم. 

املجموعة في الحسبان املؤشرات النوعية والكمية. تعتمد املعلومات التي يتم املقترض التزامه االئتماني، تأخذ سداد عند تقييم ما إذا كان من غير املحتمل أن ي

ألفراد. إن  تقييمها على نوع األصل، على سبيل املثال في قروض الشركات، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق التعهدات، وهو أمر غير مرتبط بقروض ا

على التزام آخر من نفس الطرف املقابل، هي معطيات رئيسية في هذا التحليل. تستخدم املجموعة   املؤشرات الكمية، مثل التأخر في السداد وعدم السداد

 مجموعة متنوعة من مصادر املعلومات لتقييم التعثر والتي يتم تطويرها داخلًيا أو الحصول عليها من مصادر خارجية. 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان  3-3-9

وجودات املالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات املالية التي تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك تراقب املجموعة جميع امل 

رة  صصات الخسازيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف املبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف تقوم املجموعة بقياس مخ 

 من الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى 
ً
شهرا. إن السياسة املحاسبية للمجموعة ال تستخدم   12على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر بدال

 يعتبر أنها قد تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر  الوسيلة العملية التي تفيد بأن املوجودات املالية ذات املخاطر االئتمانية "املنخفضة" في تاريخ التقرير املالي ال

النخفاض القيمة  االئتمان. ونتيجة لذلك، تقوم املجموعة بمراقبة جميع املوجودات املالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات املالية التي تخضع

 لتحري الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. 

االئتمان على األدوات املالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف املبدئي، فإن املجموعة تقارن مخاطر حدوث التعثر لألداة  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر 

 إلى تاريخ االستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تعثر متوقع لفترة االستحقاق املتبقية في 
ً
الي عندما تم  تاريخ التقرير الحاملالية في تاريخ التقرير استنادا

ة وقابلة للدعم، بما في ذلك  االعتراف باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ املجموعة في االعتبار املعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقول 

التاريخية للمجموعة وتقييم الخبير لالئتمان بما في ذلك املعلومات  الخبرة التاريخية واملعلومات التطلعية املتوفرة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له، بناًء على الخبرة

 . املستقبلية
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احتمالية التعثر عند االعتراف املبدئي وفي تواريخ التقارير الالحقة. ستؤدي السيناريوهات االقتصادية  تمثل السيناريوهات االقتصادية املتعددة األساس لتحديد 

يد الخسائر االئتمانية املختلفة إلى احتمال مختلفة للتعثر. ويشكل ترجيح هذه السيناريوهات املختلفة األساس املتوسط املرجح الحتمالية التعثر املستخدم لتحد

 املتوقعة. 

الحصول عليها  نسبة لقروض الشركات، تتضمن املعلومات التطلعية التوقعات املستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف املقابلة للمجموعة، والتي يتمبال

، باإلضافة إلى دراسة مختلف املصادر  من تقارير الخبراء االقتصاديين واملحللين املاليين والهيئات الحكومية ومراكز الفكر ذات الصلة وغيرها من املنظمات املماثلة

القتصادية مثل الداخلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية واملتوقعة. بالنسبة لقروض األفراد، تشتمل املعلومات التطلعية على نفس التوقعات ا

على صناعات معينة، وكذلك املعلومات الداخلية عن سلوك قروض الشركات مع توقعات إضافية للمؤشرات االقتصادية املحلية، خاصة للمناطق التي تركز 

ر املعلومات الكمية مؤشًرا  السداد للعمالء. تقوم املجموعة بتوزيع األطراف املقابلة على درجة مخاطر ائتمانية داخلية ذات صلة اعتماًدا على جودة ائتمانها. تعتب

لى التغير في الجدارة االئتمانية للمقترضين التي يتم قياسها من خالل تخفيض التصنيف الذي ينتج عنه  أساسًيا للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وهي تستند إ

 ملعايير التصنيف في املراحل. 
ً
 احتمالية أعلى للتعثر وفقا

اس مخصص الخسائر االئتمانية إن بيانات احتمالية التعثر املستخدمة هي بيانات تطلعية وتستخدم املجموعة نفس املنهجيات والبيانات املستخدمة لقي

 املتوقعة. 

ل املجموعة تدرس بشكل  وتظهر العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان في نماذج احتمالية التعثر في الوقت املناسب. ومع ذلك، ال تزا

جوهري. بالنسبة لقروض الشركات، هناك تركيز خاص على املوجودات  منفصل بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل 

قابل. بالنسبة لقروض األفراد،  املدرجة في "قائمة املراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم بقائمة املراقبة عندما يكون هناك قلق من تدهور املالءة االئتمانية للطرف امل 

 عات التوقف املؤقت عن السداد ودرجات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة. تأخذ املجموعة في االعتبار توقعات التحمل ودف 

يوما، تعتبر املجموعة أن الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تكون قد حدثت وأن األصل يندرج   30وكنقطة دعم، فإنه عندما يصبح األصل متأخر السداد ملدة  

نموذج انخفاض القيمة، أي: يتم قياس مخصص الخسارة باعتباره خسارة ائتمانية متوقعة على مدار العمر، ما لم يكن لدى املجموعة   في املرحلة الثانية من

 معلومات معقولة وقابلة للدعم توضح خالف ذلك. 

 تعديل وإلغاء االعتراف باملوجودات املالية  3-3-10

تفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديله بطريقة أخرى بين يحدث التعديل في األصل املالي عندما يتم إعادة ال

في تاريخ مستقبلي. االعتراف املبدئي وتاريخ استحقاق األصل املالي. يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء بشكل فوري أو 

يكون إدخال أو تعديل التعهدات القائمة لقرض قائم بمثابة تعديل حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو املعدلة بعد على التدفقات باإلضافة إلى ذلك، س

يادة في معدل الفائدة في الز النقدية بشكل فوري ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان التعهد تم تلبيته أم ال ) على سبيل املثال تغيير 

 الذي ينشأ عندما يتم خرق التعهدات(. 

القرض في الحاالت تقوم المجموعة بإعادة التفاوض علی القروض للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالیة لتعظیم التحصیل وتقليل مخاطر التعثر . يتم منح إمهال  

 على الوفاء بالشروط املعدلة، على الرغم من بذل  التي يكون فيها خطر كبير من التعثر أو أن يكون التعثر قد 
ً
حدث بالفعل ومن املتوقع أن يكون املقترض قادرا

بموجب الشروط التعاقدية األصلية. تشمل الشروط املعدلة في معظم الحاالت تمديد فترة استحقاق القرض، والتغييرات  سداد املقترض لكل الجهود املعقولة لل 

للقرض )سداد املبلغ األصلي والفائدة(، وتخفيض مبلغ التدفقات النقدية املستحقة )اإلعفاء عن سداد املبالغ األصلية والفائدة(   في توقيت التدفقات النقدية

  والتعديالت على التعهدات. 
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 لسياسة املجموعة، يؤدي ا
ً
لتعديل إلى عدم االعتراف  عندما يتم تعديل أصل مالي، تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف. ووفقا

 عن الشرو 
ً
 جوهريا

ً
 ط التعاقدية األصلية، ترى املجموعة ما يلي: عند نشوء اختالف كبير في الشروط. لتحديد ما إذا كانت الشروط املعدلة تختلف اختالفا

لة أو التغير في أن العوامل النوعية، مثل التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل، لم تعد دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة أو التغير في العم ▪

 ي، عندها؛  الطرف املقابل أو مدى التغير في معدالت الفائدة وتاريخ االستحقاق والتعهدات. إذا كانت هذه ال تشير بوضوح إلى تعديل جوهر 

دیة في إطار یتم إجراء تقییم کمي لمقارنة القیمة الحالیة للتدفقات النقدية التعاقدیة المتبقیة بموجب الشروط األصلیة مع التدفقات النقدیة التعاق ▪

عتبر أن الترتيب مختلف  الشروط املعدلة مع خصم كال املبلغين بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. إذا كان الفرق في القيمة الحالية جوهرًيا، فإن املجموعة ت

 بشكل كبير مما يؤدي إلى إلغاء االعتراف.  

 

في القيمة الدفترية لألصل  في حالة إلغاء االعتراف باألصل املالي، يعاد قياس مخصص الخسارة عن الخسائر االئتمانية املتوقعة في تاريخ إلغاء االعتراف لتحديد صا

ة املعدلة والقيمة العادلة للموجودات املالية الجديدة مع الشروط الجديدة سوف يؤدي إلى الربح أو الخسارة عند  في ذلك التاريخ. إن الفرق بين القيمة الدفتري

شهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي    12إلغاء االعتراف. سوف يكون لألصل املالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  

كبير من مبلغ  فيها القرض الجديد منخفض القيمة االئتمانية. ينطبق ذلك فقط على الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصم  يعتبر

تمان للموجودات املالية املعدلة  املساهمة املعدل ألنه ال يزال هناك مخاطر عالية للتعثر لم يتم تحفيضها من خالل التعديل. تقوم املجموعة بمراقبة مخاطر االئ

 من خالل تقييم املعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان املقترض في حالة تأخر عن السداد في ظل الشروط الجديدة. 

ن املالي لألصل بشكل جوهري منذ  عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، تحدد املجموعة إذا ما زاد خطر االئتما

 االعتراف املبدئي من خالل مقارنة: 

 احتمالية التعثر على مدار العمر املتبقي واملقدر بناء على البيانات عند االعتراف املبدئي ووفقا للشروط التعاقدية األصلية؛ مع   ▪

 احتمال التعثر في تاريخ التقرير بناء على الشروط املعدلة.   ▪

 

كس  ودات املالية املعدلة كجزء من سياسة التحمل لدى املجموعة، وفي حال لم ينتج عن التعديل إلغاء االعتراف، فإن تقدير احتمال التعثر يع بالنسبة للموج 

ات السلوكية، بما في  ؤشر قدرة املجموعة على تحصيل التدفقات النقدية املعدلة مع مراعاة خبرة املجموعة السابقة في إجراءات التحمل املماثلة، باإلضافة إلى امل

ملبدئي، فسيتم قياس  ذلك أداء السداد لدى املقترض مقابل الشروط التعاقدية املعدلة. إذا بقيت مخاطر االئتمان أعلى بكثير مما كان متوقًعا عند االعتراف ا 

للقروض التي يتم تحملها فقط على أساس   مخصص الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية على مدار العمر. وعموًما، يتم قياس مخصصات الخسارة

 عندما يكون هناك دليل على تحسن سلوك السداد للمقترض بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الجوهرية   12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
ً
شهرا

 السابقة في مخاطر االئتمان. 

ة باحتساب ربح/ خسارة التعديل ملقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل التعديل وبعده )باستبعاد  عندما ال يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، تقوم املجموع 

فقات النقدية املتوقعة  مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة(. ثم تقوم املجموعة بقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة لألصل املالي املعدل، حيث يتم إدراج التد 

 لي املعدل ضمن عملية حساب عجز السيولة املتوقع من األصل األصلي. الناشئة من األصل املا
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الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من األصل )بما في ذلك انقضاء الحقوق من ال تقوم املجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقض ي 

امل. فإذا لم تقم  التعديل بشروط مختلفة بشكل أساس ي(، أو تقوم بنقل األصل املالي وجميع مخاطر ومزايا امللكية املرتبطة باألصل إلى أي طرف آخر بشكٍل ك 

لكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة على املوجودات املنقولة، تعترف املجموعة بحصتها املتبقية في  املجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا امل

مالي منقول، تستمر  األصل وكذلك بااللتزام املتعلق باملبالغ التي قد تضطر املجموعة لدفعها. أما إذا احتفظت املجموعة بكافة مخاطر ومزايا امللكية ألصل 

 موعة في االعتراف باألصل املالي، وتعترف كذلك بالقروض املرهونة للعائدات املقبوضة. املج 

املتراكمة التي تم االعتراف بها  عند إلغاء االعتراف بأي أصل مالي بالكامل، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ املقابل املستلم واملدين واألرباح/ الخسائر 

الل  ر واملتراكمة في حقوق امللكية، يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة، مع استثناء االستثمار في األسهم املصنف بالقيمة العادلة من خفي الدخل الشامل اآلخ

 لخسارة. ا الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة املتراكمة املعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر إلى فئة الربح أو

ل(، تقوم املجموعة  عند إلغاء االعتراف بأحد املوجودات املالية دون مجمله )على سبيل املثال عندما تحتفظ املجموعة بخيار إعادة شراء جزء من األصل املحو 

املستمر، والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم  بتخصيص القيمة الدفترية السابقة لألصل املالي بين الجزء الذي ال تزال تعترف به بموجب االرتباط 

املقابل املستلم للجزء لم يعد  العادلة النسبية لتلك األجزاء في تاريخ التحويل. إن الفرق بين القيمة الدفترية املوزعة للجزء الذي لم يعد يتم االعتراف به ومجموع  

التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الربح/ معترف به وأي أرباح / خسائر تراكمية تم تخصيصها له و 

به على أساس القيم العادلة  الخسارة املتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر بين الجزء الذي ال يزال معترف به والجزء الذي لم يعد يتم االعتراف 

/ الخسارة  لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات في األسهم التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث أن الربحالنسبية 

 املعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة. 

 الشطب  3-3-11

الحال عندما  القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املجموعة توقعات معقولة السترداد املوجودات املالية )إما في مجملها أو جزء منها(. وهذا هو يتم شطب 

لة قروض األفراد، عندما  تقرر املجموعة أن املقترض ليس لديه موجودات أو موارد دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ الخاضعة للشطب، أو في حا

يوما، أيهما أقرب. يشكل الشطب حدثا إللغاء االعتراف. يجوز للمجموعة تطبيق أنشطة التنفيذ على املوجودات املالية    180تكون املبالغ متأخرة السداد ألكثر من  

 من انخفاض القيمة.  املشطوبة. ستؤدي عمليات االسترداد الناتجة عن أنشطة التنفيذ لدى املجموعة إلى تحقيق أرباح

 عرض مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة في بيان املركز املالي 3-3-12

 يتم عرض مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة في بيان املركز املالي على النحو التالي: 

 ودات. بالنسبة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية للموج  ▪

ألن القيمة   بالنسبة ألدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم االعتراف بأي مخصص خسارة في بيان املركز املالي  ▪

 االستثمارات. الدفترية تعادل القيمة العادلة. ومع ذلك، يتم إدراج مخصص الخسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم في احتياطي إعادة تقييم 
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 )تابع(  عرض مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة في بيان املركز املالي 3-3-12

 بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمانات املالية: كمخصص.  ▪

سحوب والعنصر غير املسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة على  عندما تشتمل األداة املالية على كل من العنصر امل ▪

عنصر االلتزام بالقرض بشكل منفصل عن تلك الخسائر الخاصة بالعنصر املسحوب، تعرض املجموعة مخصص خسارة مجمع لكل من العنصرين.  

للعنصر املسحوب. ويتم عرض أي زيادة في مخصص الخسارة تفوق املبلغ اإلجمالي   يتم عرض املبلغ املجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية

 للعنصر املسحوب كمخصص. 

 

 حقوق امللكية واملطلوبات املالية  3-4

 ملضمون الترتيبات 
ً
التعاقدية وتعريفات املطلوبات  يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة من قبل املجموعة كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقا

 املالية وأدوات حقوق امللكية. 

 أدوات حقوق امللكية 1- 3-4

صادرة عن  أداة حقوق امللكية هي عبارة عن عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات حقوق امللكية ال

 من تكاليف اإلصدار املباشرة.  املجموعة بقيمة العائدات املقبوضة، صافية

ان الربح أو الخسارة  يتم االعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية الخاصة باملجموعة وخصمها مباشرة في حقوق امللكية. وال يتم تسجيل أي ربح/ خسارة في بي 

 نتيجة شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أي أدوات حقوق ملكية خاصة باملجموعة. 

 لوبات املاليةاملط 2- 3-4

ون غير مواتية  املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو تبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر بشروط قد تك

املجموعة فيه ملزمة أو قد تكون ملزمة   للمجموعة أو عقد يتم تسويته أو يمكن تسويته في أدوات حقوق امللكية الخاصة باملجموعة، وهي عقد غير مشتق تكون 

ف تبادل مبلغ محدد بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق امللكية الخاصة بها، أو هي عقد املشتقات على حقوق امللكية الخاصة التي سيتم أو قد يتم تسويتها بخال 

 . من النقد )أو أصل مالي آخر( لعدد محدد من أدوات حقوق امللكية الخاصة باملجموعة

 يتم تصنيف املطلوبات املالية إما مطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" أو "مطلوبات مالية أخرى". 

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  2-1- 3-4

 لجهة مستحوذة في اندماج أعمال ینطبق عليه  1تصنف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يكون االلتزام املالي )
ً
 طارئا

ً
( مقابال

 بالقیمة العادلة من خالل3( محتفظا به للمتاجرة أو )2أو )  3 رقمالدولي إلعداد التقارير املالية املعيار 
ً
 الربح أو الخسارة.  ( مصنفا

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

 إذا كان اقتناؤه لغرض رئيس ي يتمثل في بيعه على املدى القريب.  ▪

 من محفظة األدوات املالية املحددة التي تخضع إلدارة املجموعة ويكون هناك نم  ▪
ً
ط فعلي حديث لجني األرباح منه  إذا كان عند االعتراف املبدئي جزءا

 على املدى القصير؛ أو  

 إذا كان أداة مشتقة، فيما عدا األداة املشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة.  ▪
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 )تابع( املطلوبات املالية  2- 3-4

 )تابع( مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  2-1- 3-4

 لجهة مستحوذة في اندماج أعمال
ً
 طارئا

ً
وذلك بالقيمة العادلة من   يمكن تصنيف االلتزام املالي بخالف االلتزام املالي املحتفظ به للمتاجرة أو الذي يمثل مقابال

 أو الخسارة عند االعتراف املبدئي في أي من الحاالت التالية: خالل الربح 

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

 من مجموعة من املوجودات املالية أو املطلوبات املالية  ▪
ً
أو كليهما والذي يتم إدارته وتقييم أدائه على أساس القيمة العادلة،  أن يشكل االلتزام املالي جزءا

 على هذا األس
ً
 لسياسة إدارة املخاطر املوثقة أو استراتيجية االستثمار لدى املجموعة، ويتم توفير املعلومات عن التجميع داخليا

ً
 اس؛ أو وفقا

 من عقد يحتوي على واحدة أو أكثر من املشتقات  ▪
ً
بتصنيف العقد املوحد   9 رقم الدولي إلعداد التقارير املالية املدمجة ويسمح املعيار أن يشكل جزءا

 بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

التغيرات في القيمة العادلة ضمن  تدرج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عن 

 من عالقة تحوط محددة. يشتمل صافي الربح أو الخسارة املعترف به في الربح أو الخس
ً
ارة على أي فوائد مدفوعة  الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزءا

 على املطلوبات املالية. 

 مطلوبات مالية أخرى  2-2- 3-4

 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  يتم قياس املطلوبات املالية
ً
 بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف املعاملة، ويتم قياسها الحقا

ً
 األخرى مبدئيا

عدل   ائدةطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة املطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. ومعدل الف
ُ
الفعلي فهو امل

 على مدى
ً
فترة أقصر إلى صافي القيمة    الذي يخصم بشكٍل دقيق املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة على مدى العمر املتوقع لاللتزام املالي أو حيثما يكون مالئما

 الدفترية عند االعتراف املبدئي. 

 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية  3-4-3

فرق بين القيمة الدفترية  وعة بإلغاء االعتراف باملطلوبات املالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات املجموعة أو إلغائها أو انتهاء مدتها. إن ال ال تقوم املجم

 لاللتزام املالي الذي ألغي االعتراف به واملقابل املدفوع واملستحق يتم االعتراف به في حساب الربح أو الخسارة. 

 مع املقرض الحالي، يتم احتساب هذه املبادلة كإطفاء لاللتز ع
ً
 جوهريا

ً
ام املالي األصلي واالعتراف  ندما تقوم املجموعة بمبادلة أداة دين بأداة دين مختلفة اختالفا

 اللتزام املالي األصلي واالعتراف بالتزام جديد. بالتزام مالي جديد. وباملثل، تقوم املجموعة بعمليات تعديل جوهرية لبنود االلتزام الحالي أو جزء منه كإطفاء ل

 استثمارات عقارية  3-5

إلنشاء لتلك األغراض.  االستثمارات العقارية هي العقارات املحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس املال، بما في ذلك العقارات قيد ا 

 أي استهالك يتم تسجيل االستثمارات العقارية 
ً
درج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا

ُ
 لالعتـراف املبدئي، ت

ً
 بالتكلفة بما في ذلك تكاليف املعاملة. والحقا

ً
  مبدئيا

مدار على  متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت

 سنة.   25أعمارها اإلنتاجية املقدرة بفترة 
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ى ذلك التاريخ يتم  تحتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل امللكية إلى املجموعة بموجب عقد شراء العقارات ذات الصلة، وحت

 مين الدفعات املقدمة لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن "الذمم املدينة واملوجودات األخرى". تض

 من االستخدام ويكون من غير املتوقع تحقيق فوائد مستقبل
ً
ية من استبعادها. يتم  ُيلغى االعتـراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند سحبها نهائيا

 بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل في بيان الدخل املوحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف.  االعتـراف بالفرق 

 أساس التوحيد  . 4

 السيطرة عندما يكون البنك: تتضمن البيانات املالية املوجزة املوحدة البيانات املالية املوجزة للبنك واملنشآت الخاضعة لسيطرته )شركاته التابعة(. تتحقق 

 لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها.  ▪

 من مشاركتها في املنشأة املستثمر فيها.  ▪
ً
 لعائدات متغيرة أو أن يمتلك حقوقا

ً
 معرضا

 لديه القدرة على استخدام سلطته على الشركة املستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها.  ▪

 

 للشركات التابعة باستخدام نفس السياسات املتبعة لدى البنك.  يتم إعداد البيانات املالية املوجزة

حذف كافة البنود الجوهرية لألرصدة واإليرادات واملصاريف الداخلية فيما بين شركات املجموعة عند التوحيد.   تُ

 التقديرات واألحكام  . 5

رات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ املدرجة  إن إعداد البيانات املالية املوجزة املوحدة يقتض ي من اإلدارة وضع أحكام وتقدي 

 للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

عة واملصادر الرئيسية  في سبيل إعداد هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجمو 

 . 2020ديسمبر  31ملنتهية في  للتقديرات غير املؤكدة كانت هي نفس األحكام واملصادر املطبقة في البيانات املالية املوحدة املدققة كما في وللسنة ا 

 موسمية النتائج  . 6

سجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في البيانات املالية املوحدة املوجزة لفترتي ال
ُ
 . 2020و 2021 مارس 31املنتهيتين في  ثالثة أشهرلم ت

 إدارة املخاطر املالية  . 7

مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات املالية السنوية املوحدة املدققة إن أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية لدى املجموعة تتوافق  

 . 2020ديسمبر   31كما في وللسنة املنتهية في 

 

  



 
 

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع. 21
 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية  . 7

 . النخفاض القيمة( املعرضةاملالية ) املوجوداتالتعرض ملخاطر االئتمان للمجموعة لكل فئة من  بشأنمعلومات ملخصة  يقدم الجدول التالي
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

إجمالي القيمة   

 الدفترية 

مخصص خسائر انخفاض  

 القيمة املتتوقعة 

القيمة  

 الدفترية 

إجمالي القيمة  

 الدفترية 

مخصص خسائر انخفاض  

 القيمة الدفترية  املتتوقعة القيمة 

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

 )مدقق( )مدقق( )مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  

       أرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي

 1,445,477 -  1,445,477 761,445 -  761,445 1املرحلة 

       

       مستحقة من البنوك ودائع وأرصدة 

 79,863 ( 98) 79,961 129,398 (203) 129,601 1املرحلة 

       

       قروض األفراد  -قروض وسلفيات للعمالء 

 801,272 ( 9,041) 810,313 827,369 ( 8,268) 835,637 1املرحلة 

 661,034 ( 41,263) 702,297 535,657 ( 36,349) 572,006 2املرحلة 

 83,033 ( 20,773) 103,806 83,523 ( 25,503) 109,026 3املرحلة 

 1,516,669 (70,120) 1,446,549 1,616,416 (71,077 ) 1,545,339 

       

       قروض الشركات   -قروض وسلفيات للعمالء 

 5,342,824 ( 28,041) 5,370,865 5,194,136 ( 29,654) 5,223,790 1املرحلة 

 1,821,643 ( 120,540) 1,942,183 1,969,252 ( 122,800) 2,092,052 2املرحلة 

 1,068,553 ( 656,192) 1,724,745 1,041,078 ( 805,977) 1,847,055 3املرحلة 

 9,162,897 (958,431) 8,204,466 9,037,793 (804,773 ) 8,233,020 

       

       الشركات قروض  - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 593,485 ( 2,822) 596,307 574,671 (3,387) 578,058 1املرحلة 

       

       ذمم مدينة وموجودات أخرى

 2,463,524 ( 2,328) 2,465,852 2,262,257 ( 3,132) 2,265,389 1املرحلة 

 2,584 ( 67) 2,651 9,267 ( 422) 9,689 2املرحلة 

 2,272,828 (3,554) 2,269,274 2,468,503 (2,395 ) 2,466,108 

       

       استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

 1,534,076 ( 3,002) 1,537,078 1,368,311 (3,141) 1,371,452 1املرحلة 

       

       

       التزامات القروض وخطابات االعتماد وعقود الضمانات املالية 

 4,675,894 ( 12,210) 4,688,104 3,806,356 ( 9,988) 3,816,344 1املرحلة 

 187,852 ( 4,421) 192,273 368,129 ( 10,018) 378,147 2املرحلة 

 20,580 ( 4,988) 25,568 19,879 ( 5,196) 25,075 3املرحلة 

 4,219,566 (25,202) 4,194,364 4,905,945 (21,619 ) 4,884,326 

       

 20,014,766 (1,064,038) 18,950,728 21,687,480 (905,786 ) 20,781,694 
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 وتأثيره على الخسائر االئتمانية املتوقعة  19كوفيد  1. 7

أخذت املجموعة    ة،تحديد الخسائر االئتمانية املتوقععند  . و على مستوى العالم مستمًرا    19-كوفيدجائحة    يزال عدم االستقرار االقتصادي املترتب على تفش يال  

، بما في ذلك الدعم املالي وتدابير  19-في االعتبار التأثير املحتمل على محفظتها ضمن املعلومات املتاحة حول عدم اليقين االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد 

خطة الدعم ي االعتبار اإلرشادات املحددة الصادرة عن املصرف املركزي فيما يتعلق ببرنامج من املصرف املركزي. أخذت املجموعة ف اإلعانة االقتصادية املقدمة

 والتوجيهات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.  االقتصادي الشاملة املوجهة

 

 أحد حاالت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان تحديد 

في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي، تقيس املجموعة مخصص الخسارة على أساس الخسائر    جوهريةك زيادة  ، إذا كانت هنا9- 3- 3كما هو موضح في اإليضاح  

 من    العمر الزمنياالئتمانية املتوقعة على مدى  
ً
الزيادة الجوهرية   وتقع أي من حاالت.  2إلى املرحلة    1شهًرا، أي أنه يتم ترحيل املوجودات املالية من املرحلة    12بدال

في مخاطر حدوث التعثر، على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. تقوم املجموعة باستمرار بمراجعة محفظتها   جوهريةي مخاطر االئتمان عندما تكون هناك زيادة ف

وما إذا كان من املحتمل أن يكون قصير  الوفاء بالتزاماتها املالية، وأي تدهور مالي يتجاوز ضغوط السيولة املؤقتة بشأن عدم القدرة على بحًثا عن مؤشرات أخرى 

 ، أو على املدى الطويل. 19- األجل، بسبب كوفيد

 

ائدة / أصل الدين  تماشًيا مع توجيهات املصرف املركزي لدعم االقتصاد، بدأت املجموعة برنامًجا لتخفيف املدفوعات لعمالئها املتأثرين من خالل تأجيل الف

لتمديد قروض مرحلية ملساعدة العمالء املتأثرين على التعافي. ستشارك املجموعة في هذا البرنامج على أساس كل حالة على حدة   2021يونيو  إلى نهاية املستحق

قد يشير اإلعفاء  و . رضوفًقا إلرشادات االئتمان الداخلية. تعتبر هذه اإلعفاءات في السداد بمثابة دعم سيولة قصير األجل ملعالجة مشاكل التدفق النقدي للمقت

لن يسفر عنها   السداد املشار إليهاالزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان، ومع ذلك، تعتقد اإلدارة أن تمديد إعفاءات  حالة محتملة من حاالتاملقدم للعمالء إلى 

راض حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة، حيث يجب أن  يضمن ترحيل املرحلة ألغ  كما التلقائًيا حدوث أي من حاالت الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

. قسمت املجموعة عمالئها املستفيدين من تأجيل  بانتظام  مواصلة عملية السدادومساعدتهم على  19- تدعم هذه في الواقع العمالء املتضررين من تفش ي كوفيد

، بما يتجاوز مشكالت السيولة، الناجمة عن  جدارتهم االئتمانية في  جوهريةتغييرات ل مواجهتهمهم العمالء الذين ال ُيتوقع  1إلى مجموعتين. املجموعة  السداد

  سيتم معالجتها ، باإلضافة إلى مشكالت السيولة التي جدارتهم االئتمانية في  جوهريةتغييرات  2، بينما من املتوقع أن يواجه عمالء املجموعة 19- أزمة كوفيد

خالل  أو صاحب العمل وكذلك التغييرات في ملف تعريف مخاطر العميل  مجاالت عمل العمالءهذا التحليل بناًء على تم إجراء لقد . عملية السدادبتأجيالت 

 . 2إلى املرحلة  1كمرحلة املصنفين  . تم تخفيض تصنيف العمالء في املجموعة الثانية 19-أزمة كوفيد

 

 ألوزان الترجيحية او  املستقبليةمعقولية املعلومات 

متغيرات االقتصاد الكلي الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان لكل محفظة. يتم الحصول على توقعات    ،أسلوب وضع نماذج قويةن خالل  ، ماملجموعةحددت  

املركزي  ف اإلمارات والعكس ي( من الهيئات الحكومية والسلطات النقدية مثل مصر  للحالة األساسيةهذه املتغيرات االقتصادية )لكل من السيناريو االقتصادي 

 مع اإلرشادات املشتركة، طبقت 19-أزمة كوفيدوصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تعكس اآلثار االقتصادية الحالية واملتوقعة في تداعيات 
ً
. تماشيا

التوقعات على املدى القريب والطبيعة املستمرة للوباء. التوقعات بما يتناسب مع األثر االقتصادي امللحوظ حتى اآلن، مع  تعديالت في أحكامها بشأناملجموعة 

الخبراء على محفظة البيع بالجملة بما يتماش ى مع توجيهات املصرف املركزي لدمج عدم اليقين في قياس   التعديالت في أحكامباإلضافة إلى ذلك، تم ممارسة 

 الخسائر االئتمانية املتوقعة. 
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هة  املشمولين بخطةعمالء  ال املقدمة للعمالء )   اإلعفاءاتيلخص الجدول أدناه   مارس    31( حسب املنتج كما في املشمولين بها وغير  الدعم االقتصادي الشاملة املوجا

 : 2020  ديسمبر 31و    2021
 

 الخسائر االئتمانية املتوقعة إجمالي التعرض عدد التأجيل املسموح عدد القروض  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    

      2021مارس  31

      قروض األفراد

      1املرحلة  ▪

 119 6,463 201 25  1املجموعة 
      

      2املرحلة  ▪

 179 4,446 154 21  1املجموعة 

 35 1,533 82 6  2املجموعة 

  27 236 5,979 214 

      

 333 12,442 437 52  مجموع قروض األفراد
      

      قروض الشركات

 229 355,846 32,851 2  1املرحلة  ▪

      1املجموعة 

  2 32,851 355,846 229 

 562 368,288 32,288 54  مجموع قروض الشركات
 

      2020ديسمبر  31

      قروض األفراد

      1املرحلة  ▪

 1,395 58,619 2,501 349  1املجموعة 
      

      2املرحلة  ▪

 3,314 45,705 1,315 213  1املجموعة 

 32,186 597,682 90,140 2,305  2املجموعة 

  2,518 91,455 643,387 35,500 

 5,528 12,439 2,464 130  3املرحلة  ▪

 42,423 714,445 96,420 2,997  األفرادمجموع قروض 
      

      قروض الشركات

      1املرحلة  ▪

 2,271 1,139,732 77,736 16  1املجموعة 
      

      2املرحلة  ▪

 748 19,661 2,795 2  1املجموعة 

 23,878 376,656 106,010 22  2املجموعة 

  24 108,805 396,317 24,626 

 5,562 11,165 2,691 2  3املرحلة  ▪

 32,459 1,547,214 189,232 42  مجموع قروض الشركات

  3,039 285,652 2,261,659 74,882 
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 . املالية فئات املوجوداتحسب القطاع لكل فئة من   السنةحركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل  التاليةتحلل الجداول 

 قروض األفراد  –للعمالء  وسلفقروض   ▪

 

 

 3املرحلة   2املرحلة   1املرحلة  

 منخفضةمشتراة أو منشأة  

  قيمتها االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة   

ا   12ملدة    شهر 

ائتمانية متوقعة  خسائر  

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة  

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة  

 املجموع على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      

      إجمالي القيمة الدفترية

 1,616,416 -  103,806 702,297 810,313 2021يناير    1  كما في

 -  -  -  ( 56,281) 56,281 1إلى املرحلة    تحويل

 -  -  ( 3,822) 13,832 ( 10,010) إلى املرحلة الثانية   تحويل

 -  -  21,689 ( 20,679) ( 1,010) 3إلى املرحلة    تحويل

 ( 49,930) -  ( 927) ( 28,568) ( 20,435) تغيير في التعرض 

 ( 11,774) -  ( 11,661) ( 113) -  املشطوبات 

 15,528 -  -  191 15,337 موجودات مالية جديدة معترف بها 

 ( 53,571) -  ( 59) ( 38,673) ( 14,839) موجودات مالية مستبعدة 

 1,516,669 -  109,026 572,006 835,637 2021مارس    31في  

      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة

 71,077 -  20,773 41,263 9,041 2021يناير    1  كما في

 -  -  -  ( 5,922) 5,922 1إلى املرحلة    تحويل

 -  -  ( 1,596) 2,033 ( 437) إلى املرحلة الثانية   تحويل

 -  -  4,119 ( 4,032) ( 87) 3إلى املرحلة    تحويل

 5,037 -  7,635 3,552 ( 6,150) التغيير في مخاطر االئتمان 

 ( 5,430) -  ( 5,402) ( 28) -  املشطوبات 

 141 -  -  8 133 موجودات مالية جديدة معترف بها 

 ( 705) -  ( 26) ( 525) ( 154) موجودات مالية مستبعدة 

 70,120 -  25,503 36,349 8,268 2021مارس    31في  
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 قروض الشركات  –للعمالء  وسلفقروض   ▪
 

 

 3املرحلة   2املرحلة   1املرحلة  

 منخفضةمشتراة أو منشأة  

  قيمتها االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة   

ا   12ملدة    شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة  

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة  

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة  

 املجموع على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية

 9,037,793 -  1,724,745 1,942,183 5,370,865 2021يناير    1  كما في

 -  -  -  -  -  1إلى املرحلة    تحويل

 -  -  ( 389) 295,681 ( 295,292) إلى املرحلة الثانية   تحويل

 -  -  102,845 ( 96,308) ( 6,537) 3إلى املرحلة    تحويل

 28,875 -  19,857 ( 68,595) 77,613 تغيير في التعرض 

 -  -  -  -  -  املشطوبات 

 144,159 -  -  19,143 125,016 موجودات مالية جديدة معترف بها 

 ( 47,930) -  ( 3) ( 52) ( 47,875) موجودات مالية مستبعدة 

 9,162,897 -  1,847,055 2,092,052 5,223,790 2021مارس    31في  

      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة

 804,773 -  656,192 120,540 28,041 2021يناير    1  كما في

 -  -  -  -  -  1إلى املرحلة    تحويل

 -  -  ( 388) 3,101 ( 2,713) إلى املرحلة الثانية   تحويل

 -  -  13,972 ( 13,913) ( 59) 3إلى املرحلة    تحويل

 153,531 -  136,748 12,226 4,557 التغيير في مخاطر االئتمان 

 -  -  -  -  -  املشطوبات 

 1,539 -  -  846 693 موجودات مالية جديدة معترف بها 

 ( 1,412) -  ( 547) -  ( 865) موجودات مالية مستبعدة 

 958,431 -  805,977 122,800 29,654 2021مارس    31في  

 

 الشركات قروض  – املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ▪
 

 

 3املرحلة   2املرحلة   1املرحلة  

 منخفضةمشتراة أو منشأة  

  قيمتها االئتمانية

خسائر ائتمانية متوقعة   

ا   12ملدة    شهر 

ائتمانية متوقعة  خسائر  

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة  

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة  

 املجموع على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية

 596,307 -  -  -  596,307 2021يناير    1  كما في

 ( 17,723) -  -  -  ( 17,723) تغيير في التعرض 

 ( 526) -  -  -  ( 526) موجودات مالية مستبعدة 

 578,058 -  -  -  578,058 2021مارس    31في  

      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة

 2,822 -  -  -  2,822 2021يناير    1  كما في

 568 -  -  -  568 التغيير في مخاطر االئتمان 

 ( 3) -  -  -  ( 3) موجودات مالية مستبعدة 

 3,387 -  -  -  3,387 2021مارس    31في  
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 . املالية فئات املوجوداتحسب القطاع لكل فئة من   السنةحركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل  التاليةتحلل الجداول 

 قروض األفراد  –للعمالء  وسلفقروض   ▪

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

ائتمانية متوقعة خسائر 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة على 

 املجموع مدى العمر الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      

 42,423 - 5,528 35,500 1,395 2020يناير   1كما في 

 (3,090) - ( 19) (3,046) ( 26) رهونات

 ( 38,999) - (5,509) ( 32,240) (1,250) قروض غير مضمونة 

 333  - 214 119 2021مارس  31كما في 

 

 قروض الشركات  –للعمالء  وسلفقروض   ▪

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع على مدى العمر الزمني

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      

 32,459 - 5,562 24,626 2,271 2020يناير   1كما في 

 (8,502) - - (8,089) ( 413) عقارات

 (2,124) - - (1,948) ( 176) إنشاءات

 ( 13,464) - (2,573) ( 10,365) ( 526) تجارة 

 (7,429) - (2,989) (4,051) ( 389) صناعة 

 ( 711) - - ( 173) ( 538) أخرى 

 229 - - - 229 2021مارس  31كما في 

 

مع مؤسسات مثل صندوق    املثقلة بااللتزاماتمن خالل متغيرات االقتصاد الكلي    19- كوفيداستخدمت املجموعة مؤشرات االقتصاد الكلي املحدثة وأدرجت تأثير  

 قعة. مخرجات الخسائر االئتمانية املتو بشأن  تعديالت إضافية في األحكامالنقد الدولي والبنك الدولي. لم تقم املجموعة بتطبيق أي 
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 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى  . 8

ودائع االحتياطي اإللزامي وهي غيـر متاحة لالستخدام في عمليات املجموعة   مصرف اإلمارات املركزي في الجدول التالي، تمثل متطلبات نسبة النقد القانوني لدى 

و  ٪ 0.07معدالت فائدة تتراوح بين  الفواتير النقديةالتي تنفذ بشكل يومي. ال يحمل النقد في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة األخرى أي فوائد. وتحمل 

وتحمل    مصرف اإلمارات املركزي املستلمة من    اإلعانة بموجب الخطة االقتصادية الشاملة املوجهةراء لتسهيالت  قروض اتفاقيات إعادة الشسنوًيا. تخضع  ٪ 17و.

 سنوًيا(.  ٪0: 2020)  ٪ سنوًيا0معدل فائدة يبلغ 
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 77,151  64,365 نقد في الصندوق 

    :اإلمارات املركزي مصرف أرصدة لدى 

 205,477  344,544 متطلبات نسبة النقد القانوني  

 -  416,901 فواتير نقدية 

 840,000  - ودائع لليلة 

 400,000  - شهادات إيداع 

 825,810  1,522,628 

    مصرف اإلمارات املركزي أرصدة مستحقة إلى 

 1,048  9,708 حساب جاري 

 305,000  50,000 قروض اتفاقية إعادة شراء 

 59,708  306,048 

 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  . 9

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 79,961  74,504 ودائع تحت الطلب 
 -  55,097 ودائع استثمار إسالمية 

 129,601  79,961 
: مخصص الخسائر االئتمانية 

ً
 ( 98)  ( 203) املتوقعة ناقصا

 129,398  79,863 
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 قروض وسلفيات للعمالء  . 10

 2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

    قروض األفراد:
 937,741  901,447 قروض الرهن 

 72,631  65,731 بطاقات ائتمان 

 606,044  549,491 أخرى 

 1,516,669  1,616,416 
: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

ً
 ( 71,077)  ( 70,120) ناقصا

 1,446,549  1,545,339 

    قروض الشركات: 
 7,078,619  7,222,806 قروض 

 1,309,144  1,368,085 سحوبات على املكشوف 
 274,272  359,094 إيصاالت أمانة 

 375,758  212,912 كمبياالت مخصومة 

 9,162,897  9,037,793 
 ( 804,773)  ( 958,431) ناقصا: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 8,204,466  8,233,020 

 9,651,015  9,778,359 
 

 

 االستثمارات في األوراق املالية املقاسة بالقيمة العادلة  . 11

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر حیث إنها تعتبر استثمارات تخطط    وصناديق األسهمفي أدوات حقوق الملکیة    االستثمارات التالية  صنفت املجموعة

 يوضح الجدول أدناه القيم العادلة لهذه االستثمارات. استراتيـجية. ألسباب  البعيدالمجموعة لالحتفاظ بها علی المدى  
 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 13,752  13,672 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 22,019  22,019 استثمارات في أسهم مدرجة 

 2,695  2,695 استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 38,466  38,386 استثمار في صندوق استثماري غير مدرج 
 

    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمار 

 129,269  126,796 ( 1- 11استثمار في أسهم غير مدرجة )إيضاح  

 165,182  167,735 
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 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة  . 12

ذه األوراق املالية االستثمارية  يوضح الجدول أدناه استثمارات األوراق املالية بالتكلفة املطفأة التي تحتفظ بها املجموعة في نهاية فترة التقرير. تحتفظ املجموعة به 

متساوية  ٪ سنوًيا(. يمكن استرداد األوراق املالية االستثمارية في تواريخ استحقاق مختلفة 7.0٪ إلى 2.1: 2020٪ سنوًيا )7.0٪ إلى 2.1من  بعائد يتراوح متوسطه

مليون    81.4ة بمبلغ درهم ]القيمة العادل  80.4(. في نهاية فترة التقرير ، تم ضمان استثمارات في أوراق مالية بقيمة  2030إلى  2021:  2020)  2030إلى   2021من 

 مليون درهم[( مقابل قروض بموجب اتفاقية إعادة الشراء مع املصرف املركزي.   364.9درهم ]القيمة العادلة بقيمة  342.9: 2020درهم[ )

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 704,671  695,698 استثمار في أدوات الدين 

 832,407  675,754 استثمارات في صكوك إسالمية 

 1,371,452  1,537,078 

: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 
ً
 ( 3,002)  ( 3,141) ناقصا

 1,368,311  1,534,076 
 

 ودائع العمالء  . 13

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 1,890,476  1,818,900 حسابات جارية

 1,098,015  876,570 حسابات توفير 

 6,803,522  6,535,362 ودائع ألجل 

 232,410  200,904 أخرى 

 9,431,736  10,024,423 
 

 رأس املال . 14

سهما بقيمة درهم واحد    1,737,383,050: 2020سهما بقيمة درهم واحد لكل منهم )  1,737,383,050يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع للبنك من 

 . لكل سهم(. وتحمل األسهم املدفوعة بالكامل صوًتا واحًدا للسهم الواحد وتتمتع بحقها في توزيعات األرباح

 

 سندات الشق األول من رأس املال  . 15

الرأسمالية"( من خالل كيان لغرض خاص هو س ي بي آي تايير وان برايفت ليمتد سندات رأسمالية من الشق األول )"السندات    2015ديسمبر    23أصدر البنك في  

  6.50مليون درهم(. تعد هذه السندات الرأسمالية سندات رأسمالية دائمة وتحمل فائدة بنسبة  459.125مليون دوالر أمريكي )  125)"املصدر"(، بقيمة بلغت 

٪ سنويا( خالل "الفترة األولية". وبعد الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ إعادة تسعير،  4.71ت باإلضافة إلى  ٪ )محتسبة على أساس متوسط معدل املقايضة لست سنوا 

. ت 4.71يتم احتساب الفائدة لفترة إعادة التسعير التالية بمتوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إلى هامش 
ً
الفائدة على هذه السندات  سداد ٪ سنويا

عرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة )
ُ
( تاريخ اإلصدار وحتى )باستثناء( تاريخ الطلب األول. ويعرف وتتضمنمن اعتباًرا الرأسمالية بشكل نصف سنوي في آخر الفترة. وت

 من "تاريخ إعادة التسعير" بأنه تاريخ الطلب األول ونفس اليوم على مدار ست سنوات تالية. ويحق للبنك املطالبة بهذه 
ً
ديسمبر   23السندات الرأسمالية اعتبارا

 فائدة بعد ذلك. سداد "تاريخ الطلب األول" وفي كل تاريخ  2021

فوائد بناًء على تقديره الخاص. وال يحق لحامل تلك  سداد تعد سندات الشق األول من رأس املال دائمة وثانوية وغيـر مضمونة. ويجوز للبنك اختيار عدم 

 من أحداث التعثر . السندات الرأسمالية 
ً
 املطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البنك عدم سداد الفائدة حدثا
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 احتياطيات  . 16

 كانت الحركات في االحتياطيات خالل الفترة على النحو التالي: 

  احتياطي قانوني  

 احتياطي 

  عام

احتياطي تقييم  

  االستثمارات 

احتياطي  

  املخصص املحدد 

احتياطي  

 املجموع  العاماملخصص 

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

2021            

 424,774  -  215,989  ( 66,729)  3,368  272,146 يناير )مدقق(  1كما في 

 ( 80)  -  -  ( 80)  -  - الشاملة األخرى  الخسارة

 4,129  -  4,129  -  -  - تحويالت

 428,823  -  220,118  ( 66,809)  3,368  272,146 مارس )غير مدقق( 31كما في 

            

2020            

 481,884  33,534  223,377  ( 54,909)  11,104  268,778 يناير )مدقق(  1كما في 

 -  -  -  -  -  - الشامل اآلخرالدخل 

 ( 54,886)  ( 33,534)  ( 10,248)  -  ( 11,104)  - تحويالت

 426,998  -  213,129  ( 54,909)  -  268,778 مارس )غير مدقق(   31كما في 

 

 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي  . 17

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

    

 8,271  3,215 أرباح الصرف األجنبي 

 ( 1,735)  ( 2,351) بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مقاسة من موجودات مالية الخسارةصافي 

 6,657  6,899 أخرى 

 7,763  13,193 

 

 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية  . 18

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

 112,777  149,066 االئتمانية املتوقعة للفترة الخسائر مصاريف صافي 

 ( 21,336)  ( 12,854) مبالغ مستردة مقابل شطب القروض 

 617  389 أخرى 

 136,601  92,058 
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ضة  . 19
ا
 ربحية السهم األساسية واملخف

 العائد ملالكي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم قيد اإلصدار خالل الفترة كما يلي:  الربح للفترةتحتسب ربحية السهم بقسمة  
 

 2021  2020 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

    

 10,090  ( 96,149) العائد إلى مالك البنك )بآالف الدراهم(   الربح للفترة)الخسارة( / 

 

   

 1,737,383  1,737,383 )باآلالف( املتوسط املرجح لعدد األسهم املصدرة 

 

   

ضة للسهم )بالدرهم(   0.006  ( 0.055) الربحية األساسية واملخفا
 

 مطلوبات طارئة والتزامات  . 20

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

    خطابات اعتماد وضمانات:

 2,446,470  2,229,620 ضمانات 

 276,340  229,386 اعتماد خطابات 

 2,459,006  2,722,810 

    التزامات أخرى:

 2,183,135  1,760,560 التزامات القروض 

 1,567  2,063 التزامات رأسمالية 

 1,762,623  2,184,702 
 

 النقد وما يعادله  . 21

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

 مارس  31  ديسمبر 31  مارس  31 

 2021  2020  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة(  

 1,475,806  1,522,628  825,810 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 742,698  79,961  129,601 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  

 955,411  1,602,589  2,218,504 

: احتياطي قانوني لدى 
ً
 ( 599,019)  ( 205,477)  ( 344,544) مصرف اإلمارات املركزي ناقصا

  :
ً
  90بفترة استحقاق أصلية أكثر من  فواتير نقديةناقصا

ً
 -  -  ( 206,911) يوما

 ( 650,000)  ( 400,000)  - يوًما  90 بفترة استحقاق أصلي أكثر من فواتير نقدية:  ناقًصا

 403,956  997,112  969,485 
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 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  . 22

  24تبرم املجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في املعيار املحاسبي الدولي رقم  (أ

في  . تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات تحت امللكية و/أو اإلدارة والسيطرة املشتـركة ومساهميها وكبار موظ "إفصاحات األطراف ذات العالقة" 

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

 وأطراف خارجيين. 
 

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

 2020  2021  الشروط  

 ألف درهم   ألف درهم   ٪ 

 )مدققة(  )غير مدققة(    

      الشركات التابعة 

 5,000  25,000   عقود الضمانات املالية 

      

      الشركة الزميلة 

 92,576  93,341  3.3 قروض وسلفيات للعمالء 

 16,910  16,910  - ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 
     

      )بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة(  كبار موظفي اإلدارة

 13,778  15,734  3.0 -  2.75 قروض وسلفيات للعمالء 

 7,722  4,839  2.5 ودائع العمالء 

 
     

      أطراف أخرى ذات عالقة 

 -  1,048  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 31,501  31,982  - ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك 

 36,730  36,730  - مقايضات أسعار الفائدة )القيمة االسمية( 

 459,125  459,125  6.5 سندات الشق األول من رأس املال
 

 املعامالت الهامة املبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة كالتالي:  (ج
 

   2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم    

 )غير مدققة(   )غير مدققة(    

      الشركة الزميلة 

 1,150  764   إيرادات الفوائد 

   
   

      )بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة(  كبار موظفي اإلدارة

 119  136   إيرادات الفوائد 

 7  15   مصاريف الفوائد 

 120  10   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

 5,370  4,544   تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
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 القطاعات التشغيلية  . 23

مجموعة بهدف  تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات املجموعة التي تخضع للمراجعة املنتظمة من قبل الرئيس التنفيذي لل

 إلى التالي:  8 رقمالدولي إلعداد التقارير املالية تخصيص املوارد لكل قطاع وتقييم أدائه. تنقسم القطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب املعيار 

 الخدمات البنكية للشركات  ▪

 الخدمات البنكية لألفراد  ▪

 الخزينة  ▪

 العقارات )املركز املالي والنتائج للشركة التابعة العقارية(  ▪

 أخرى  ▪
 

 

الخدمات البنكية  

  للشركات

الخدمات  

 موحدة  حذوفات  أخرى  العقارات   الخزينة   البنكية لألفراد 

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

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في    

 )غير مدققة( 2021مارس  31

 90,450  (1,701)  1,489  -  12,968  15,631  62,063 صافي إيرادات الفوائد من العمالء الخارجيين 

 -  1,701  (4,654)  (1,704)  10,117  3,379  (8,839) إيرادات الفوائد بين القطاعاتصافي 

 34,847  -  -  -  4  4,645  30,198 إيرادات الرسوم والعموالت

 ( 4,017)  -  ( 109)  -  ( 75)  (3,479)  ( 354) مصاريف الرسوم والعموالت

 7,763  -  (1,983)  290  918  768  7,770 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

 129,043  -  ( 5,257)  ( 1,414)  23,932  20,944  90,838 إيرادات 

              

 ( 147,431)  31,704  -  -  ( 401)  (9,869)  ( 168,865) ائر انخفاض القيمة واملخصصات، صافيخس

مصاريف عمومية وإدارية باستثناء االستهالك  

 ( 67,702)  -  1,124  ( 466)  (4,554)  ( 20,671)  ( 43,135) واإلطفاء

 ( 11,226)  -  -  ( 782)  ( 496)  (5,808)  (4,140) االستهالك واإلطفاء

 ( 97,316)  31,704  (4,133)  ( 2,662)  18,481  ( 15,404)  ( 125,302) ربح / )خسارة( الفترة 

              

 )غير مدققة( 2021مارس  31كما في   

 15,969,818  ( 244,996)  634,845  383,485  2,385,688  1,446,549  11,364,247 املوجودات

 13,576,700  ( 558,489)  272,952  459,601  1,370,459  1,858,570  10,173,607 طلوباتامل
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الخدمات البنكية  

  للشركات

الخدمات  

 موحدة  حذوفات  أخرى  العقارات   الخزينة   البنكية لألفراد 

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

 فترة الثالثة أشهر املنتهية في    

 )غير مدققة( 2020مارس  31

 122,042  -  ( 193)  1,722  18,991  16,732  84,790 صافي إيرادات الفوائد من العمالء الخارجيين 

 -  -  193  (1,722)  (2,633)  10,970  (6,808) صافي إيرادات الفوائد بين القطاعات

 46,408  -  -  -  7  8,595  37,806 إيرادات الرسوم والعموالت

 (4,972)  -  (7)  -  ( 183)  (3,995)  ( 787) مصاريف الرسوم والعموالت

 13,193  -  -  504  548  1,284  10,857 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

 176,671  -  (7)  504  16,730  33,586  125,858 رادات إي

              

 ( 92,058)  -  -  -  (1,209)  ( 19,772)  ( 71,077) ائر انخفاض القيمة واملخصصات، صافيخس

مصاريف عمومية وإدارية باستثناء االستهالك  

 ( 64,316)  -  ( 156)  ( 517)  (3,463)  ( 25,748)  ( 34,432) واإلطفاء

 (9,157)  -  -  ( 782)  ( 453)  (2,775)  (5,147) االستهالك واإلطفاء

 (1,050)  -  -  -  -  -  (1,050) حصة النتائج من شركة زميلة 

 10,090  -  ( 163)  ( 795)  11,605  ( 14,709)  14,152 ربح / )خسارة( الفترة 

              

 )مدققة(  2020ديسمبر    31كما في   

 17,140,735  -  825,679  397,268  3,208,539  1,545,339  11,163,910 املوجودات

 14,650,221  -  244,144  480  1,634,619  2,166,200  10,604,778 طلوباتامل

 

نفذت املجموعة جميع عملياتها في دولة اإلمارات العربية  تم عرض املوجودات غير املتداولة املحتفظ بها للبيع واملطلوبات املرتبطة بها في قطاع "الخدمات البنكية للشركات".ي

 فظ بها للبيع واملطلوبات املتعلقة بها. املتحدة، وال توجد أي عمليات خارج اإلمارات العربية املتحدة فيما عدا املوجودات غير املتداولة املحت

 القيمة العادلة لألدوات املالية  . 24

 يقدم هذا اإليضاح معلومات حول كيفية تحديد املجموعة للقيمة العادلة ملختلف املوجودات واملطلوبات املالية. 

 بالقيمة العادلة على أساس متكرر القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية لدى املجموعة املقاسة  1- 24

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يلي:   وتحددبعض املوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير.  تقاس

خسارة واملدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تستند إلى أسعار  إن القيمة العادلة لكافة االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال ▪

 العرض املدرجة في سوق نشط. 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل أساس ي   املقاسةتستند القيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم غير املدرجة وصناديق االستثمار غير املسعرة  ▪

.  للمالحظة مدخالت غير قابلة والتي تمثل   واملعامالت السابق  املتاجرين املماثلينأسلوب التقييم القائم على نهج السوق باستخدام السعر / القيمة الدفترية ملضاعفات  إلى

)العقارات(   ملوجوداتهاتناسبة من القيمة العادلة يتم احتساب القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عن طريق أخذ حصة م

 واملطلوبات ؛ و 

حنى العائد املطبق طوال تحتسب القيمة العادلة لجميع املشتقات باستخدام التدفقات النقدية املخصومة. يتم إجراء تحليل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام من ▪

املشتقات باستخدام املعدالت املدرجة ومنحنيات العائد املستمدة من   تقاسير الخيارات للمشتقات االختيارية. مدة األدوات للمشتقات غير االختيارية ونماذج تسع

 املعدالت املدرجة التي تطابق تواريخ استحقاق العقود. 
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 القيمة العادلة لألدوات املالية )تابع(  . 24

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

 

 3املستوى  2املستوى  1املستوى   

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

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

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 22,019 22,019 - - 13,752 13,672  أسهم حقوق امللكية 

 2,695 2,695 - - - -  صناديق االستثمار 

        

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 129,269 126,796 - - - -  أسهم حقوق امللكية 

القيمة العادلة املوجبة  

 للموجودات املالية املشتقة 

 

- - 26,478 33,506 - - 

        

        

  -  مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مطلوبات

  السالبةالقيمة العادلة 

 للموجودات املالية املشتقة 

 

- - 27,718 35,584 - - 

 

/   ملضاعف السعر للمالحظةمن التقييم العادل املقاس باستخدام السعر / القيمة الدفترية املتعددة ، فكلما زادت املدخالت غير القابلة  3بالنسبة للمستوى 

بالنسبة  (.  0.91Xإلى    2020: 0.90X)  0.91Xو    0.90Xالسعر / القيمة الدفترية املستخدمة في التقييم بين  مضاعف  القيمة الدفترية، زادت القيمة العادلة. يتراوح  

باستخدام الحصة النسبية للقيمة العادلة   يقاسمن التقييم العادل للموجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، والذي  3للمستوى 

خالل الفترات املنتهية   2و    1عادلة. لم تكن هناك تحويالت بين املستوى  ، ارتفعت القيمة الاملوجوداتملوجوداتها )العقارات( واملطلوبات ، كلما ارتفعت قيمة صافي  

 . 2020و  2021مارس  31في 

 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات املالية بحسب املستوى الثالث 

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 45,523  35,811 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 ( 9,510)  - في الدخل الشامل اآلخر  املعترف بهاإجمالي الخسائر 

 ( 202)  - االستردادات 

 35,811  35,811 
 

 وفق املستوى الثاني لقياس القيمة العادلة، وال توجد أي مطلوبات مالية بال
ً
العادلة مصنفة وفق  قيمة ُتصنف املطلوبات املالية املقاسة بالقيمة العادلة الحقا

 املستوى الثالث لقياس القيمة العادلة. 

( املحتفظ بها في  تتعلق جميـع األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )استثمارات مدرجة أو غيـر مدرجة

 تثمارات". نهاية الفترة واملدرجة كتغيـرات في "احتياطي إعادة تقييم االس
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 القيمة العادلة لألدوات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة  2- 24

البيانات املالية املوحدة تقارب    باستثناء ما هو مبين أدناه، يـرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة في

 قيمها العادلة: 

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية 

 2021  2020  2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(   )مدققة(  )غير مدققة(  

        

 1,574,703  1,389,242  1,534,076  1,368,311 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

 

 إدارة رأس املال . 25

  31سنة املنتهية في إن أهداف وسياسات إدارة رأس املال للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات املالية املوحدة لل

 . 2020ديسمبر  

 رأس املال الرقابي

 للتعليمات الصادرة عن  
ً
 : 3. وفيما يلي وضع رأس املال الرقابي بنهاية فترة التقرير بموجب بازل مصرف اإلمارات املركزي يحتسب البنك معدل كفاية رأس املال وفقا

 2021  2020 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 1,696,981  1,564,640 رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول 

 459,125  459,125 الشق األول اإلضافي من رأس املال 

 158,761  155,507 رأس املال الشق الثاني من 

 2,314,867  2,179,272 مجموع قاعدة رأس املال 

    

 12,700,872  12,440,534 مخاطر االئتمان 

 8,468  9,445 مخاطر السوق 

 1,489,725  1,365,801 مخاطر التشغيل 

حة باملخاطر   14,199,065  13,815,780 مجموع املوجودات املرجا

    

 ٪ 11.95  ٪ 11.33 نسبة رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول  

 ٪ 15.18  ٪ 14.65 نسبة الشق األول من رأس املال 

 ٪ 16.30  ٪ 15.77 نسبة مجموع رأس املال    

 

 اعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة . 26

 . 2021  مايو 6اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة ووافق على إصدارها بتاريخ 
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 مسرد االختصارات 

AED   درهم اإلمارات العربية املتحدة 

AKPI   الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م 

AT1   رأس املال اإلضافي الشق األول 

Basel III   اإلطار الرقابي الدولي للبنوك 3بازل : 

CBI   البنك التجاري الدولي ش.م.ع 

CBUAE   مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

CDs   شهادات إيداع 

CEO   الرئيس التنفيذي 

CET1   حقوق امللكية العادية الشق األول 

ECL   الخسائر االئتمانية املتوقعة 

EIR   معدل الفائدة الفعلي 

EPS   ربحية السهم 

FVTOCI   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

FVTPL   القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

IAS   املعيار املحاسبي الدولي 

IASB   معايير املحاسبة الدولية مجلس 

IASs   املعايير املحاسبية الدولية 

IFB   .الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م 

IFRIC   لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 

IFRS   الدولي إلعداد التقارير املالية رقم املعيار 

IFRSs   املعايير الدولية للتقارير املالية 

LGD   الخسارة الناتجة عن التعثر 

LLC   شركة ذات مسؤولية محدودة 

OCI   الدخل الشامل اآلخر 

PD   احتمالية التعثر 

POCI   موجودات مشتراة أو منشأة انخفضت قيمتها االئتمانية 

SCA   هيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

SIC   املعايير لجنة تفسيرات 

SICR   الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

SPPI   الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد على املبالغ األصلية القائمة 

SPV   منشأة ذات غرض خاص 

T2   الشق الثاني 

TESS   خطة االقتصاد الشاملة املوجهة 

UAE   اإلمارات العربية املتحدة 

TRE    العقارية ذ.م.م. تكامل 
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