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 11  ش.م.عالبنك التجاري الدولي 

 بيان الدخل الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

  
  2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 751.356  845.941 25 إيرادات الفوائد
 5.842  10.814 26 إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات 
 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

 
856.755  757.198 

     
 (234.850)  (280.168) 27 مصاريف الفوائد

 (15.376)  (20.350) 28 توزيعات لمودعي الودائع اإلسالمية
صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من الموجودات 

 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 

556.237  506.972 
     

 281.327  259.333 29 إيرادات الرسوم والعموالت
 (22.462)  (27.589) 29 مصاريف الرسوم والعموالت

 258.865  231.744  صافي إيرادات الرسوم والعموالت
     

 73.344  77.651 30 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي
 839.181  865.632  صافي اإليرادات التشغيلية
 (456.267)  (454.345) 31 مصاريف عمومية وإدارية

 (257.849)  (236.696) 32 خسائر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافي
 125.065  174.591  ربح السنة

     
     العائد إلى:

 125.071  174.622  ماّلك البنك  
 (6)  (31)  الحصص غير المسيطرة  

 125.065  174.591  ربح السنة

     
 0.055  0.083 33 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 12  ش.م.عالبنك التجاري الدولي 

 الموحدبيان الدخل الشامل 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 125.065  174.591 ربح السنة

    الخسارة الشاملة األخرى
    بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:

    التغيـرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة
 (2.898)  (17.373) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    
 -  (8.534) إعادة تقييم العقارات

 (2.898)  (25.907) الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 122.167  148.684 مجموع الدخل الشامل للسنة

    
    مجموع الدخل الشامل العائد إلى:

 122.173  148.715 ماّلك البنك
 (6)  (31) الحصص غير المسيطرة

 148.684  122.167 

 
 

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



 13 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 

  رأس المال 

سندات الشق 
 األول من رأس

  المال
احتياطي 

  قانوني

 
 احتياطي 

  عام
احتياطي إعادة 
  تقييم ممتلكات

احتياطي إعادة 
  تقييم استثمارات

 خسائر 
  متراكمة

حقوق الملكية 
العائدة إلى 
ك البنك   مّلا

الحصص غير 
 المجموع  المسيطرة

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
2017                    

 2.348.818  340  2.348.478  (275.985)  (22.333)  89.672  142.952  217.664  459.125  1.737.383 الرصيد في بداية السنة
                    

 174.591  (31)  174.622  174.622  -  -  -  -  -  - ربح السنة
 (25.907)  -  (25.907)  -  (17.373)  (8.534)  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 148.684  (31)  148.715  174.622  (17.373)  (8.534)  -  -  -  - الدخل الشامل للسنةمجموع 
                    

 -  -  -  (17.459)  -  -  -  17.459  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني
 -  -  -  (17.459)  -  -  17.459  -  -  - تحويل إلى االحتياطي العام

استهالك احتياطي إعادة تقييم 
 -  -  -  8.188  -  (8.188)  -  -  -  - ممتلكات

تحويل من االحتياطي العام إلى 
 -  -  -  142.952  -  -  (142.952)  -  -  - المتراكمةالخسائر 

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

 2.467.659  309  2.467.350  (14.984)  (39.706)  72.950  17.459  235.123  459.125  1.737.383 الرصيد في نهاية السنة

 
 

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



 14 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 

 
 

  رأس المال

سندات الشق 
األول من رأس 

  المال

 
احتياطي 

  قانوني

 
 احتياطي 

  عام
احتياطي إعادة 
  تقييم ممتلكات

احتياطي إعادة 
تقييم 

  استثمارات
 خسائر 
  متراكمة

حقوق الملكية 
العائدة إلى 
ك البنك   مّلا

الحصص غير 
  المسيطرة

 
 

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

2016                    
 2.265.269  443  2.264.826  (352.842)  (19.435)  106.462  130.445  205.157  457.656  1.737.383 الرصيد في بداية السنة

                    
 125.065  (6)  125.071  125.071       -  -  -  -  -  - ربح السنة

 (2.898)  -  (2.898)  -  (2.898)  -  -  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 122.167  (6)  122.173  125.071  (2.898)  -  -  -  -  - الدخل الشامل للسنةمجموع 

                    
 -  -  -  (12.507)  -  -  -  12.507  -  - تحويل إلى االحتياطي القانوني

 -  -  -  (12.507)  -  -  12.507  -  -  - تحويل إلى االحتياطي العام
استهالك احتياطي إعادة تقييم 

  -  -  -  - ممتلكات
 

(8.190)  
 
-  

 
8.190  

 
-  

 
-  

 
- 

إعادة تصنيف  /تحويل عن استبعاد
  -  -  -  - ممتلكات

 
(8.600)  

 
-  

 
636  

 
(7.964)  

 
-  

 
(7.964) 

تكاليف معامالت مدفوعة عن 
إصدار سندات الشق األول من 

 (811)  -  (811)  (2.280)  -  -  -  -  1.469  - رأس المال
مدفوعة على سندات الشق فوائد 

 (29.843)  -  (29.843)  (29.843)  -  -  -  -  -  - األول من رأس المال
 -  (97)  97  97  -  -  -  -  -  - االستحواذ على حصة غير مسيطرة

 2.348.818  340  2.348.478  (275.985)  (22.333)  89.672  142.952  217.664  459.125  1.737.383 نهاية السنةالرصيد في 

 
 

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



 15  البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 
 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 125.065  174.591 ربح السنة  
    تعديالت لـ:

 29.966  36.944 استهالك ممتلكات ومعدات
 5.300  4.905 استهالك استثمار عقاري

 254.528  223.646 بالصافيانخفاض في قيمة الموجودات المالية، 
 3.321  13.050 انخفاض في قيمة موجودات غير مالية

 100  3.879 حذف ممتلكات ومعدات
 (89)  (90) ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

 (3.821)  (2.096) ربح من استبعاد استثمارات عقارية
 565  946 إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 (6.301)  (7.847) استبعاد موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ربح من
ربح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 (2.326)  (190) الخسارة
 (804)  (804) إيرادات توزيعات األرباح

 8.191  7.969 مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 454.903  413.695 

    الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في 
النقص/ )الزيادة( في أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 (786.265)  760.111 المركزي
 (1.946.843)  (183.355) الزيادة في القروض والسلفيات للعمالء

 (77.004)  (16.634) زيادة في الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
 13.252  6.624 النقص في المخزون العقاري

 (1.065.818)  (889.397) زيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى
 (186.076)  (660.502) نقص في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك

 2.571.444  (501.818) زيادة في ودائع العمالء /)نقص(
 275.225  603.615 للعمالءالزيادة في الودائع اإلسالمية 

 1.097.207  865.348 زيادة في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى
 308.817  438.895 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 (8.787)  (8.142) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
 300.030  430.753 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    
    النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات

 (53.155)  (38.875) شراء ممتلكات ومعدات
 (580.752)  (619.869) شراء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  

 4.396  117 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 5.250  23.237 متحصالت من بيع استثمارات عقارية

 301.847  707.509 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأةاسترداد  /متحصالت من بيع
 متحصالت من استبعاد موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 -  5.945 الدخل الشامل اآلخر  
 804  804 توزيعات أرباح مقبوضة

 (321.610)  78.868 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
 

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



 16  البنك التجاري الدولي ش.م.ع

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

 
 2017  2016 

 ألف درهم  ألف درهم 
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (29.843)  (29.843) المال فوائد مدفوعة على سندات الشق األول من رأس
 (811)  - تكاليف معاملة مدفوعة عن إصدار سندات الشق األول من رأس المال  

 (30.654)  (29.843) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

 (52.234)  479.778 )النقص( في النقد وما في حكمه /صافي الزيادة
    

 1.560.045  1.507.811 النقد وما في حكمه في بداية السنة  
 1.507.811  1.987.589 (24النقد وما في حكمه في نهاية السنة )إيضاح 

    
    

    التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
 744.477  806.246 فوائد مقبوضة
 7.170  10.558 أرباح مقبوضة
 (171.423)  (280.273) فوائد مدفوعة
 (11.127)  (17.572) أرباح مدفوعة

    
    معامّلت غير نقدية

 1.940  114.286 استعادة حيازة عقارات من قروض وسلفيات إلى مخزون عقاري
 -  95.857 استعادة حيازة عقارات من قروض وسلفيات إلى استثمارات عقارية

إلى استثمارات في استعادة حيازة استثمارات أسهم من قروض وسلفيات 
 -  53.477 شركات زميلة

 25.800  - تحويل من ممتلكات ومعدات إلى استثمارات عقارية
 
 

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



 17  البنك التجاري الدولي ش.م.ع

   2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 القانوني واألنشطة الوضع .1
 
البنك التجاري الدولي ش.م.ع )"البنك"( هو شركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب المرسوم األميـري 

عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. عنوان البنك المسجل هو ص.ب.  1991أبـريل  28الصادر بتاريخ  5/91رقم 
ُمدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية )تحت رمز "البنك التجاري الدولي"(. يمارس ، إمارة رأس الخيمة. البنك 793

 البنك األنشطة التجارية المصرفية من خالل فروعه بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

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

 
 فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر:

 
 نسبة الملكية مكان  

 2016 2017 التأسيس النشاط الرئيسي االسم
     

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

 ٪99.4 ٪99.4 العربية المتحدة

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

 ٪100.0 ٪100.0 العربية المتحدة
 

 * قيد التصفية
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2
 

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

 
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

على هذه البيانات المالية الموحدة. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة أي تأثيـر جوهري على  2017ينايـر  1
 الغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة، إال أنه قد يؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.المب

 
  بيان التدفقات النقدية" توضح أن على المنشآت تقديم إفصاحات  7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم"

 لمطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية. تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في ا
 

  بشأن االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
 المحققة.

 
  التعديالت على المعيار الدولي  - 2016 – 2014التحسينات السنوية على المعاييـر الدولية للتقارير المالية للدورة

 "اإلفصاحات عن الحصص في المنشآت األخرى". 12للتقارير المالية رقم 
 
 

 



 18  البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .2
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل  2-2

 مبكر
 

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

 

 
 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

للفترات  سارية
التي تبدأ  السنوية

 في أو بعد

  في نسخته النهائية ]المعيار الدولي للتقارير  9تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ويتضمن المتطلبات المتعلقة  2014([ في يوليو 2014"األدوات المالية" ) 9المالية رقم 

بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء االعتـراف. يقوم المعيار 
بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات المالية، كما يقدم نموذجاً جديداً للخسائر المتوقعة 

 النخفاض القيمة.

 من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2014ينص إصدار عام  نخفاض في القيمة:اال
على نموذج "الخسارة االئتمانية المتوقعة" لقياس مدى االنخفاض في قيمة الموجودات  9

المالية، ولذا لم يعد من الضروري استخدامه في أي حدث ائتماني يظهر قبل تسجيل 
 الخسارة االئتمانية.

 يقدم المعيار نموذجاً جديداً لمحاسبة التحوط حيث تم تصميمه كي يتسق  لتحوط:محاسبة ا
بشكل أكبر مع الطريقة التي تتبعها المنشآت في تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر عند التحوط 

 ضد تعرضاتها للمخاطر المالية وغير المالية.

 :بات المالية من تم ترحيل متطلبات إلغاء تسجيل الموجودات والمطلو إلغاء التسجيل
 .39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

سيتم تطبيق فئة جديدة لقياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أدوات الدين 
المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتم تحقيق الهدف منه عن طريق تحصيل التدفقات 

 النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

تطبيق نموذج جديد النخفاض القيمة بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدوات  سيتم
الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر والذمم المدينة 
من اإليجار وموجودات العقود وكذلك على بعض تعهدات القروض الموثقة وعقود الضمان 

 المالي.

قامت المجموعة بمراجعة موجوداتها ومطلوباتها المالية وتتوقع التأثير التالي من تطبيق 
 :2018يناير  1المعيار الجديد في 

 

  يتطلب نموذج انخفاض القيمة الجديد االعتراف بمخصصات انخفاض القيمة على أساس
على التقييمات التي وليس خسائر االئتمان المتكبدة فقط. وبناًء خسائر االئتمان المتوقعة 

أجريت حتى تاريخه، تتوقع المجموعة زيادة في مخصص الخسارة لموجوداتها المالية 
 .٪ تقريباً 45إلى  40المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة بنسبة 

 
 

 

 2018يناير  1
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 )تابع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  .2
 

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

 

 
 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

للفترات  سارية
التي تبدأ  السنوية

 في أو بعد

 
  التي من المتوقع كما يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة وتغييرات في العرض

أن تغير من طبيعة ونطاق إفصاحات المجموعة حول أدواتها المالية وخاصة في سنة 
 تطبيق المعيار الجديد.

تأثيراً مبدئياً بسبب عدم االنتهاء  9يعتبر التأثير التقديري لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
نظراً  2018يناير  1بتاريخ  9الفعلي لتطبيق المعيار رقم من جميع أعمال التحول. وقد يتغير التأثير 

الستمرار المجموعة في تحسين افتراضاتها للنماذج، وإطار الحوكمة، وأساليب وضع التقديرات 
  .2018مارس  31المستخدمة حتى 

 

 

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

 2018يناير  1

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

 التأمين.

 2018يناير  1

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

 2018يناير  1

  المعامالت التي الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  22التفسير رقم
 تتم بعمالت أجنبية والمقابل المدفوع مسبقاً. 

 يتناول التفسير المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية أو أجزاء من المعامالت حيث:
 .يكون المقابل مقوماً أو مسعّراً بعملة أجنبية 

   تدرج المنشأة أصل المدفوعات مقدماً أو التزام اإليرادات المؤجلة فيما يتعلق بهذا المقابل
 قبل إدراج األصل أو المصروف أو اإليراد ذي العالقة.

  .أصل المدفوعات مقدماً أو التزام اإليرادات المؤجلة غير نقدي 

 2018يناير  1
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

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

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

 
 
 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

للفترات  سارية
التي تبدأ  السنوية

 في أو بعد

  
  تعمل على تعديل االستثمارات العقارية، 40التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم :

بحيث تنص على أن على المنشأة تحويل عقار من أو إلى استثمار عقاري فقط عند  57الفقرة 
وجود دليل على تغير االستخدام. ويحدث التغير في االستخدام في حال كان العقار يستوفي 

ستوفي تعريف االستثمار العقاري. التغير في نية اإلدارة الستخدام العقار ال يشكل أو لم يعد ي
بحد ذاته دليالً على تغير االستخدام. تم تعديل الفقرة بحيث تنص على أن قائمة األمثلة الواردة 

 فيها غير شاملة.

 2018يناير  1

  التعديالت  - 2016 – 2014للدورة التحسينات السنوية على المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية
تبني المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى  1على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2018يناير  1

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

 شهرا أو أقل أو أن تكون قيمة األصل األساسي منخفضة.  12اإليجار 

 2019يناير  1

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

 2019يناير  1

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

 2019يناير  1

  يحدد المبادئ لالعتراف بعقود التأمين  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها.

 2021يناير  1

  البيانات المالية الموحدة والمعيار  10للتقارير المالية رقم التعديالت على المعيار الدولي
( 2011االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ) 28المحاسبي الدولي رقم 

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

تاريخ السريان 
أجل مؤجل إلى 
 غير مسمى

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

، لن 9التطبيق األولي وأن تبني هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.يكون له 
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 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 بيان االلتزام 3-1
 
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

 الدولية.
 

 أساس اإلعداد 3-2
 
أعدت البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. 

 تعتمد التكلفة التاريخية عموماً على القيمة العادلة للمقابل المدفوع مقابل الموجودات.
 

قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق  القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن
في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند 

سعير األصل أو االلتزام ما إذا كان هؤالء المشاركون تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، يأخذ البنك في االعتبار عند ت
في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. يتم تحديد القيمة العادلة 

لها بعض التشابه  لغرض القياس و/ أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة على هذا األساس، باستثناء القياسات التي
 .36مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو 

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

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

 في تاريخ القياس. المتطابقة التي يمكن للمنشأة الوصول إليها
 

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

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

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

 بشكٍل ثابت على كافة السنوات المعروضة.
 

 أساس التوحيد 3-3
 

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

 
 .السلطة على الشركة المستثمر فيها 

 .تعرض أو حقوق في عائدات متغيرة من مشاركته في الشركة المستثمر فيها 

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

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

 )تابع(أساس التوحيد  3-3
 

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

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

يتم يعزى الربح أو الخسارة وكل عنصر من عنصر الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي البنك وإلى الحصص غير المسيطرة. 
توزيع الخسائر التي تنطبق علی الحصص غير المسيطرة والتي تزيد على حصة المساهمين غير المسيطرين في حقوق 
ملكية الشرکة التابعة مقابل حصص المجموعة إال إذا کان لدى المساهمون المسيطرون التزام مشروط وقدرة على تقديم 

 استثمار إضافي لتغطية الخسائر.
 

 ومعداتممتلكات  3-4
 
تدرج األراضي والمباني المحتفظ بها لالستخدام في بيان المركز المالي الموحد بمبالغ إعادة التقييم التي تمثل القيمة العادلة 
في تاريخ إعادة التقييم ناقصاً أي استهالك متراكم الحق وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة الالحقة. تتم عمليات إعادة التقييم 

 ث ال تختلف القيم الدفترية جوهرياً عن تلك التي كان يمكن تحديدها باستخدام القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير.بانتظام بحي
 
تدرج أي زيادة إعادة تقييم ناتجة عن إعادة تقييم هذه األراضي والمباني في الدخل الشامل اآلخر إال إذا كانت تعكس 

عترف به سابقاً في بيان الدخل الموحد، وفي هذه الحالة تدرج الزيادة في بيان الدخل انخفاضاً من إعادة تقييم نفس األصل الم
الموحد بقدر االنخفاض المعترف به كمصروف. ويتم تسجيل أي انخفاض في القيمة الدفترية من إعادة تقييم هذه األراضي 

رصيد، إن وجد، المحتفظ به في احتياطي إعادة والمباني في بيان الدخل الموحد إلى الحد الذي يتجاوز فيه هذا االنخفاض ال
 تقييم الممتلكات المتعلق بإعادة تقييم سابق لتلك الموجودات.

 
يتم تحميل استهالك المباني المعاد تقييمها على بيان الدخل الموحد. ويتم تحويل فائض إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة 

مبلغ الفائض المحول الفرق بين االستهالك على أساس القيمة الدفترية المعاد عند استخدام األصل بواسطة المجموعة. يمثل 
تقييمها لألصل واالستهالك على أساس التكلفة األصلية لألصل. وعند البيع أو االستبعاد الالحق للعقار المعاد تقييمه، يتم 

 إلى األرباح المحتجزة.تحويل فائض إعادة التقييم المتعلق باحتياطي إعادة تقييم الممتلكات مباشرة 
 

 عاماً. 25ال يحتسب استهالك على األرض بنظام التملك الحر. وتستهلك المباني على مدار فترة 
 
يتم بيان الممتلكات والمعدات، باستثناء األرض والمباني واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز، بالتكلفة التاريخية ناقصاً 

 القيمة. تشمل التكلفة التاريخية النفقات المنسوبة مباشرةً إلى االستحواذ على األصل.االستهالك المتراكم وخسارة انخفاض 
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  )تابع(ممتلكات ومعدات  3-4
 

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

 به. يتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل الموحد خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. وتصنف هذه الممتلكات في تدرج األعمال 
الفئات المالئمة من الممتلكات والمعدات عندما تكتمل وتصبح جاهزة لالستخدام في الغرض المستهدف منها. يبدأ حساب 

ى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام في استهالك هذه الموجودات، على غرار الموجودات العقارية األخر
 الغرض المستهدف منها.

 
يحتسب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات، بخالف األرض واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز، باستخدام طريقة القسط 

 الثابت، على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ذات العالقة.
 

 اإلنتاجية المقدرة للموجودات من أجل حساب االستهالك: فيما يلي األعمار
 

 سنوات 7 - 4                 تحسينات على عقار مستأجر
 سنوات 4               أثاث وتجهيزات ومعدات ومركبات

 سنوات 10 - 4 موجودات تقنية المعلومات
 

عندما ال يكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية  يُلغى تسجيل أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو
مستقبلية من استمرار استخدام األصل. يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات 

 موحد.والمعدات على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل، ويتم تسجيلها في بيان الدخل ال
 

 استثمارات عقارية 3-5
 
االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في ذلك 

والحقاً العقارات قيد اإلنشاء لتلك األغراض. يتم تسجيل االستثمارات العقارية مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعاملة. 
لالعتـراف المبدئي، تُدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في 
القيمة. يتم احتساب االستهالك بشطب تكلفة االستثمارات العقارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار أعمارها اإلنتاجية 

 سنة. 25المقدرة بفترة 
 
تحتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل الملكية إلى المجموعة بموجب عقد شراء العقارات 
ذات الصلة، وحتى ذلك التاريخ يتم تضمين الدفعات المقدمة لالستحواذ على االستثمارات العقارية ضمن "الذمم المدينة 

 والموجودات األخرى".
 

باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عند سحبها نهائياً من االستخدام ويكون من غير المتوقع تحقيق يلغى االعتـراف 
فوائد مستقبلية من استبعادها. يتم االعتـراف بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفتـرية لألصل في بيان 

 عتراف.الدخل الم الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء اال
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 االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة 3-6
 

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر 
كان هناك أي مؤشر من هذا القبيل، فإنه يتم تقدير المبلغ على أن هذه الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض القيمة. إذا 

القابل لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى الخسارة من االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. ومتى تعذر تقدير المبلغ 
د النقد التي ينتمي لها القابل لالسترداد لكل أصل من الموجودات، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة تولي

 األصل.
 
إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيّهما أعلى. وألغراض 

م يعكس تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خص
تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

 له.
 
إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، فإنه يتم تخفيض القيمة الدفترية 

صل )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد، ما لم لأل
يتم تحميل األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة تُعامل خسارة انخفاض القيمة كانخفاض في قيمة إعادة 

 التقييم.
 

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

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

 انخفاض القيمة كزيادة في قيمة إعادة التقييم.
 

 مخزون عقاري 3-7
 

العقارات المكتسبة أو المشيدة بقصد البيع كمخزون عقاري، وتدرج بالتكلفة أو بصافي القيمة البيعية، أيهما أقل. تصنف 
تتضمن التكلفة تكاليف المعاملة المتكبدة فيما يتعلق باقتناء تلك العقارات. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر 

المقدرة الالزمة إلجراء البيع. ويتم تسجيل العقارات المستحوذ عليها بطريق إعادة للمخزون العقاري ناقصاً جميع التكاليف 
التملك لتسوية القروض والدفعات المقدمة، بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التملك بما في ذلك تكاليف المعاملة المتكبدة فيما 

 يتعلق بإعادة التملك.
 

 أدوات مالية مشتقة 3-8
 

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

 .39عن مزيد من التفاصيل حول األدوات المالية المشتقة في اإليضاح 
 

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

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

 القيمة العادلة السالبة ضمن المطلوبات المالية.
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 مخصصات 3-9
 
تُحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة لحدٍث سابق، ويكون من المحتمل 

 وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.أن يقتضي األمر خروج موارد تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان 
 
تمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بتاريخ التقرير مع األخذ بعين 
االعتبار المخاطر وحاالت عدم اليقين المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المقدرة 

 لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 
في حال اقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع االقتصادية لتسوية مخصص يتوقع استرداده من الغير، يتم االعتراف 

 ن باإلمكان قياس الذمة المدينة بشكل موثوق.بالذمة المدينة كأصل إذا كان من المؤكد تقريباً استرداد الذمة ويكو
 

 األدوات المالية 3-10
 

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

بشكٍل مباشر إلى االستحواذ أو يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعاملة العائدة 
إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر( يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتراف 

اليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من األولي. أما تك
 خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في بيان الدخل الموحد.

 
 الموجودات المالية 3-10-1

 
"موجودات مالية مقاسة بالقيمة العـادلة من خالل الدخل الشامل يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات المحددة التالية: 

اآلخر"، و"موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"، و"موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة". 
ى أسـاس تاريخ المتـاجرة. إن يتم االعتـراف وإلغاء االعتـراف بالمشتريات أو المبيعات المنتظمة للموجودات المالية عل

المشتريات والمبيعات المنتظمة هي مشتـريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطـار 
 زمني يحدده القانون أو العرف السائد في السوق.

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
المبدئي، يمكن للمجموعة أن تختار بشكل نهائي )على أساس كل أداة على حدة( أن تصنف االستثمارات عند االعتـراف 

في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وال يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 ه لغرض المتاجرة.الشامل اآلخر إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفظ ب
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 )تابع( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

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

 كان امتالكه لغرض رئيسي يتمثل في بيعه على المدى القصير. إذا 

  أن يكون عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة، ويتوفر
 دليل على نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير.

 أو كضمان مالي. أن يكون أداة مشتقة غير مصنفة وفعالة كأداة تحوط 

 
يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً 
إليها تكاليف المعاملة ثم يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة 

ادلة في الدخل الشامل اآلخر وإضافتها إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة الع
 .38في اإليضاح رقم 

 
يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق 

. يتم االعتـراف بتوزيعات األرباح اإليـرادات 18ستالم هذه التوزيعات وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم المجموعة في ا
 المكتسبة في بيان الدخل الموحد ويتم تضمينها ضمن بند "إيـرادات تشغيلية أخرى".

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

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

بتصنيف االستثمار غير المحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي )انظر 
 أعاله(.

 
إن الموجودات المالية ألدوات الدين التي ال تستـوفي الشروط الالزمة لتصنيفها بالتكلفة المطفأة، كما هو موضح أدناه، أو 
التي تستوفي الشروط إال أن المجموعة قد اختارت بشكل نهائي أن تحددها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. قد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من االعتـراف المبدئي، يتم قياسها ب
خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو يقلل بشكل ملحوظ من تناقض القياس أو 

 ألرباح والخسائر المتعلقة بها على أسس مختلفة. االعتراف الذي قد ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف با
 
يتم إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغييـر نموذج األعمال 

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

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

افي الربح أو الخسارة المعتـرف به في بيان بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. ويدرج ص
 .38الدخل الموحد تحت بند "إيـرادات تشغيلية أخرى". يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين في اإليضاح 
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 )تابع( بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية 
 
يتم االعتـراف بإيرادات الفوائد على أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم تضمينها تحت بند 

 "إيـرادات تشغيلية أخرى" في بيان الدخل الموحد.
 
يتم االعتـراف بإيـرادات توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق المجموعة في استالم هذه التوزيعات وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 "إيـرادات تشغيـلية أخرى" كما هو موضـح أعاله.، ويتم تضمينها تحت بند اإليـرادات 18
 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

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

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

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

 
 يتم قياس كافة الموجودات األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة.

 

الدين التي تطابق هذين الشرطين مبدئياً بالقيمة العادلة بعد إضافة تكاليف المعاملة )إال إذا كانت مصنفة يتم قياس أدوات 
انظر أعاله( ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  –كأدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

في القيمة )انظر أعاله(، ويتم االعتـراف بإيـرادات الفائدة على أساس العائد الفعلي الفائدة الفعلية ناقصاً أي خسارة انخفاض 
 في إيـرادات الفوائد.

 

وللمجموعة أن تختـار بشكل نهائي، عند االعتـراف المبدئي، أن تصنف أدوات الدين التي تتطابق مع معاييـر التكلفة المطفأة 
من خالل الربح أو الخسارة إذا كان هذا التصنيف يلغي، أو يقلل إلى حد بعيد، عدم أعاله كأدوات دين مقاسة بالقيمة العادلة 

 التطابق المحاسبي الذي ينشأ عن قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفـأة.
 

الل بعد االعتـراف المبدئي يتعين على المجموعة إعادة تصنيف أداوت الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خ
 الربح أو الخسارة، إذا تغيـرت الغاية من األداة بحيث لم تعد تستوفي معايير التكلفة المطفأة.

 
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيـرادات الفوائد على الفتـرات التي تخصها. 

قة المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع ألداة أما معدل الفائدة الفعلي فهو المعدل الذي يخصم بد
 الديـن أو فتـرة أقصر، إن أمكن، إلى صافي القيمة الدفتـرية عند االعتـراف المبدئي. 
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 وخسائر الصرف األجنبيأرباح 
 
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري 

 السائد في نهاية كل فترة تقرير. يشكل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة. وبالتالي،
 

  للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يدَرج عنصر الصرف األجنبي بالنسبة
 في الربح أو الخسارة.

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

 اآلخر. الشامل الدخل في

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

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

 
 إعادة تصنيف الموجودات المالية

 
إعادة تصنيف الموجودات المالية في حال تغيـر هدف نموذج أعمال المجموعة إلدارة هذه التغيـرات في الموجودات يجب 

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

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

 التصنيف. وال يجب تعديل األرباح أو الخسائر أو الفوائد المعتـرف بها مسبقاً. 
 

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

 الدخل الموحد.
 

م المجموعة بإعادة تصنيف أي من الموجودات المالية بحيث يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، فإن قيمتها العادلة في حال قيا
 بتاريخ إعادة التصنيف هي قيمتها الدفتـرية الجديدة. 

 
نتج عنه إعادة يعتبـر تاريخ إعادة التصنيف اليوم األول من فتـرة التقريـر األولى التي تلي التغيـر في نموذج األعمال الذي 

 تصنيف المنشأة لموجوداتها المالية. 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

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

بدئي موضوعي على تأثر التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية بحدث واحد أو أكثر يقع بعد االعتراف الم
 بالموجودات المالية.

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

 
 المقابل. الطرف أو المصدرة الشركة تواجه كبيرة مالية صعوبة 

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

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

 
 المالية. الصعوبات بسبب المالي األصل لذلك نشطة سوق وجود عدم 

 
يتم قياس خسارة االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

 والكفاالت، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي.المقدرة التي تعكس مبالغ الضمانات 
 

يتم تخفيض القيمة الدفتـرية للموجودات المالية مباشرةً بمقدار خسارة االنخفاض في القيمة، باستثناء القروض والدفعات 
اعتبار القروض أو الدفعات المقدمة للعمالء؛ حيث يتم تخفيض القيمة الدفتـرية باستخدام حساب المخصص. وفي حال 

المقدمة للعمالء غيـر ممكنة التحصيل، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. ويتم إضافة المبالغ المستـردة الحقاً عن أي 
ذمم تم شطبها في وقت سابق إلى حساب المخصص. ويتم االعتـراف بالتغيـرات في القيمة الدفتـرية لحساب المخصص في 

 بيان الدخل الموحد.
 

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

القيمة الدفتـرية للموجودات المالية، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة،  بيان الدخل الموحد إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه
 التكلفة المطفأة فيما لو لم يكن قد تم االعتـراف باالنخفاض في القيمة.

 
تقوم المجموعة أوالً بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة القروض والسلفيات ذات األهمية 

وكذلك إذا كان هناك انخفاض في القيمة بشكٍل فردي أو جماعي للقروض والسلفيات غير ذات األهمية الفردية الفردية، 
 على النحو التالي:
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 )تابع( الموجودات الماليةاالنخفاض في قيمة 
 

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

 موضوعي على احتمال تعّرض قرض معين لالنخفاض في القيمة. 
 

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

 معتمداً كلياً على الضمان.
 

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

إن احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة للقروض والسلفيات المضمونة يعكس التدفقات النقدية التي قد تنتج عن 
 الق الرهن.إغالق الرهن ناقصاً تكاليف الحصول على الرهن وبيعه، سواء كان أو لم يكن من الُمرجح إغ

 
(2)  ً  القروض المقيّمة جماعيا

 
 تتضمن خسائر انخفاض قيمة القروض المقيمة جماعياً المخصصات التالية:

 
 قروض تجارية عاملة وقروض أخرى. (أ

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

 
 تجارية عاملة وقروض أخرىقروض  )أ(

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

 على أساس تصنيف المخاطر وخصائص قطاع األعمال أو المنتج أو التغيرات المتوقعة.
 

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

 
تقوم إدارة المجموعة باحتساب انخفاض القيمة المقدر لكل محفظة على حدة على أساس الخبرة السابقة والتصنيف االئتماني 

ت المتوقعة باإلضافة إلى الخسائر الكامنة والتي تعكسها الظروف االقتصادية واالئتمانية مع األخذ بعين االعتبار والتغيرا
 متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  
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 )تابع( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
 

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

 
االنخفاض في قيمتها إن التدفقات النقدية المستقبلية لمجموعة من الموجودات المالية التي يتم تقييمها بصورة جماعية لتحري 

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

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

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

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

 بالصافي من الضمانات المحتفظ بها. يتماشى هذا المنهج مع متطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.  
 

 االعتراف بالموجودات الماليةإلغاء 
 

ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في قبض التدفقات النقدية من األصل، 
أو تقوم بنقل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى أي منشاة أخرى بشكٍل كامل. فإذا لم تقم 
المجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة على الموجودات المنقولة، 
تعترف المجموعة بحصتها المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر المجموعة لدفعها. أما إذا 

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

 
عند إلغاء االعتراف باألصل المالي الذي تم قياسه بالتكلفة المطفأة، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المقابل 

 عتراف به في بيان الدخل الموحد.المقبوض أو المدين يتم اال
 

عند إلغاء االعتراف باألصل المالي المصنف ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال 
يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة سابقاً في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ضمن بيان الدخل الموحد، بل 

 م إعادة تصنيفها ضمن األرباح المحتجزة.تت
 

 النقد وما في حكمه

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

 جوهرية من جراء التغيرات في القيمة العادلة وتستـخدمها المجموعة في إدارة التـزاماتها قصيـرة األجل.
 

 يدَرج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
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 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3-11
 

 التصنيف كديون أو حقوق ملكية
 

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

 
 الملكيةأدوات حقوق 

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

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

 المطلوبات المالية
 

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

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

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

 إعادة القياس في بيان الدخل الموحد على الفور.
 

 مطلوبات مالية مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة
 

لمحتفظ بها لغرض المتاجرة وغير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة تقاس المطلوبات المالية غير ا
المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. ويتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات المالية التي تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة 

 على أساس طريقة الفائدة الفعلية.
 

الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزيع مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات إن طريقة 
الصلة. أما ُمعدل الفائدة الفعلي فهو الُمعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر 

 ن مالئماً، على مدى فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.المتوقع لاللتزام المالي أو، حيثما يكو
 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي
 

بالنسبة للمطلوبات المالية المقومة بعملة أجنبية والمقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح وخسائر 
 المطفأة لألدوات وتدَرج ضمن بند "إيرادات تشغيلية أخرى" في بيان الدخل الموحد.الصرف األجنبي على أساس التكلفة 

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

قاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يشكل السائد في نهاية كل فترة تقرير. بالنسبة للمطلوبات المالية التي ت
 عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة ويتم االعتراف به ضمن بيان الدخل الموحد.
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 بالمطلوبات الماليةإلغاء االعتراف 
 
ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إال في حالة واحدة تتمثل في استيفاء التزامات المجموعة أو إلغائها 
 أو انتهاء مدتها. إن الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف به والمقابل المدفوع والمستحق الدفع،

 بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات محملة، يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد.
 

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

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

 
 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 
يتم عمل مخصص للمبالغ التقديرية المطلوبة لتغطية تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في نهاية فترة التقرير وفقاً لقانون 

ً العمل  ً اختالفا ً لو تم حسابه على بدولة اإلمارات العربية المتحدة. وترى اإلدارة أن المخصص لن يكون مختلفا  جوهريا
  كتواري.أساس ا

 
 خطة المساهمات المحددة

 
يعد موظفو المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاًء في خطة المعاشات والتأمينات االجتماعية المدارة 

، يجب على المجموعة أن تساهم في خطة المعاشات 1999( لسنة 7من قبل الحكومة. ووفقاً لقانون العمل اإلماراتي رقم )
ً لتكاليف جدول الرواتب باإلمارات من أجل تمويل هذه  ٪15بنسبة  من "المساهمات المدفوعة على أساس الراتب" وفقا

من "المساهمات المدفوعة على أساس الراتب". إن االلتزام الوحيد  ٪5المنافع بينما يساهم الموظفون في الخطة بنسبة 
المترتب على المجموعة فيما يتعلق بخطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية هو أن تقوم المجموعة بدفع المساهمات 

 المحددة. ويتم تحميل هذه المساهمات على بيان الدخل الموحد.
 

 عقود الضمانات المالية
 

الضمان المالي هو عقد يلزم المصدر بدفع مبالغ محددة لتعويض حامل الضمان عن الخسارة التي يتكبدها بسبب إخفاق عقد 
مدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين. تمنح المجموعة في سياق العمل االعتيادي ضمانات مالية 

 تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت.  
 



 34  البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3
 

 )تابع( المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 3-11
 

 )تابع( عقود الضمانات المالية
 

تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة من قبل المجموعة مبدئياً بقيمها العادلة ويتم إطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى 
 قياسها الحقاً بأعلى قيمة مما يلي:فترة الضمان. ويتم 

 

 محدد هو كما العقد بموجب االلتزام مبلغ  ً  والمطلوبات المخصصات 37 رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا

 أو الطارئة؛ والموجودات
 به المعترف المبلغ  ً ً  به المعترف المتراكم اإلطفاء الحال، حسب ناقصاً، سابقا  باإليرادات. االعتراف لسياسات وفقا

 

 قروض معاد التفاوض بشأنها 3-12
 

تسعى المجموعة بقدر اإلمكان إلى إعادة هيكلة القروض بدالً من االستحواذ على الضمان. وقد يتضمن ذلك تمديد ترتيبات 
شروط جديدة للقرض. وما أن يتم إعادة التفاوض على الشروط، يقاس أي انخفاض في القيمة باستخدام السداد واالتفاق على 

معدل الفائدة الفعلي األصلي المحسوب قبل تعديل الشروط. وتظل القروض التي أعيد التفاوض بشأنها في نفس درجة 
وتراجع اإلدارة بانتظام القروض المعاد التفاوض تصنيف مخاطر االئتمان بغض النظر عن تحسن األداء بعد إعادة الهيكلة. 

عليها لكي تضمن أن جميع المعايير قد استوفيت وأن الدفعات المستقبلية مرجح الحصول عليها. وتستمر القروض في 
 الخضوع لتقييم فردي أو جماعي لتحري مدى االنخفاض في قيمتها.

 

 خسائر انخفاض القيمة المتكبدة لكن غير المحددة بعد  3-13
 

إن الموجودات المالية المقيّمة بشكل فردي والمدرجة بالتكلفة المطفأة التي لم يتم تحديد أي دليل على حدوث خسارة محددة 
اع العمل أو المنتج لها على أساس فردي، يتم تجميعها معاً وفقاً لخصائص مخاطر االئتمان الخاصة بها وذلك بناًء على قط

أو تصنيف موجودات القروض والدفعات المقدمة من أجل حساب الخسارة اإلجمالية المقدرة. يعكس هذا األمر خسائر 
انخفاض القيمة التي يحتمل أن تكون المجموعة قد تكبدتها نتيجة ألحداث تكون قد وقعت قبل تاريخ التقرير، والتي ال تتمكن 

أساس كل قرض على حدة، ولكن يمكن تقديرها بشكل موثوق به. وبمجرد أن تتاح المعلومات  المجموعة من تحديدها على
التي تحدد خسائر الموجودات المالية الفردية لمجموعة من العمالء، تُحذف تلك الموجودات المالية من مجموعة العمالء 

 وتخضع للتقييم الفردي من أجل تحديد مدى االنخفاض في قيمتها.
 

 االعتراف باإليرادات 3-14
 

يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية ويكون باإلمكان قياس قيمة 
 اإليرادات بشكٍل موثوق به مع الوفاء بالمعايير المحددة التالية قبل االعتراف باإليرادات.

 

 إيرادات ومصاريف الفوائد
 

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

ى مدى العمر المتوقع لألداة المالية أو على مدى فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة عل
صافي القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي. وعندما يكون هناك شك حول تحصيل أصل الدين 

ئد من الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة أو الفائدة، يتوقف االعتراف بإيرادات الفوائد. ويتم االعتراف بإيرادات الفوا
 من خالل الربح أو الخسارة على أساس االستحقاق.
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 إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
 

 .20-3الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية مبينة في اإليضاح سياسة المجموعة حول االعتراف باإليرادات من 
 

 إيرادات الرسوم والعموالت
 

 تحتسب إيرادات الرسوم والعموالت عموماً على أساس االستحقاق عندما يتم تقديم الخدمات ذات العالقة.  
 

 إيرادات توزيعات األرباح
 

 االستثمارات عندما يتقرر حق المجموعة في قبض دفعات األرباح.تحتسب اإليرادات من توزيعات أرباح 
 

 إيرادات اإليجار
 

 أدناه.  15-3سياسة المجموعة حول االعتراف باإليرادات من عقود اإليجار مبينة في البند 
 

 إيرادات بيع العقارات
 

إلى المشتري وبعدما يتم استيفاء جميع الشروط يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات عندما ينتقل حق االنتفاع بالعقار 
 التالية:

 
 المشتري. إلى العقارات بملكية المتعلقة الهامة والمزايا المخاطر بتحويل المجموعة تقوم أن 
 على فعالة رقابة تمارس أو الملكية في بنسبتها عادة تتعلق اإلدارة في مستمرة مشاركة بنسبة المجموعة تحتفظ ال أن 

 لمبيعة.ا العقارات
 به. موثوق بشكلٍ  اإليرادات قيمة قياس باإلمكان يكون أن 
 بالمعاملة. مرتبطة اقتصادية منافع المجموعة إلى تتدفق أن المرجح من يكون أن 
 به. موثوق بشكلٍ  المعاملة على تكبدها المزمع أو المتكبدة التكاليف قياس باإلمكان يكون أن 
 
 إيجارات 3-15

   
كعقود إيجار تمويلي متى كانت شروط عقد اإليجار تنص على تحويل جميع المخاطر والمزايا المتعلقة تصنّف عقود اإليجار 

 بالملكية بشكٍل كامل إلى المستأجر، بينما تصنّف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود ايجار تشغيلي.
 

 المجموعة كمؤّجر
   

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

 االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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 المجموعة كمستأجر
   

يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدار فترة اإليجار باستثناء الحاالت التي يعد 
االقتصادية من األصل المستأجر. يتم تسجيل  فيها أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي تستهلك فيه المنافع

 مطلوبات اإليجار الناشئة بموجب اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 
في حالة قبض حوافز اإليجار عند إبرام عقد إيجار تشغيلي، يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. ويتم االعتراف بإجمالي 

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

 
 تقارير القطاعات 3-16

 
ً في  توفير منتجات أو خدمات )قطاع عمل( أو توفير القطاع هو عبارة عن عنصر مميز لدى البنك ويكون إما مشاركا

منتجات أو خدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي(، ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك الخاصة 
بالقطاعات األخرى. تشمل إيرادات القطاعات ومصاريف القطاعات وأداء القطاعات التحويالت التي تتم بين قطاعات 

 حول تقارير قطاعات األعمال. 36ات الجغرافية. يرجى الرجوع إلى اإليضاح العمل وبين القطاع
 

 القبوالت 3-17
 
يتم االعتراف بالقبوالت ضمن المطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد مع تسجيل الحق التعاقدي في الحصول 

التعهدات المتعلقة بالقبوالت ضمن الموجودات على التعويض من العميل ضمن الموجودات المالية. وعليه، فقد تم إدراج 
 والمطلوبات المالية.

 
 استثمار في شركات زميلة 3-18

 
الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها. والتأثير الجوهري هو حق المشاركة في اتخاذ 

المستثمر فيها، ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة، على القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة 
 تلك السياسات.

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

يا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة المحاسبية. ووفقا لطريقة حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئ
ويُعدل بعد ذلك بحيث يتم االعتراف بحصة المجموعة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في الشركة الزميلة. 
وعندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر الشركة الزميلة حصة المجموعة في الشركة الزميلة )التي تتضمن أي حصص 

األجل والتي في جوهرها، تشكل جزءا من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة(، تتوقف المجموعة عن طويلة 
االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى القدر الذي تعرضت فيه المجموعة 

 ت نيابة عن الشركة الزميلة.اللتزامات قانونية أو استداللية أو قامت بسداد المدفوعا
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يُحتسب االستثمار في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح به الشركة المستثمر بها شركة 

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

ات القابلة للتحديد على تكلفة لالستثمار. أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوب
االستثمار، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على 

 االستثمار.
 

نخفاض في يتم تطبيق متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة ا
القيمة فيما يتعلق باستثمار المجموعة في الشركة الزميلة. عند اللزوم، يتم تحري االنخفاض في القيمة الدفترية لالستثمار 
بالكامل )بما في ذلك الشهرة( كأصل منفرد من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد ) القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة 

ً تكاليف البيع، أيهما أعلى( مع القيمة الدفترية. تشكل أي خسارة انخفاض في القيمة معترف بها جزءاً من القيمة  ناقصا
إلى الحد الذي  36الدفترية لالستثمار. ويتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 حقاً. تزيد فيه القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار ال
 
تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة، أو عندما 
يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزميلة السابقة وتكون هذه الحصة 

لمحتفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها أصالً مالياً، تقوم المجموعة بقياس الحصة ا
. الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة في 39قيمتها العادلة عند االعتراف المبدئي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ة ألي حصة محتفظ بها وأي عوائد من استبعاد جزء من التاريخ الذي تم فيه إيقاف طريقة حقوق الملكية، والقيمة العادل
الحصة في الشركة الزميلة يتم إدراجه عند تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك، 

ً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بتلك الشركة ا لزميلة على نفس تحتسب المجموعة جميع المبالغ المعترف بها سابقا
األساس الذي سيكون مطلوباً فيما لو كانت تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك قد استبعد الموجودات أو المطلوبات 
ذات الصلة مباشرة. لذلك، إذا تمت إعادة تصنيف ربح أو خسارة معترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك 

ع المشترك إلى األرباح أو الخسائر عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، تقوم الشركة الزميلة أو المشرو
المجموعة بإعادة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر )كتعديل إعادة تصنيف( عند إيقاف 

 طريقة حقوق الملكية. 
 

الشركة الزميلة وتستمر في استخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة عندما تقوم المجموعة بتخفيض حصتها في 
بإعادة تصنيف نسبة الربح أو الخسارة التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة 

ا إلى الربح أو الخسارة من استبعاد الملكية إلى الربح أو الخسارة إذا كان ذلك الربح أو تلك الخسارة سيتم إعادة تصنيفهم
 الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

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

صص في الشركة الزميلة والتي ال الشركة الزميلة يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى قدر الح
 ترتبط بالمجموعة.
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 العمالت األجنبية 3-19
 

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

 ن بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة الوظيفية للبنك وعملة العرض للبيانات المالية الموحدة.  والمركز المالي لكل كيا
 
يتم االعتراف بالمعامالت المقومة بعمالت غير العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة في 

تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية باألسعار تواريخ إجراء تلك المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير، يتم 
السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي تظهر بالقيمة العادلة والمقومة بالعمالت األجنبية باألسعار 

يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة  السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي
 األجنبية. ويتم االعتراف بفروق الصرف في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تنشأ فيها.

 
 منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية 3-20

 
منتجات بنكية معينة ال تحمل فائدة إضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية، بدأت المجموعة خالل السنة في أن تقدم لعمالئها 

 وتوافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
 

 تتم المحاسبة عن جميع المنتجات البنكية اإلسالمية وفقاً للسياسات المحاسبية المبينة أدناه.
 

 تعريفات 3-20-1
 

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

 المرابحة
عقد بيع تقوم بموجبه المجموعة )"البائع"( ببيع أصل لعميلها )"المشتري"( على أساس الدفع المؤجل، وذلك بعد أن تشتري 
األصل وتحصل على حق وصك ملكيته بحيث يكون البائع قد قام بشراء وامتالك األصل بناًء على وعد من المشتري بشراء 

بشرائه وذلك وفقاً لشروط وأحكام عقد المرابحة. يتكون سعر بيع المرابحة من تكلفة األصل وهامش  األصل بعد قيام البائع
ربح محدد مسبقاً. ويقوم المشتري بدفع سعر بيع المرابحة إلى البائع على أقساط خالل فترة عقد المرابحة كما هو منصوص 

 عليه في العقد.
 

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

فترات  /بعض دفعات اإليجار على مدار مدة أو من العميل نفسه وفقاً لطلب العميل وبناًء على وعد منه باالستئجار( مقابل
 أو متغير. إيجار محددة وذلك على أساس بدل إيجار ثابت
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 )تابع(تعريفات 3-20-1
 
يحدد اتفاق اإلجارة العين المؤجرة ومدة عقد اإليجار، وكذلك أساس حساب اإليجار وتوقيت دفع اإليجار. ويتعهد المستأجر 

بتجديد فترات اإليجار ودفع مبالغ اإليجار وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه والصيغة المعمول بها طوال بموجب هذا االتفاق 
 مدة اإليجار.

 
يحتفظ المؤجر بملكية العين المؤجرة طوال فترة اإليجار. وفي نهاية فترة اإليجار وعند الوفاء بجميع التزامات المستأجر 

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

 
 الوكالة

اتفاق بين طرفين يكون فيه أحد الطرفين رب المال )"الموكل"( الذي يقدم مبلغاً معيناً من المال )"رأس مال الوكالة"( إلى 
خطة االستثمار  /إلسالمية بناًء على دراسة الجدوىيستثمر هذا المال بما يتفق مع أحكام الشريعة اوكيل )"الوكيل"( الذي 

المقدمة من الوكيل إلى الموكل. ويحق للوكيل الحصول على أجرة ثابتة )"أجرة الوكالة"( كمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس 
دل عائد متفق عليه مسبقاً كحافز لألداء. ومن حيث المبدأ، مال الوكالة. ويجوز منح الوكيل أي مبلغ يزيد أو يتخطى أي مع

 توزيعها بواسطة الوكيل. /أرباح الوكالة عند اإلعالن عنها يتم توزيع
 
يتحمل الوكيل الخسارة في حالة تقصيره أو إهماله أو انتهاكه أي من شروط وأحكام اتفاق الوكالة؛ وإال سيتحمل الموكل 

كل على ما يرضيه من أدلة تفيد بأن هذه الخسارة ناجمة عن قوة قاهرة وأن الوكيل لم الخسارة شريطة أن يحصل المو
يتمكن من التنبؤ بها ولم يستطع أن يمنع العواقب السلبية المترتبة من ذلك على عقد الوكالة. وبموجب اتفاق الوكالة يجوز 

 للمجموعة أن تتصرف إما على أنها موكل أو وكيل بحسب الحالة.  
 

 السياسة المحاسبية 3-20-2
 

تقاس المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح 
الفعلي، ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ومخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها واإليرادات غير المكتسبة. وتقاس المنتجات 

 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة إذا استوفيت تكلفة الشروط التالية:

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

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

 
سعر الربح الفعلي فهو السعر الذي يخصم بدقة الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل أو االلتزام 

 المالي، أو عند االقتضاء، على مدى فترة أقصر.
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يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية عندما يكون هناك شك حول استردادها 
(. وال يتم شطب 1-10-3المعايير الدولية للتقارير المالية )كما هو مبين في اإليضاح مع األخذ بعين االعتبار متطلبات 

 المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إال عند اإلخفاق في اتخاذ جميع إجراءات العمل الممكنة لتحقيق االسترداد.
 

اإلسالمية في بيان الدخل الموحد باستخدام طريقة الربح يتم االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية 
 الفعلي.

 
يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكاليف المعاملة والخصومات أو العالوات 

نسوبة مباشرةً إلى االستحواذ التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي. إن تكاليف المعاملة هي التكاليف اإلضافية الم
 على أصل مالي أو إصداره أو بيعه.

 
 المرابحة

 يتم االعتراف بإيرادات المرابحة على أساس معدل الربح الفعلي على مدى فترة العقد بناًء على المبالغ األصلية القائمة.
 

 اإلجارة المنتهية بالتمليك
 بح الفعلي على مدى فترة اإليجار.يتم االعتراف بإيرادات اإلجارة على أساس معدل الر

 
 الوكالة

يتم االعتراف باإليرادات/ المصاريف المقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات/ 
 المصاريف الفعلية عند استالمها/ دفعها. ويتم احتساب الخسائر في تاريخ اإلقرار من قبل العميل.

 
 الودائع اإلسالمية للعمالء والتوزيعات على المودعين 3-20-3

 
تقاس الودائع اإلسالمية للعمالء مبدئياً بالقيمة العادلة التي تمثل عادة المقابل المستلم بعد خصم تكاليف المعاملة المتعلقة بها 

 مباشرة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.
 

التوزيعات على المودعين )المنتجات اإلسالمية( وفقاً لإلجراءات القياسية لدى المجموعة وتُعتمد من هيئة الرقابة تحتسب 
 الشرعية للمجموعة.
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، وضع أحكام وتقديرات 3هو مبين في اإليضاح رقم  يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة كما
وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات 

ذه وما يرتبط بها من افتراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن ه
 التقديرات.

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

 لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.إذا كان 
 

 فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات أو افتراضات أو مارست اجتهادات:
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية 4-1
 

التعامل مع موجوداتها المالية يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نموذج األعمال الذي تستخدمه اإلدارة في 
وعلى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي الذي يجري تقييمه. إن اإلدارة على قناعة من أن الموجودات 

 المالية للمجموعة يتم تصنيفها وقياسها على النحو المالئم.
 

 التحسينات على العقارات المستأجرة 4-2
 

اإلنتاجي المقدر وتكاليف االستهالك المتعلقة بتحسينات عقاراتها المستأجرة. يستند هذا التقدير إلى حددت اإلدارة العمر 
افتراض أن المجموعة ستقوم بتجديد عقد اإليجار السنوي على مدى العمر اإلنتاجي المقدر. ويمكن أن يتغير ذلك كثيراً إذا 

بزيادة تكلفة االستهالك عندما يقل العمر اإلنتاجي عن العمر المقدر لم يتم تجديد عقد اإليجار السنوي. سوف تقوم اإلدارة 
 سابقاً.

 

 أساليب قياس وتقييم القيمة العادلة 4-3
 

تقاس بعض الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة ألغراض التقارير المالية. تحدد اإلدارة أساليب التقييم والمدخالت 
تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة  المناسبة لقياس القيمة العادلة. وعند

كلما توفرت. وفي حالة عدم توفر معطيات المستوى األول، تقوم المجموعة بإشراك مقيمين مستقلين مؤهلين كطرف ثالث 
مؤهلين لتحديد أساليب التقييم والمدخالت المناسبة لهذا للقيام بالتقييم. تعمل اإلدارة بشكل وثيق مع المقيمين المستقلين ال

النموذج. تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأساليب التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لمختلف 
 .38و 15و 14و 10الموجودات والمطلوبات في اإليضاحات 

 
 بالتكلفة المطفأةانخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة  4-4

 

إن السياسة المحاسبية للمجموعة حول المخصصات المتعلقة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي تعرضت 
. يُحتسب انخفاض القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة أو 3النخفاض القيمة مبينة في اإليضاح رقم 

نة على القرض العامل غير المصنف بناًء على توجهات السوق والنمط التاريخي للتخلف عن السداد. بتطبيق نسبة مئوية معي
وبالنسبة للقروض والسلفيات لقطاع التجزئة، يُحتسب انخفاض القيمة بناًء على أسلوب معادلة يعتمد على األقساط والدفعات 

  التي انقضى موعد استحقاقها.
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 )تابع(انخفاض قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  4-4
 

يتم تكوين مخصص خسائر القروض بتحميل تكاليف المخصص على الدخل في شكل مخصص لخسائر القروض. تدَرج 
نتيجة للتغيرات في عملية قياس القروض التي تعرضت النخفاض القيمة في مخصص زيادات وانخفاضات المخصص 

 خسائر القروض، وبالتالي تؤثر على بيان الدخل الموحد.
 

 القروض المقيّمة فرديا   4-5
 

يسري يتم تحديد خسائر االنخفاض في قيمة القروض المقيّمة فردياً من خالل تقييم التعرض على أساس كل حالة على حدة. 
هذا اإلجراء على كافة القروض والسلفيات للشركات المصنفة كحسابات هامة من الناحية الفردية أو التي ال تخضع للنهج 

 المتبع القائم على المحفظة.
 

تراجع المجموعة قروضها المقيّمة فردياً في تاريخ كل بيان مركز مالي لتقييم ما إذا كان ينبغي تسجيل خسارة انخفاض 
ضمن بيان الدخل الموحد. وعلى وجه الخصوص، يقتضي األمر من اإلدارة إبداء رأيها في تقدير حجم وتوقيت القيمة 

التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد خسارة انخفاض القيمة. وعند تقدير التدفقات النقدية، فإن المجموعة تضع أحكاماً حول 
 ما يلي:

 

 إجمالي قروض العميل. .1
 العميل، أي قدرته على إدارة أعمال مربحة وتحقيق سيولة كافية لسداد مبلغ القرض.تصنيف مخاطر  .2
 قيمة الضمان واحتمالية الحجز على الضمان بنجاح. .3
 التكلفة المدفوعة على استرداد الديون. .4

 

 تنص سياسة المجموعة على المراجعة المنتظمة لمستوى مخصصات انخفاض القيمة على أساس التسهيالت الفردية.
 

يستمر تصنيف القروض التي تعرضت النخفاض القيمة ضمن هذه الفئة إال إذا كانت حساباتها جارية بالكامل وكان من 
  المرجح تحصيل الفوائد المقررة وأصل القرض.  

 
 القروض المقيّمة جماعيا   4-6

  
ذات السمات المشتركة وعندما يتم تكوين مخصصات جماعية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة في محافظ قروض التجزئة 

 تكون مبالغ القروض الفردية غير كبيرة.
 

تقوم إدارة البنك بتقييم حجم القروض التي قد تنخفض قيمتها ولكن لم يتم تحديدها في نهاية فترة التقرير وذلك استناداً إلى 
 الخبرة السابقة والظروف االقتصادية واالئتمانية السائدة.

 
لمحفظة على أساس دوري وبالتالي يتم تعديل المخصصات بناًء على تقدير اإلدارة والتوجيهات يعاد تقييم مخصصات ا

 الواردة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 

  



 43  البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  

 )تابع(األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  .4
 

 العقاريةالممتلكات والمعدات واالستثمارات  4-7
 

تستهلك الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، التي تستند إلى االستخدام المتوقع 
لألصل والبلي والتلف المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل. لم تأخذ اإلدارة باالعتبار أي قيمة متبقية كونها 

 .تعتبر ضئيلة للغاية
 

 انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية 4-8
 
تحدد المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات 

والمعامالت المقارنة واالستثمارات العقارية. تقوم اإلدارة بتقدير القيمة السوقية للممتلكات بناًء على ظروف السوق الحالية 
التي تجريها المجموعة. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية للعقار قيمته القابلة لالسترداد، يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة 

 في الربح أو الخسارة.
 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .5
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 155.359  213.055 نقد في الصندوق

    أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

 127.606  257.527 حساب جارٍ 
 678.401  718.290 متطلبات نسبة النقد القانوني 

 1.600.000  900.000 شهادات إيداع
 2.088.872  2.561.366 

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

متاحة لالستخدام في عمليات المجموعة التي تنفذ بشكل يومي. ال يحمل النقد في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة 
إلى  ٪0.50: 2016) ٪1.25إلى  ٪0.97األخرى أي فوائد. وتحمل شهادات اإليداع معدالت فائدة تتراوح ما بين 

 ( سنوياً.1.00٪
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك .6
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 614.759  244.727 ودائع تحت الطلب
 10.087  517.280 ودائع ألجل

 -  55.000 ودائع استثمارية إسالمية
 817.007  624.846 
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 التحليل الجغرافي للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك هو على النحو التالي:
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 -  388.640 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة              
 624.846  428.367 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 817.007  624.846 

 
 قروض وسلفيات للعمالء .7

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 10.531.196  10.867.794 قروض
 1.726.577  676.987 إيصاالت أمانة

 1.088.514  1.135.542 سحوبات على المكشوف
 451.356  260.488 كمبياالت مخصومة

 99.258  155.761 بطاقات ائتمان
 13.096.572  13.896.901 

 (872.431)  (486.045) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة
 12.610.527  13.024.470 

 
 التحليل الجغرافي إلجمالي القروض والسلفيات للعمالء هو على النحو التالي:

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 12.636.492  12.073.284 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة              
 1.260.409  1.023.228 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 13.096.572  13.896.901 

 
 كانت الحركات في مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات للعمالء خالل السنة كما يلي: (أ)

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 800.067  872.431 الرصيد في بداية السنة
 454.499  504.622 مخصص االنخفاض في القيمة خالل السنة

 57.459  47.110 فوائد معلقة خالل السنة
 (341.754)  (748.352) مبالغ محذوفة خالل السنة

 (97.840)  (189.766) عكس مخصص انخفاض القيمة خالل السنة
 872.431  486.045 الرصيد في نهاية السنة
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 2017  2016 
 درهم  ألف درهم 
    

 635.477  254.289 انخفاض فردي في القيمة وفوائد معلقة
 236.954  231.756 انخفاض جماعي في القيمة

 486.045  872.431 

 
  والسلفيات للعمالء حسب الفئة:تحليل إجمالي القروض  (ب)

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 9.441.554  8.790.400 قروض الشركات
 4.455.347  4.306.172 قروض األفراد

 13.096.572  13.896.901 

 
 تحليل إجمالي القروض والسلفيات للعمالء حسب األنشطة االقتصادية: (ج)

 
 2017  2016 
 درهم ألف  ألف درهم 
    

 2.543.779  2.844.646 خدمات
 2.373.154  2.023.924 تجارة جملة وتجزئة

 1.155.328  1.187.446 إنشاءات
 2.915.810  2.859.180 قروض األفراد

 2.981.651  2.542.416 عقارات
 655.185  661.261 تصنيع

 184.111  - قطاع حكومي
 1.059.573  948.261 نقل واتصاالت
 28.310  29.438 مؤّسسات مالية

 13.096.572  13.896.901 

 
 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية .8

 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 226.517  243.461 المرابحة
 30.081  30.141 اإلجارة المنتهية بالتمليك

 -  153 التورق
 273.755  256.598 

 (7.766)  (8.289) مؤجلةناقصاً: إيرادات 
 265.466  248.832 

 

 جميع الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية تقع داخل اإلمارات العربية المتحدة وتمثل تمويالت شركات.
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 االقتصادية هو على النحو التالي: تحليل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حسب األنشطة
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 7.019  36.975 خدمات
 -  65 تجارة الجملة والتجزئة

 -  5.623 إنشاءات
 -  1.871 عقارات
 30.081  75.858 تصنيع

 211.732  145.074 نقل واتصاالت
 265.466  248.832 

 

 أخرىذمم مدينة وموجودات  .9
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 11.857  9.691 فوائد مدينة
 ً  21.541  17.182 مبالغ مدفوعة مقدما

 7.935  20.761 القيمة العادلة الموجبة ألدوات مالية مشتقة
 1.896.143  2.752.242 أوراق قبول للعمالء

 40.802  38.802 (1دفعات مقدمة القتناء عقارات )
 53.646  190.863 أخرى

 3.029.543  2.031.924 

 
 24.5: 2016مليون درهم ) 26.5تظهر الدفعات المقدمة القتناء عقارات صافية من انخفاض في القيمة بمبلغ  (1

 مليون درهم(.
 

 مخزون عقاري  .10
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 460.193  561.594 ممتلكات عقارية
 

المخزون العقاري من الممتلكات العقارية التي تحتفظ بها المجموعة لغرض بيعها في سياق العمل االعتيادي ويتم يتكون 
 إدراجه بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل.

 
على  2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31تم التوصل إلى صافي القيمة البيعية للمخزون العقاري للمجموعة كما في 

ساس أعمال التقييم المنجزة في مواعيد التقييم من قبل خبراء مستقلين عن المجموعة. خبراء التقييم يتمتعون بمؤهالت أ
مالئمة وخبرة حديثة في تقييم العقارات في المواقع المعنية. تم تحديد صافي القيمة البيعية بناء على أسلوب مقارنة السوق 

 لعقارات مماثلة.الذي يعكس أسعار التعامالت األخيرة 
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 وكانت الحركة في المخزون العقاري خالل السنة على النحو التالي:
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    443.457  460.193 الرصيد في بداية السنة
 1.940  - إضافات خالل السنة

 28.048  114.286 المحول إلى المخزون العقاري
 -  (6.261) تعديل صافي القيمة البيعية خالل السنة

 (13.252)  (6.624) المبيع خالل السنة
 460.193  561.594 الرصيد في نهاية السنة

 
 جميع عقارات المخزون العقاري تقع داخل اإلمارات العربية المتحدة.

 
 

 مالية مقاسة بالقيمة العادلة موجودات .11
 

 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية  )أ(
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 18.899  17.692 استثمارات في أسهم مدرجة
 70.696  50.921 استثمارات في أسهم غير مدرجة

 5.892  3.556 استثمار في صناديق استثمارية غير مدرجة
 72.169  95.487 

 
 المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب التركيز الجغرافي هي على النحو التالي: الموجودات )ب(

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 69.712  61.206 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 25.775  10.963 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 72.169  95.487 

 
 المالية المقاسة بالقيمة العادلة حسب قطاع العمل هو على النحو التالي:تحليل الموجودات  )ج(

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 89.595  68.613 المؤسسات المالية
 5.892  3.556 القطاع التجاري والشركات

 72.169  95.487 
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 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة .12
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 933.565  852.826 استثمار في أدوات الدين
 

ً ) ٪7إلى  ٪3تمتلك المجموعة هذه السندات بعائد متوسط يبلغ  سنوياً(. وهذه السندات قابلة  ٪6إلى  ٪3: 2016سنويا
 (.2026إلى  2017: 2016) 2027إلى  2020لالسترداد بالقيمة االسمية في مواعيد استحقاق متعددة من 

 
 الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب التركيز الجغرافي هي على النحو: )أ(

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 380.139  209.143 دولة اإلمارات العربية المتحدةداخل  -
 553.426  643.683 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -

 852.826  933.565 

 
 تحليل الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل هو على النحو التالي: )ب(

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 896.657  852.826 القطاع الحكومي والعام
 36.908  - المؤسسات المالية

 852.826  933.565 
 

 مليون درهم 216.4الموجودات المالية األخرى المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة تشمل سندات دين بقيمة إجمالية تبلغ  )ج(
 مليون درهم[ التي استخدمت 550.9]بقيمة عادلة تبلغ درهم  555.4: 2016مليون درهم[ ) 212.6]بقيمة عادلة تبلغ 

 (.20كضمانات مقابل قروض بموجب اتفاقيات إعادة شراء مبرمة مع البنوك )"الشراء العكسي"( )إيضاح 
 

 استثمار في شركات زميلة .13
 

 فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة بنهاية فتـرة التقريـر: )أ(
 

 الملكيةنسبة  مكان  
 2016 2017 التأسيس النشاط الرئيسي االسم

     

 التطوير العقاري الكاريبي للتطوير المحدودة
جزر العذراء 

 - ٪46.0 البريطانية

 عقارات أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة(
اإلمارات  -دبي

 - ٪41.0 العربية المتحدة
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 المحاسبة عن هذه الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة.يتم 
 

من األصوات في اجتماعات المساهمين في شركة الكاريبي  ٪46وبموجب اتفاقية المساهمين، يحق للبنك الحصول على 
 اق القابضة )شركة مساهمة خاصة(.من األصوات في اجتماعات المساهمين في أرز ٪41للتطوير المحدودة و

 
فيما يلي ملخص للمعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة للمجموعة في نهاية فترة التقرير. يمثل ملخص       )ب(

 مالية.المعلومات المالية أدناه المبالغ المبينة في البيانات المالية للشركة الزميلة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير ال
 

 

 
موجودات 

  متداولة
موجودات غير 

  متداولة
مطلوبات 
  متداولة

مطلوبات 
 غير متداولة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        2017ديسمبر  31

 11.823  73  121.730  384 الكاريبي للتطوير المحدودة
أرزاق القابضة )شركة مساهمة 

 111.801  17.765  160.200  871 خاصة(
        

تسوية ملخص المعلومات المالية أعاله مع القيمة الدفترية للحصة في شركة الكاريبي للتطوير المحدودة وشركة         )ج(
 أرزاق القابضة )شركة مساهمة خاصة( المعترف بها في البيانات المالية الموحدة:    

 

 
الكاريبي للتطوير 

  المحدودة

أرزاق القابضة 
مساهمة  )شركة
 خاصة(

    
 31.505  110.218 صافي موجودات الشركات الزميلة )ألف درهم(

 -  22.044 الحصة غير المسيطرة في الشركة الزميلة )ألف درهم(
 31.505  88.174 صافي الموجودات العائدة إلى ماّلك الشركة الزميلة )ألف درهم(

 ٪41  ٪46 نسبة الملكية
 12.917  40.560 لالستثمار في الشركات الزميلة )ألف درهم(القيمة الدفترية 
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 استثمارات عقارية .14
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التكلفة
 129.374  145.082 الرصيد في بداية السنة

 17.836  - المحّول من الممتلكات والمعدات )بالصافي من فائض إعادة التقييم(
 -  95.857 حيازته مقابل قروض وسلفياتضمان معاد 

 (2.128)  (31.811) استبعادات
 145.082  209.128 الرصيد في نهاية السنة

    
    االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة

 22.873  27.474 الرصيد في بداية السنة
 5.300  4.905 االستهالك المحّمل للسنة

 -  4.789 السنةاالنخفاض في القيمة خالل 
 (699)  (10.670) استبعادات عند البيع

 27.474  26.498 الرصيد في نهاية السنة
    

    القيمة الدفترية
 117.608  182.630 الرصيد في نهاية السنة

 
 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 
استناداً  2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31في  تم التوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية لدى المجموعة كما

إلى أعمال التقييم المنجزة في مواعيد التقييم من قبل خبراء مستقلين عن المجموعة. خبراء التقييم يتمتعون بمؤهالت مالئمة 
لحالية لنموذج التدفقات وخبرة حديثة في تقييم العقارات في المواقع المعنية. تم تحديد القيمة العادلة بناًء على حساب القيمة ا

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

 31فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية للمجموعة والمعلومات المتعلقة بتدرج أساليب قياس القيمة العادلة كما في 
 :2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر 

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

        2017ديسمبر  31
 197.243  197.243     استثمارات عقارية

        
        2016ديسمبر  31

 131.170  131.170  -  - استثمارات عقارية
        

 
سجلت المجموعة خالل السنة إيرادات إيجار بقيمة  جميع االستثمارات العقارية قائمة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وهذه اإليرادات مدرجة ضمن اإليرادات  ،مليون درهم( من االستثمارات العقارية 4.77: 2016مليون درهم ) 5.43
 1.16: 2016درهم ) مليون 0.58وتكبدت المجموعة مصاريف تشغيلية بقيمة . 30التشغيلية األخرى في اإليضاح رقم 

 االستثمارات العقارية التي حققت إيرادات اإليجار خالل السنة. م( علىمليون دره
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 ممتلكات ومعدات .15

 
 بنظام أرض 

  مبانٍ   التملك الحر
تحسينات على 
  عقار مستأجر

 أثاث وتجهيزات 
  ومعدات ومركبات

موجودات تقنية 
  المعلومات

 رأسماليّة   أعمال
 المجموع  قيد اإلنجاز

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
              التكلفة أو القيمة المعاد تقييمها

 279.227  14.595  51.309  9.995  31.655  120.777  50.896 2016يناير  1في 
 53.155  48.465  1.869  1.208  1.613  -  - إضافات

 (260)  -  -  -  (260)  -  - محذوفات
 (4.906)  -  (9)  (597)  -  (1.204)  (3.096) استبعادات

 (25.800)  (12.419)  3.151  903  8.365  -  (25.800) تحويل
 301.416  50.641  56.320  11.509  41.373  119.573  22.000 2016ديسمبر  31في 

 (38.706)  -  -  -  -  (72.931)  34.225 إعادة تقييمات
 38.875  36.101  2.716  58  -  -  - إضافات

 (18.672)  -  (4.547)  (2.475)  (11.650)  -  - محذوفات
 (628)  -  (57)  (571)  -  -  - استبعادات

 -  (79.991)  79.707  -  284  -  - تحويل
 282.285  6.751  134.139  8.521  30.007  46.642  56.225 2017ديسمبر  31في 

االستهالك المتراكم واالنخفاض المتراكم في 
              القيمة

 51.850  -  21.313  5.676  12.502  12.359  - 2016يناير  1في 
 29.966  -  11.379  1.767  7.105  9.715  - المحمل للسنة

 827  -  -  -  827  -  - االنخفاض في القيمة خالل السنة
 (160)  -  -  -  (160)  -  - محذوفات
 (599)  -  (8)  (591)  -  -  - استبعادات

 81.884  -  32.684  6.852  20.274  22.074  - 2016ديسمبر  31في 
 (30.712)  -  -  -  -  (30.172)  - إعادة تقييمات
 36.944  -  17.816  1.887  7.527  9.714  - المحمل للسنة

 -  -  -  -  -  -  - االنخفاض في القيمة خالل السنة
 (14.793)  -  (4.469)  (2.427)  (7.897)  -  - محذوفات
 (601)  -  (49)  (552)  -  -  - استبعادات

 73.262  -  45.982  5.760  19.904  1.616  - 2017ديسمبر  31في 

              القيمة الدفترية
 209.023  6.751  88.157  2.761  10.103  45.026  56.225 2017ديسمبر  31في 
 219.532  50.641  23.636  4.657  21.099  97.499  22.000 2016ديسمبر  31في 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(ممتلكات ومعدات  .15
 

بنظام التملك الحر للمجموعة بقيمها المعاد تقييمها وهي القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم ناقصاً تُدرج األرض والمباني 
أي استهالك متراكم الحق وخسائر متراكمة الحقة لالنخفاض في القيمة. تم قياس القيمة العادلة ألرض المجموعة بنظام 

قيّمين مستقلين عن المجموعة. ويتمتع المقيمون بمؤهالت مناسبة من قبل م 2017ديسمبر  31التملك الحر والمباني كما في 
 وخبرة حديثة في قياس القيمة العادلة للعقارات في المواقع ذات العالقة.

 
أما التقييم العادل لألرض بنظام التملك الحر فتّم تحديده على أساس طريقة مقارنة السوق التي تعكس أسعار المعامالت 

ثلة. تم تحديد القيمة العادلة للمباني بناًء على حساب القيمة الحالية لنموذج التدفقات النقدية المستقبلية األخيرة لعقارات مما
المقدرة مدعوماً باإليجار الحالي وإيجارات السوق الحالية لعقارات مماثلة في نفس الموقع. معدل الفائدة المستخدم في خصم 

 السوق الحالية حول عدم التأكد من التدفقات النقدية وتوقيتها. التدفقات النقدية المستقبلية يعكس تقييمات
 

فيما يلي تفاصيل األرض بنظام التملك الحر والمباني للمجموعة والمعلومات المتعلقة بتدرج أساليب قياس القيمة العادلة 
 :2016و 2017ديسمبر  31كما في 

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

        2017ديسمبر  31
 56.225  56.225  -  - أراضي التملك الحر

 45.026  45.026  -  - مبانٍ 
        

        2016ديسمبر  31
 22.000  22.000  -  - أراضي التملك الحر

 97.499  97.499  -  - مبانٍ 
 

 للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية، لكانت قيمتها الدفترية قد أصبحت كالتالي: فيما لو قيست األرض والمباني
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 11.929  11.929 أراضي التملك الحر
 17.898  16.373 مبانٍ 

 28.302  29.827 

 
مليون درهم(.  8.7: 2016مليون درهم ) 78.5تتضمن موجودات تكنولوجيا المعلومات موجودات غير ملموسة بمبلغ 

 الحركة في الموجودات غير الملموسة كالتالي:
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(ممتلكات ومعدات  .15
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التكلفة
 12.735  15.304 الرصيد في بداية السنة

 1.611  956 إضافات
 958  79.535 تحويل

 15.304  95.795 الرصيد في نهاية السنة

    
    االستهالك المتراكم

 3.816  6.600 الرصيد في بداية السنة
 3.414  10.630 االستهالك المحّمل للسنة
 6.600  17.230 الرصيد في نهاية السنة

    
    القيمة الدفترية

 8.704  78.565 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 رأس المال .16
 

: 2016درهم للسهم ) 1سهم بقيمة  1.737.383.050والمصدر والمدفوع للبنك من يتكون رأس المال المصرح به 
 درهم للسهم(. 1سهم بقيمة  1.737.383.050

 
 سندات الشق األول من رأس المال .17

 
سندات رأسمالية من الشق األول )"السندات الرأسمالية"( من خالل كيان لغرض خاص  2015ديسمبر  23أصدر البنك في 

مليون درهم(.  459.125مليون دوالر أمريكي ) 125هو سي بي آي تايير وان برايفت ليمتد )"المصدر"(، بقيمة بلغت 
)محتسبة على أساس متوسط معدل المقايضة  ٪ 6.50حمل فائدة بنسبة تعد هذه السندات الرأسمالية سندات رأسمالية دائمة وت

سنويا( خالل "الفترة األولية". وبعد الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ إعادة تسعير، يتم  ٪4.71لست سنوات باإلضافة إلى 
سنوياً. تدفع  ٪4.71ى هامش احتساب الفائدة لفترة إعادة التسعير التالية بمتوسط معدل المقايضة لست سنوات باإلضافة إل

الفائدة على هذه السندات الرأسمالية بشكل نصف سنوي في آخر الفترة. وتُعرف "الفتـرة األولية" بالفتـرة )من ومتضمنة( 
تاريخ اإلصدار وحتى )باستثناء( تاريخ الطلب األول. ويعرف "تاريخ إعادة التسعير" بأنه تاريخ الطلب األول ونفس اليوم 

"تاريخ الطلب  2021ديسمبر  23ست سنوات تالية. ويحق للبنك المطالبة بهذه السندات الرأسمالية اعتباراً من  على مدار
 األول" وفي كل تاريخ دفع فائدة بعد ذلك.

 
تعد سندات الشق األول من رأس المال دائمة وثانوية وغيـر مضمونة. ويجوز للبنك اختيار عدم دفع فوائد بناًء على تقديره 

اص. وال يحق لحامل تلك السندات الرأسمالية المطالبة بالفائدة، وال يعد اختيار البنك عدم سداد الفائدة حدثا من أحداث الخ
 التخلف عن السداد.
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 احتياطيات .18
 

 احتياطي قانوني
 

على األقل من صافي  ٪10تحويل وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي للبنك، يتم سنوياً 
 من رأس المال المدفوع. ٪50األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يعادل 

 
 احتياطي عام

 

على األقل من صافي األرباح السنوية إلى االحتياطي العام حتى يعادل  ٪10وفقاً للنظام األساسي للبنك، يتم سنوياً تحويل 
 من القيمة االسمية لرأس المال المصدر. 50٪

 
 احتياطي إعادة تقييم ممتلكات

 

ينشأ احتياطي إعادة تقييم الممتلكات من إعادة تقييم األرض والمباني. عند بيع األرض والمباني المعاد تقييمها، يتم تحويل 
مباشرة إلى األرباح المحتجزة. ويتم تحويل الجزء المتعلق بذلك األصل من احتياطي إعادة تقييم الممتلكات المحقق فعلياً 

فائض إعادة التقييم حيث أن الممتلكات تستخدم من قبل المجموعة. قيمة الفائض المحول هي الفرق بين االستهالك بناًء 
 على القيمة الدفترية المعاد تقييمها للممتلكات واالستهالك بناًء على التكلفة األصلية للممتلكات.

 
 تقييم استثماراتاحتياطي إعادة 

 

يمثل احتياطي إعادة تقييم االستثمارات األرباح والخسائر المتراكمة الناشئة عند إعادة تقييم الموجودات المالية المحملة 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 الحصص غير المسيطرة .19

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 443  340 السنةالرصيد في بداية 
 (6)  (31) الحصة من صافي الخسارة في شركة تابعة

 (97)  - االستحواذ على حصة غير مسيطرة
 340  309 الرصيد في نهاية السنة

 
 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك .20

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 57.533  57.748 ودائع تحت الطلب
 1.087.260  835.590 ودائع ألجل

 91.823  - ودائع استثمارية إسالمية
 506.228  189.004 قروض بموجب اتفاقيات إعادة شراء مبرمة مع البنوك

 1.082.342  1.742.844 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع( ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك .20
 
 

 التالي:التحليل الجغرافي للودائع واألرصدة المستحقة من البنوك هو على النحو 

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1.217.592  430.392 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة              
 525.252  651.950 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة   

 1.082.342  1.742.844 

 
 ودائع العمالء .21

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 3.553.033  3.360.153 حسابات جارية
 620.833  573.743 حسابات توفير

 9.157.482  8.947.637 ودائع ألجل
 331.117  279.114 أخرى

 13.160.647  13.662.465 

 
  جميع ودائع العمالء هي من عمالء داخل اإلمارات العربية المتحدة.

 
 الودائع اإلسالمية للعمالء .22

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 41.477  97.883 حسابات جارية
 248.000  786.385 ودائع استثمارية

 -  8.824 أخرى
 893.092  289.477 

 
  جميع الودائع اإلسالمية للعمالء هي من عمالء داخل اإلمارات العربية المتحدة.
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى .23
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 126.215  126.110 فوائد مستحقة الدفع
 4.249  7.027 أرباح دائنة

 69.620  60.134 عمولة غير مكتسبة
 8.655  20.619 القيمة العادلة السالبة ألدوات مالية مشتقة

 40.073  27.756 شيكات وكمبياالت مستحقة الدفع
 1.896.143  2.752.242 أوراق قبول للعمالء

 12.388  9.367 ذمم وساطة دائنة
 41.217  41.044 (1مخصص مكافآت نهاية الخدمة )

 75.659  95.095 أخرى
 3.139.394  2.274.219 

 

 فيما يلي الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة خالل السنة: (1)
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 41.813  41.217 الرصيد في بداية السنة
 8.191  7.969 المحمل للسنة

 (8.787)  (8.142) المدفوعات خالل السنة
 41.217  41.044 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 نقد وما في حكمه .24
 
 يتألف النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد من المبالغ التالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2.561.366  2.088.872 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 624.846  817.007 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 2.905.879  3.186.212 
 ناقصاً: احتياطي قانوني لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 

 (678.401)  (718.290) (5المركزي )إيضاح 
ً  90ناقصاً: شهادات إيداع بفترة استحقاق أصلية مدتها أكثر من   (1.000.000)  (200.000) يوما

 1.987.589  1.507.811 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 إيرادات الفوائد .25
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 658.184  781.184 قروض وسحوبات على المكشوف
 42.372  18.393 كمبياالت مخصومة

 43.864  33.202 أدوات دين
 6.936  13.162 ودائع لدى بنوك

 845.941  751.356 
 

 إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية .26
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4.749  6.673 مرابحة
 785  1.539 منتهية بالتمليكإجارة 

 308  2.602 إسالميةودائع استثمارية 
 10.814  5.842 

 

 مصاريف الفوائد .27
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 197.467  254.425 ودائع العمالء
 37.383  25.743 قروض من بنوك

 280.168  234.850 

 
 توزيعات لمودعي الودائع اإلسالمية .28

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4.266  19.440 إسالمية للعمالءودائع 
 11.110  910 ودائع استثمارية إسالمية من بنوك

 20.350  15.376 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .29
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    إيرادات الرسوم والعموالت
 130.936  65.483 رسوم إدارة التسهيالت

 69.205  76.460 العموالتإيرادات 
 37.457  70.044 رسوم بنكية وتكاليف أخرى

 29.674  24.244 عموالت التأمين
 12.750  22.214 رسوم متعلقة بالبطاقات االئتمانية

 1.305  888 إيرادات الوساطة
 259.333  281.327 

    مصاريف الرسوم والعموالت
 645  - مصاريف عموالت
 10.297  16.363 بالبطاقات االئتمانيةمصاريف متعلقة 

 11.520  11.226 أخرى
 27.589  22.462 
 231.744  258.865 

 
 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي .30

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 40.851  53.219 أرباح الصرف األجنبي
 804  804 إيرادات توزيعات األرباح

 2.326  190 تقييم أدوات مالية مشتقةربح من إعادة 
 6.301  7.847 ربح من بيع استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 23.062  15.591 أخرى
 77.651  73.344 

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية .31
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 297.408  283.274 رواتب ومصاريف ذات عالقة
 22.232  22.006 إيجارات

 29.966  36.944 استهالك ممتلكات ومعدات
 5.300  4.905 استهالك استثمارات عقارية

 100  3.879 حذف ممتلكات ومعدات
 20  104 مساهمات اجتماعية

 101.241  103.233 أخرى
 454.345  456.267 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 خسائر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافي .32
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 454.499  504.622 مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات للعمالء
 (112)  (32) خسائر انخفاض في القيمة معكوسة على ذمم وساطة مدينة

 (97.840)  (189.766) مبالغ مستردة من قروض وسلفيات للعمالء تعرضت لالنخفاض في القيمة
 (105.997)  (94.000) مبالغ مستردة مقابل شطب القروض

 3.978  2.822 ديون معدومة مشطوبة
 3.321  13.050 انخفاض في قيمة موجودات غير مالية

 236.696  257.849 

 
 ربحية السهم الواحد .33

 
تحتسب ربحية السهم بقسمة ربح السنة العائد لمالكي البنك بالصافي من فائدة الشق األول من رأس المال على المتوسط 

 لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة كما يلي:المرجح 
  

 2017  2016 
    

 125.071  174.622 ربح السنة العائد إلى حملة حقوق الملكية )ألف درهم(
 (29.843)  (29.843) ناقصا: فائدة الشق األول من رأس المال )ألف درهم( 

 95.228  144.779 صافي الربح العائد إلى حملة حقوق الملكية )ألف درهم(

    
 1.737.383.050  1.737.383.050 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة

 0.055  0.083 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .34
 

تبرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في  (أ)
. تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات "إفصاحات األطراف ذات العالقة": 24المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ظفي اإلدارة. تتم المعامالت مع األطراف تحت الملكية و/أو اإلدارة والسيطرة المشتـركة ومساهميها وكبار مو
 ذات العالقة تقريباً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .34
 

 الموحد هي كالتالي: إن أرصدة األطراف ذات العالقة في نهاية السنة المدرجة في بيان المركز المالي (ب)
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    كبار موظفي اإلدارة
 8.668  7.801 قروض وسلفيات للعمالء

 8.201  8.838 ودائع العمالء
    

    أطراف أخرى ذات عالقة
 240.591  462.543 قروض وسلفيات للعمالء

 -  6.647 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 241.874  211.058 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 250.480  251.058 ودائع العمالء
 36.730  36.730 مقايضات أسعار الفائدة )القيمة االسمية(

 459.125  459.125 سندات الشق األول من رأس المال
 

 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة هي على النحو التالي: (ج)
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    كبار موظفي اإلدارة
 308  220 إيرادات الفوائد

 146  231 مصاريف الفوائد
 18.673  19.758 تعويضات كبار موظفي اإلدارة*

    
    أطراف أخرى ذات عالقة

 5.858  12.244 إيرادات الفوائد
 12.352  12.255 مصاريف الفوائد

 29.843  29.843 على سندات الشق األول من رأس المال فوائد
 

مليون درهم  0.4مليون درهم( ومكافآت نهاية الخدمة بقيمة  0.9: 2016درهم ) 0.9* تتضمن منافع طويلة األجل بقيمة 
 : ال شيء درهم(.2016)

 
 مطلوبات طارئة والتزامات .35

 
في عدة التزامات غير قابلة لإللغاء ومطلوبات طارئة، وتتألف من ضمانات لتلبية الحاجات المالية للعمالء، تدخل المجموعة 

مالية وخطابات اعتماد والتزامات أخرى غير مسحوبة لإلقراض. بالرغم من أن هذه االلتزامات قد ال تُدرج في بيان المركز 
 لها المجموعة بصورة عامة.المالي الموحد، فهي تتضمن مخاطر ائتمانية وهي بالتالي جزء من المخاطر التي تتعرض 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(مطلوبات طارئة والتزامات  .35
 

 مطلوبات محتملة 35-1
 

تلزم خطابات االعتماد والضمانات )بما في ذلك االعتمادات المستندية االحتياطية( المجموعة بتأدية دفعات بالنيابة عن 
تحمل الضمانات واالعتمادات المستندية االحتياطية العمالء في حال وقوع أمر محدد متعلق باستيراد وتصدير البضائع. 

 مخاطر ائتمان شبيهة للقروض.
 

إن المبالغ التعاقدية للمطلوبات الطارئة مبينة في الجدول التالي حسب الفئة. تمثل المبالغ الواردة في الجدول الحد األقصی 
 ا لم تتمكن األطراف األخرى من األداء وفقاً العقد.للخسائر المحاسبية التي سيتم االعتراف بها في نهاية فترة التقرير إذ

 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2.994.002  3.141.704 ضمانات
 493.991  454.500 خطابات اعتماد

 3.596.204  3.487.993 
 

 آجال االستحقاق 35-2
 

 فيما يلي آجال استحقاق الحسابات المقابلة للمجموعة:
 

 2017 ديسمبر 31 

 
 أقل من

  أشهر 3
 6إلى  3

  أشهر
أشهر إلى  6

  شهرا   12
 5إلى  1

  سنوات
سنوات  5

  فأكثر
 

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

 3.141.704  75  479.979  373.292  597.003  1.691.355 ضمانات
 454.500  -  -  2.847  72.608  379.045 خطابات اعتماد

 3.596.204  75  479.979  376.139  669.611  2.070.400 المجموع
 

 2016ديسمبر  31 

 
 أقل من

  أشهر 3
 6إلى  3

  أشهر
أشهر إلى  6

  شهرا   12
 5إلى  1

  سنوات
سنوات  5

  فأكثر
 

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

 2.994.002  6.298  220.046  511.534  772.382  1.483.742 ضمانات
 493.991  -  -  21.899  102.335  369.757 خطابات اعتماد

 3.487.993  6.298  220.046  533.433  874.717  1.853.499 المجموع
 

 التزامات
 

قابلة لإللغاء لمنح االئتمان. وتتمثل هذه االلتزامات في تسهيالت قروض في أي وقت، لدى المجموعة التزامات قائمة غير 
 معتمدة. المبالغ الواردة في هذا الجدول فيما يتعلق بااللتزامات تفترض أن المبالغ تم دفعها بالكامل.

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2.944.664  2.784.333 التزامات قروض
 25.689  11.204 التزامات رأسمالية

 2.795.537  2.970.353 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 تحليل القطاعات .36
 
تتحدد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل 

 وتقييم أدائه.صنّاع القرارات الرئيسيين حول األمور التشغيلية للمجموعة بهدف تخصيص الموارد لكل قطاع 
 

 :يتم تنظيم المجموعة ألغراض تشغيلية في ثالثة قطاعات عمل رئيسية وهي كالتالي
 

 القطاعات التشغيلية (أ)
 

وتشمل مجموعة األنشطة البنكية للشركات والمؤسسات ومجموعة األنشطة البنكية لألفراد وخزينة البنك  األنشطة البنكية
 وأنشـطة أخرى.

 
 وتمثل الخدمات المتعلقة بالوساطة فيما يتعلق بأسهم حقوق الملكية. أنشطة الوساطة 

 
 وتمثل الوساطة وخدمات التطويـر فيما يتعلق بالعقارات. أنشطة العقارات
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(تحليل القطاعات  .36
 

 الموحدة.من هذه البيانات المالية  3إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو موضح في اإليضاح  (ب)
 

 ض تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاع.يمثل القطاع التشغيلي الربح المكتسب من قبل كل قطاع. هذا هو المقياس الذي يتم تقديم تقارير عنه لصانع القرار التشغيلي الرئيسي لغر (ج)
 

 :2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31للسنتين المنتهيتين في فيما يلي معلومات القطاعات المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة للقطاعات التشغيلية 
 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

       الخدمات البنكية 

 
الشركات 

 المجموع  العقارات  الوساطة  المجموع  أخرى  الخزينة  األفراد  والمؤسسات

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

                
 556.237  -  -  556.237  4.487  33.203  227.842  290.705 صافي إيرادات الفوائد من عمالء خارجيين

 -  (8.127)  1.003  7.124  -  -  -  7.124 إيرادات الفوائد بين القطاعات صافي

 231.744  -  888  230.856  (2.022)  (403)  67.309  165.972 إيرادات الرسوم والعموالت صافي

 77.651  8.597  -  69.054  4.264  16.434  12.271  36.085 دات تشغيلية أخرى، بالصافيإيرا

 (236.696)  (10.801)  32  (225.927)  3.252  -  (194.717)  (34.462) ر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافيخسائ

 (412.496)  (6.233)  (6.475)  (399.788)  (177.077)  (5.783)  (172.793)  (44.135) يف عمومية وإدارية باستثناء االستهالكمصار

 (41.849)  (4.905)  (276)  (36.668)  (23.221)  (274)  (10.349)  (2.824) يف االستهالكمصار

 174.591  (21.469)  (4.828)  200.888  (190.317)  43.177  (70.435)  418.465 ربح/ )خسارة( السنة

                

                2017ديسمبر  31كما في 

 20.743.134  486.047  2.317  20.254.770  432.558  3.867.528  4.160.818  11.793.866 ع موجودات القطاعمجمو

 18.275.475  10.408  9.620  18.255.447  367.124  1.082.342  5.214.844  11.591.137 مجموع مطلوبات القطاع

                
 



 64 البنك التجاري الدولي ش.م.ع

 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 )تابع(تحليل القطاعات  .36
 

 2016ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

       الخدمات البنكية 

 
الشركات 

 المجموع  العقارات  الوساطة  المجموع  أخرى  الخزينة  األفراد  والمؤسسات

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

                
 506.972  -  -  506.972  3.191  31.071  214.531  258.179 صافي إيرادات الفوائد من عمالء خارجيين

 -  (8.547)  906  7.641  -  -  -  7.641 إيرادات الفوائد بين القطاعات صافي

 258.865  (25)  1.283  257.607  -  (148)  75.557  182.198 إيرادات الرسوم والعموالت صافي

 73.344  20.480  426  52.438  1.733  13.833  8.030  28.842 دات تشغيلية أخرى، بالصافيإيرا

 (257.849)  (3.321)  642  (255.170)  (6.447)  -  (136.603)  (112.120) ر ومخصصات انخفاض القيمة، بالصافيخسائ

 (421.001)  (5.068)  (3.934)  (411.999)  (187.143)  (6.263)  (173.869)  (44.724) يف عمومية وإدارية باستثناء االستهالكمصار

 (35.266)  (5.300)  (169)  (29.797)  (16.339)  (127)  (11.885)  (1.446) يف االستهالكمصار

 125.065  (1.781)  (846)  127.692  (205.005)  38.366  (24.239)  318.570 ربح/ )خسارة( السنة

                

                2016ديسمبر  31كما في 
 20.317.823  432.594  3.119  19.882.110  105.346  4.360.042  4.360.648  11.056.074 مجموع موجودات القطاع

 17.969.005  8.508  12.792  17.947.705  356.777  1.742.844  4.562.529  11.285.555 مجموع مطلوبات القطاع

                
 

 تنفذ المجموعة كافة عملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وال يوجد لديها أي عمليات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 بع()تا 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية .37

 

 ديسمبر 31يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في 
 :2016ديسمبر  31و 2017

 

بالقيمة العادلة  
الربح  من خالل

 أو الخسارة

بالقيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

 
 بالتكلفة 
 المطفأة

 
مجموع القيمة 

 الدفترية
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        2017ديسمبر  31
        الموجودات المالية

لدى مصرف اإلمارات نقد وأرصدة 
 2.088.872  2.088.872  -  - العربية المتحدة المركزي

 817.007  817.007  -  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 12.610.527  12.610.527  -  - قروض وسلفيات للعمالء

 265.466  265.466  -  - موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
 72.169  -  72.169  - بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 

موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة 
 852.826  852.826  -  - المطفأة

 2.973.559  2.952.798  -  20.761 ذمم مدينة وموجودات أخرى
 19.680.426  19.587.496  72.169  20.761 عالمجمو

        
        بات الماليةالمطلو

 1.082.342  1.082.342  -  - ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
 13.160.647  13.160.647  -  - ودائع العمالء

 893.092  893.092  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء
 3.038.216  3.017.597  -  20.619 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 18.174.297  18.153.678  -  - عالمجمو
 

       
        2016مبر ديس 31

        الموجودات المالية
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 

 2.561.366  2.561.366  -  - العربية المتحدة المركزي
 624.846  624.846  -  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 13.024.470  13.024.470  -  - قروض وسلفيات للعمالء
 248.832  248.832  -  - إسالميةموجودات تمويلية واستثمارية 

 95.487  -  95.487  - موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة 

 933.565  933.565  -  - المطفأة
 1.969.581  1.961.646  -  7.935 ذمم مدينة وموجودات أخرى

 19.458.147  19.354.725  95.487  7.935 المجموع
 

       
        بات الماليةالمطلو

 1.742.844  1.742.844  -  - ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
 13.662.465  13.662.465  -  - ودائع العمالء

 289.477  289.477  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء
 2.163.382  2.154.727  -  8.655 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 17.858.168  17.849.513  -  8.655 عالمجمو
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 بع()تا 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية .38

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

 

 متكررالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس  (أ)
 
يتم قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير. يتم تحديد القيمة العادلة 

 للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:
 

  بالقيمة العادلة إن القيمة العادلة لكافة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والمدرجة
 ( تستند إلى أسعار العرض المدرجة في سوق نشط.11من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح 

 

  إن القيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم غير المدرجة وصناديق االستثمار غير المدرجة والمقاسة بالقيمة
أساسا إلى طريقة السوق بناء على أسلوب التقييم ( تستند 11العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )اإليضاح 

باستخدام السعر/ مضاعفات القيمة الدفترية لمعامالت المتاجرة النظيرة والسابقة. يعتبر السعر/ مضاعفات القيمة 
 الدفترية لهذه المعامالت معطيات غير جديرة بالمالحظة.

 

 ( باستخدام التدفقات النقدية المخصومة. يتم 39يضاح تحتسب القيمة العادلة لجميع مشتقات العمالت األجنبية )اإل
إجراء تحليل التدفقات النقدية المخصومة باستخدام منحنى العائد المطبق طوال مدة األدوات للمشتقات غير 
االختيارية ونماذج تسعير الخيارات للمشتقات االختيارية. يتم قياس عقود العمالت األجنبية اآلجلة باستخدام أسعار 

 صرف اآلجلة المسعرة ومنحنيات العائد المستمدة من أسعار الفائدة المعلنة التي تطابق تواريخ استحقاق العقود.ال
 

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

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2017ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف  

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
        الشامل اآلخر

 68.613  50.921  -  17.692 أسهم حقوق الملكية -

 3.556  3.556  -  - صناديق االستثمار -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

        الخسارة
 20.761  -  20.761  - القيمة العادلة الموجبة للموجودات المالية المشتقة -

 92.930  54.477  20.761  17.692 المجموع

        
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

        الخسارة
 20.619  -  20.619  - القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة -
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 )تابع( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر (أ)
 

 المجموع  3المستوى   2المستوى   1المستوى  2016ديسمبر  31
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
        الشامل اآلخر

 89.595  70.696  -  18.899 أسهم حقوق الملكية -

 5.892  5.892  -  - صناديق االستثمار -
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

        الخسارة
 7.935  -  7.935  - المالية المشتقةالقيمة العادلة الموجبة للموجودات  -

 103.422  76.588  7.935  18.899 المجموع

        
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

        الخسارة
 8.655  -  8.655  - القيمة العادلة السالبة للموجودات المالية المشتقة -

        
 

من التقييم العادل، فإنه كلما ارتفعت المعطيات الهامة للسعر/ مضاعف القيمة الدفترية، ارتفعت بالنسبة للمستوى الثالث 
 القيمة العادلة.

 
 .2016و 2017ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 

 
 المستوى الثالثمطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات المالية بحسب 

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 78.280  76.588 الرصيد في بداية السنة
    إجمالي األرباح والخسائر:

 (1.692)  (16.166) في الدخل الشامل اآلخر -
 -  (5.945) استبعاد -

 76.588  54.477 الرصيد في نهاية السنة

 
بالقيمة العادلة الحقاً وفق المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة، وال توجد أي مطلوبات مالية تُقاس المطلوبات المالية المقاسة 

 مقاسة بالقيمة العادلة وفق المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.
 

)استثمارات مدرجة تتعلق جميـع األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 أو غيـر مدرجة( المحتفظ بها في نهاية السنة والمدرجة كتغيـرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات".
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 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (ب)

 
مجلس اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة باستثناء ما هو مبين أدناه، يـرى أعضاء 

 المطفأة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة:
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم   

    القيمة الدفترية
 933.565  852.826 استثمار في أدوات الدين

 القيمة العادلة
   

 917.831  835.963 استثمار في أدوات الدين
 

في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم  1جميع األدوات المالية المذكورة أعاله هي أدوات مدرجة وتصنف ضمن المستوى 
 تحديد القيمة العادلة باستخدام أسعار السوق المدرجة غير المعدلة.

 
 المشتقات .39

 
المشتقة من قبل المجموعة بشكل أساسي لتلبية متطلبات عمالئها وتستخدم أيضا إلى حد محدود  يتم استخدام األدوات المالية

 في إدارة تعرض المجموعة لمخاطر العمالت وسعر الفائدة ومخاطر السوق األخرى.
 

 إن المشتقات األكثر استخداما من قبل المجموعة هي كما يلي:
 

 عقود مقايضة
 

بادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. بالنسبة لمقايضات أسعار الفائدة، تقوم األطراف عقود المقايضة هي التزامات لت
المقابلة عادة بتبادل دفعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بعملة واحدة دون تبادل أصل المبلغ. بالنسبة لمقايضات العمالت، يتم 

. بالنسبة لمقايضات أسعار العمالت المختلفة، يتم تبادل أصل تبادل مدفوعات الفائدة الثابتة وأصل المبلغ بعمالت مختلفة
 المبلغ ومدفوعات الفائدة الثابتة والمتغيرة بعمالت مختلفة.

 
 العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية

 
المستقبل. العقود اآلجلة لصرف العمالت األجنبية هي اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة معينة بسعر وتاريخ محددين في 

 وهي عقود مصممة يتم التعامل فيها خارج سوق المال.
 
يوضح الجدول المبين أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة والتي تعادل القيمة السوقية، باإلضافة إلى 

في نهاية السنة، ال تعكس بالضرورة مبالغ  القيم االسمية. إن المبالغ االسمية، التي توفر مؤشرا على حجم المعامالت القائمة
التدفقات النقدية المستقبلية المعنية. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد مؤشراً على 

 مخاطر السوق وال على مخاطر االئتمان.
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 )تابع(المشتقات  .39
 

 القيمة االسمية وفقا لتاريخ االستحقاق       
القيمة العادلة  

 اإليجابية
القيمة العادلة  

 السلبية
 القيمة  

 االسمية
 حتى 

 أشهر 3
 3 - 6  

 أشهر
 6 - 12  

 شهرا  
 1 - 5 

 سنوات
 5أكثر من  

 سنوات
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

                2017ديسمبر  31
 -  -  -  -  69.158  69.158  73  16 عقود صرف أجنبي آجلة

 576.606  1.375.636  -  -  -  1.952.242  20.546  20.745 ت أسعار الفائدةمقايضا
 576.606  1.375.636  -  -  69.158  2.021.400  20.619  20.761 المجموع

                2016ديسمبر  31
 -    -  -  104.066  433.114  537.180  6.795  7.935 عقود صرف أجنبي آجلة
 36.730  -  -  -  -  36.730  1.860  - مقايضات أسعار الفائدة

 36.730  -  -  104.066  433.114  573.910  8.655  7.935 المجموع

                
 

 إدارة المخاطر المالية .40
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر الرئيسية التالية من استخدامه لألدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان •
 مخاطر السيولة •
 مخاطر السوق •
 مخاطر التشغيل •

 
 وأهدافها وسياساتها وإجراءاتها لقياس وإدارة المخاطر.فيما يلي تعّرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله 
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من إدارتها للمخاطر، قامت المجموعة بتطبيق أنظمة إلدارة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة  وكجزء
ومخاطر إدارة الموجودات والمطلوبات. وتشمل هذه األنظمة إنشاء االئتمان والتحليل والتصنيف والتسعير والموافقة. بالنسبة 

األمامية والخلفية إلدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر إدارة للخزينة، استحوذت المجموعة على أنظمة للمكاتب 
ً بتطوير أدوات يمكن أن تسمح  الموجودات والمطلوبات بشكل فعال. بالنسبة للمخاطر التشغيلية، قامت المجموعة داخليا

 لي للمجموعة.خسائر مخاطر التشغيل التي تواجهها على المستوى التفصي /بالغ عن أحداثبتحليل وتحديد واإل
 
باإلضافة إلى ذلك، تتعرض المجموعة أيضا لمخاطر أخرى تتم إدارتها إلى جانب المخاطر الرئيسية ويتم قياسها ومراقبتها 
واإلبالغ عنها كجزء من إطار سياسة تقييم كفاية رأس المال الداخلية للمجموعة. وتشمل هذه المخاطر، من بين أمور 

 والمخاطر االستراتيجية، ومخاطر األعمال، والمخاطر القانونية ومخاطر االمتثال.أخرى، مخاطر التركيز، 
 

 إطار إدارة المخاطر
 

يتولى مجلس اإلدارة )"المجلس"( المسؤولية الكاملة عن تأسيس واإلشراف على إطار إدارة المخاطر للمجموعة. وقد أنشأ 
ولجنة المخاطر االئتمانية واللجنة التنفيذية ولجنة اإلدارة المسؤولين مجلس اإلدارة لجنة الموجودات والمطلوبات للمجموعة 

عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة في مجاالت محددة. تتكون هذه اللجان من موظفي إدارة المجموعة 
مختلفة. ومع ذلك، فإن مجلس الرئيسيين الذين يجتمعون بشكل متكرر لتقييم مخاطر المجموعة واألمور المتعلقة بالمخاطر ال

اإلدارة هو المسؤول في نهاية المطاف عن الموافقة على سياسات وإجراءات المخاطر والبنية التحتية وإدارة جميع المخاطر 
 المتعلقة بالمجموعة.

 
واإلجراءات  تدار مخاطر االئتمان من قبل لجنة االئتمان بالمجموعة وتتضمن مراجعة دورية للحدود االئتمانية والسياسات

والموافقة على التعرضات المحددة وحاالت التمرين وإعادة التقييم المنتظم لمحفظة القروض وكفاية المخصصات المتعلقة 
 بها.

 
تقوم لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة مخاطر السوق والسيولة بصورة أساسية من خالل تحليل الفجوات في آجال 

 ت لليوم الواحد.استحقاق الموجودات والمطلوبا
 

األقسام األخرى في  /سم إدارة المخاطر ومختلف الوحداتتتم إدارة المخاطر التشغيلية من قبل لجنة اإلدارة بدعم من ق
 المجموعة بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

 

ة، ووضع سقوف إن سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مصممة بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموع
وضوابط مالئمة لها، ومراقبتها مع االلتزام بتلك السقوف. وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكٍل منتظم بما 

 يعكس آثار التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة.
 

 مخاطر االئتمان 40-1
 

حال أخفق العميل أو الطرف المقابل في األداة المالية في الوفاء إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد المجموعة خسارة في 
بالتزاماته التعاقدية وتنشأ بشكل أساسي من مبالغ القروض والسلفيات للمجموعة وموجودات التمويل اإلسالمي والموجودات 

أن تنشأ مخاطر االئتمان من االستثمارية والمبالغة المستحقة من البنوك واالستثمارات لغير أغراض المتاجرة . كما يمكن 
الضمانات المالية وخطابات االعتماد والموافقات والقبوالت. إن مخاطر االئتمان هي أكبر المخاطر التي تواجه أعمال 

 المجموعة، ولذلك فإن اإلدارة تدير بعناية تعرضها لمخاطر االئتمان.
 

استثمارات المتاجرة بصورة منفصلة ويتم بيانها كأحد  وألغراض إدارة المخاطر، تتم إدارة مخاطر االئتمان الناشئة عن
  عناصر التعرض لمخاطر السوق.
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 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 إدارة مخاطر االئتمان 40-1-1
 

المسؤولة عن اإلشراف على قام مجلس اإلدارة بتفويض مسؤولية إدارة مخاطر االئتمان إلى لجنة االئتمان بالمجموعة وهي 
 مخاطر االئتمان للمجموعة بما في ذلك:

 
صياغة سياسات ائتمانية بالتشاور مع وحدات العمل بحيث تشمل شروط الضمانات، وتقييم االئتمان، وتصنيف  •

 المخاطر والتبليغ عنها، واإلجراءات الوثائقية والقانونية، وااللتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.

إنشاء هيكل ترخيص وسقوف للموافقة على التسهيالت االئتمانية وتجديدها. وقد وضعت صالحيات اإلقراض  •
المتعددة المفوضة بمنح االئتمان. تتطلب  /ى جانب إطار من السلطات المزدوجةعلى مختلف المستويات، إل

 حسب االقتضاء. أو مجلس اإلدارة، /وافقة لجنة االئتمان بالمجموعة والتسهيالت الكبرى م

يتم مراجعة الحدود والمستويات الفعلية للتعرض وتحديثها بصورة منتظمة من قبل لجنة االئتمان بالمجموعة أو  •
 إلدارة، حسب االقتضاء.امجلس 

 الحد من تركيزات التعرض لقطاعات األعمال والمواقع الجغرافية واألطراف المقابلة. •

للمجموعة وفقا لدرجة مخاطر الخسارة المالية التي تواجهها وتركيز اإلدارة وضع وصيانة نظام تصنيف المخاطر  •
على المخاطر المصاحبة. يستخدم نظام تصنيف المخاطر في تحديد الحاجة إلى مخصصات انخفاض القيمة مقابل 

اوتة التعرضات االئتمانية المحددة. يتكون اإلطار الحالي لتصنيف المخاطر من عشر درجات تعكس درجات متف
من مخاطر التخلف عن السداد وتوفر الضمانات أو غيرها من مخاطر الحد من مخاطر االئتمان. تقع مسؤولية 

 تحديد درجات المخاطر على اللجنة التنفيذية وتخضع للمراجعة المنتظمة من قبل إدارة المخاطر بالمجموعة.

مبكرة التعرضات للمخاطر التي تتطلب إن إجراءات مراجعة مخاطر االئتمان مصممة لكي تحدد في مرحلة  •
 مراجعة ومراقبة أكثر تفصيالً.

المراجعة المستمرة لمدى االلتزام بسقوف التعرض المتفق عليها فيما يتعلق باألطراف المقابلة وقطاعات العمل  •
 والبلدان، وأيضاً مراجعة السقوف في ضوء استراتيجية إدارة المخاطر وتوجهات السوق.

إلى ذلك، يوجد لدى المجموعة إدارة تدقيق داخلي تقوم بعمليات تدقيق منتظمة لوحدات األعمال وعملية باإلضافة  •
 االئتمان للمجموعة وترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق.

 
 ً الفوائد  تقوم المجموعة بقياس مدى تعرضه لمخاطر االئتمان بالرجوع إلى إجمالي القيم الدفترية للموجودات المالية ناقصا

 المعلقة وخسائر االنخفاض في القيمة.
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى 40-1-2
 
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لعناصر بيان المركز المالي. يتم بيان الحد األقصى على 

 اإلجمالي، قبل تأثير تخفيف المخاطر باستخدام التسوية الرئيسية واتفاقيات الضمانات.أساس 
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 بع()تا 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع( الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية أخرى 40-1-2
 

 إجمالي الحد األقصى للتعّرض 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2.406.007  1.875.817 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 624.846  817.007 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 13.896.901  13.096.572 قروض وسلفيات للعمالء
 248.832  265.466 إسالمية موجودات تمويلية واستثمارية

 933.565  852.826 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 1.991.062  2.973.112 ذمم مدينة وموجودات أخرى

 19.880.800  20.101.213 
 3.487.993  3.596.204 (35مطلوبات طارئة )إيضاح 

 23.589.206  23.477.004 المجموع

 
 

 مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمانتركزات  40-1-3
 
تقوم المجموعة بمراقبة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع وحسب الموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل قطاعات األعمال 

 للموجودات المالية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات االئتمانية األخرى:
 

 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 

    القطاع التجاري والشركات:
 1.059.543  1.103.863 التصنيع

 6.441.054  6.294.327 العقارات واإلنشاءات
 4.213.157  3.602.958 التجارة

 1.279.534  1.106.043 النقل والمواصالت
 3.324.680  4.368.969 االتصاالت والخدمات األخرى

 16.317.968  16.476.160 القطاع التجاري والشركاتإجمالي 
 3.259.088  3.061.332 البنوك والمؤسسات المالية

 1.081.089  852.826 الحكومة ومؤّسسات القطاع العام
 2.931.061  3.086.686 قروض األفراد

 23.477.004  23.589.206 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع( تركزات مخاطر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 40-1-3
 
يتم تحليل الموجودات المالية للمجموعة قبل األخذ باالعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات ائتمانية أخرى، على 

 أساس المناطق الجغرافية التالية:
 

 2017  2016 
 درهمألف   ألف درهم 
    

 21.717.263  21.277.045 اإلمارات العربية المتحدة
 771.321  333.740 دول مجلس التعاون الخليجي

 62.407  659.781 دول عربية أخرى
 401.868  252.799 أوروبا

 24.644  12.709 الواليات المتحدة األمريكية
 161.667  311.138 آسيا

 450.036  629.792 أخرى
 23.477.004  23.589.206 

 
 تحليل الجودة االئتمانية   40-1-4

 

 تعرضات انخفضت قيمتها
 
تتمثل التعرضات التي انخفضت قيمتها بالموجودات المالية التي بشأنها تحدد المجموعة أنها قد تكون غير قادرة على 

 لالتفاقيات.تحصيل كافة المبالغ األصلية والفوائد المستحقة وفقاً للبنود التعاقدية 
 

 قروض تأخر سدداها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 

يوما ولكن المجموعة ترى أن انخفاض  180هي التعرضات التي تكون فيها الفوائد أو الدفعات التعاقدية متأخرة السداد حتى 
 المستحقة إلى المجموعة. القيمة أمر غير مناسب استنادا إلى مستوى التأمين/الضمان المتاح و/أو مرحلة تحصيل المبالغ
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع( الجودة االئتمانيةتحليل  40-1-4
 

 2017ديسمبر  31
 

األرصدة لدى المصرف 
المركزي والمبالغ 

 المستحقة من البنوك

قروض وسلفيات  
وموجودات تمويلية 
 واستثمارية إسالمية

موجودات مالية  
أخرى مقاسة 

 بالتكلفة المطفأة

 
ذمم مدينة 

 وموجودات أخرى

 

 مطلوبات طارئة

 

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

            

            تعرضات لم تنخفض قيمتها
 21.046.022  3.596.204  2.952.798  852.826  10.951.370  2.692.824 لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

ً  30متأخرة السداد حتى   1.043.808  -  -  -  1.043.808  - يوما
ً  60 - 30متأخرة السداد من   203.878  -  -  -  203.878  - يوما
ً  90 - 60متأخرة السداد من   119.194  -  -  -  119.194  - يوما
ً  180 - 90متأخرة السداد من   154  -  -  -  154  - يوما

 1.063.948  -  20.314  -  1.043.634  - تعرضات انخفضت قيمتها بشكل فردي

 23.477.004  3.596.204  2.973.112  852.826  13.362.038  2.692.824 القيمة اإلجمالية
 (506.359)  -  (20.314)  -  (486.045)  - ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 22.970.645  3.596.204  2.952.798  852.826  12.875.993  2.692.824 صافي القيمة الدفترية
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع( تحليل الجودة االئتمانية 40-1-4

 2016ديسمبر  31
 

األرصدة لدى المصرف 
المركزي والمبالغ 

 المستحقة من البنوك

قروض وسلفيات  
وموجودات تمويلية 
 واستثمارية إسالمية

موجودات مالية  
أخرى مقاسة 

 المطفأةبالتكلفة 

 
ذمم مدينة 

 وموجودات أخرى

 

 مطلوبات طارئة

 

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

            

            تعرضات لم تنخفض قيمتها
 21.299.918  3.487.993  1.991.062  933.565  11.856.445  3.030.853 لم يتأخر سدادها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة

ً  30متأخرة السداد حتى   532.555     -  -  -  532.555  - يوما
ً  60 - 30متأخرة السداد من   113.605  -  -  -  113.605  - يوما
ً  90 - 60متأخرة السداد من   62.520  -  -  -  62.520  - يوما
ً  180 - 90متأخرة السداد من   229.467     -  -  -  229.467  - يوما

 1.351.141  -    -  1.351.141  - تعرضات انخفضت قيمتها بشكل فردي

 23.589.206  3.487.993  1.991.062  933.565  14.145.733  3.030.853 القيمة اإلجمالية
 (901.847)  -  (29.416)  -  (872.431)  - ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 22.687.359  3.487.993  1.961.646  933.565  13.273.302  3.030.853 صافي القيمة الدفترية
 

 قروض ذات الشروط المعاد التفاوض بشأنها
 

المركز المالي للمقترض. عادة امتيازات ببساطة بسبب  القروض التي تمت إعادة التفاوض بشأنها هي القروض التي تمت إعادة هيكلتها بسبب التدهور في المرکز المالي للمقترض. ال تقدم المجموعة
منهجية تصنيف مخاطر االئتمان للمجموعة إلى أن يتم تحقيق  بدال من ذلك، فإنها تعيد جدولة المعلقة منها لزيادة احتمال التحصيل. وبمجرد إعادة هيكلة القرض، فإنه يظل في نفس الفئة التي تحددها

 المركزي في اإلمارات العربية المتحدة.السداد المرضي بعد إعادة الهيكلة ووفقا لمتطلبات البنك 
 

 مخصصات انخفاض القيمة
 

عنصر الخسارة الناتجة عن التعرضات الفردية ترصد المجموعة مخصصاً لخسائر انخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة في محفظة القروض. تشمل العناصر الرئيسية في هذا المخصص 
قييم الفردي لفحص لخسائر القروض عن مجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة التي لم يتم تحديدها فيما يتعلق بالقروض التي خضعت للت الهامة، كما يتم رصد مخصص جماعي

 انخفاض القيمة.
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 بع()تا 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 )تابع( تحليل الجودة االئتمانية 40-1-4
 
 

 سياسة الشطب
 

نة االئتمان بالمجموعة )وأي مخصصات ذات صلة بانخفاض القيمة( عندما تقرر لجاستثمار  /تقوم المجموعة بشطب قرض
االستثمارات غير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا القرار بعد األخذ في االعتبار المعلومات مثل التدهور  /أن القروض

ع االلتزام أو أن العائدات من الضمان المصدر دف /الكبير في المركز المالي للمقترض/ المصدر بحيث ال يستطيع المقترض
 لن تكون كافية لتسديد كامل التعرض أو أن جميع الجهود الممكنة لتحصيل المبالغ قد استنفدت.

 
 وبالنسبة لألرصدة الصغيرة للقروض التقليدية، تعتمد قرارات الشطب عامةً على حالة التأخر عن السداد لمنتج محدد.

 
 وجودات المالية للمجموعة لكل تصنيف داخلي للمخاطرالتعرض لمخاطر االئتمان للم

 

 IEإلى  IAدرجات كما هو موضح أدناه. وتعكس الدرجات  10تتضمن منهجية تصنيف مخاطر االئتمان الحالية للمجموعة 
تعكسان الحسابات غير المنتظمة )القروض األخرى المصنفة بشكل خاص(  IIBو IIAالحسابات العاملة؛ والدرجتان 

 تعكس الحسابات المتعثرة. Vإلى  IIIوالدرجات 
 

  أهمية المخاطر  درجة تصنيف المخاطر
 

 الحسابات المنتظمة
 

 خاٍل من المخاطر بشكل كبير   IAالدرجة 
 مخاطر ضئيلة   IBالدرجة 
 مخاطر معتدلة   ICالدرجة 
 مخاطر متوسطة  IDالدرجة 
 أقل من مخاطر معتدلة   IEالدرجة 

 القروض األخرى المصنفة بشكل خاص
 

 تتطلب اهتمام ورقابة اإلدارة  IIAالدرجة 
 على قائمة المراقبة  IIBالدرجة 

 الحسابات غير العاملة
 

 قياسية  IIIالدرجة 
 مشكوك في تحصيلها   IVالدرجة  

 خسارة   Vالدرجة 

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 20.717.221  21.207.021 الحسابات العادية
 1.520.844  1.206.035 القروض األخرى المذكورة بشكل خاص

 1.351.141  1.063.948 الحسابات غير العاملة
 23.477.004  23.589.206 
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 بع()تا 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  40-1
 

 ضمانات 40-1-5
 

تحتفظ المجموعة في سياق العمل االعتيادي للتمويل برهن کضمان للتخفيف من مخاطر االئتمان المرتبطة بالقروض 
والدفعات المقدمة والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية. تشمل الضمانات النقد والضمانات والرهون والرهن على 

المالية على الموجودات. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمان الذي تم تقييمه في العقارات أو غيرها من األوراق 
وقت االقتراض، وتتم مراقبتها الحقاً بشكل دوري. وبشكل عام، يتم االحتفاظ بالضمانات مقابل االستثمارات لغير أغراض 

 المتاجرة والمبالغ المستحقة من البنوك.
 

مانات قروض وسلفيات العمالء والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية غير محفظة األفراد إن القيمة التقديرية لض
 هي كما يلي:

 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 6.789.020  6.946.349 ممتلكات ورهن
 3.494.549  4.132.086 ودائع وأسهم

 29.419  154.550 مركبات وآالت
 11.232.985  10.312.988 

 
تقوم اإلدارة بتقدير القيمة العادلة للضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات التي 

مليون  765بحوالي  2017ديسمبر  31انخفضت قيمتها بشكل فردي والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية كما في 
 درهم(.مليون  582: 2016درهم )

 
 مخاطر التسوية

 

قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى نشوء مخاطر وقت تسوية المعامالت والعمليات التجارية. تتعلق مخاطر التسوية بالخسائر 
الناجمة عن إخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته بتوفير المبالغ النقدية أو الضمانات أو غيرها من الموجودات بحسب 

التعاقدي. وأي تأخير في التسوية يخضع للمراقبة والتحديد كجزء من إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس استحقاقها 
 المال وإدارة المخاطر التشغيلية في المجموعة.

 

 /إجراء تسويات من خالل وكيل تسويةبالنسبة لبعض أنواع المعامالت، تقوم المجموعة بتخفيف هذه المخاطر عن طريق 
لضمان عدم تسوية الصفقة إال عندما يفي کال الطرفين بالتزاماتهما التعاقدية للتسوية. وتشكل حدود التسوية جزءا مقاصة 

من عملية الرقابة على الموافقة/ السقف االئتماني الموصوفة أعاله. يتطلب قبول مخاطر التسوية على صفقات التسوية 
 ف المقابل من قبل إدارة المخاطر بالمجموعة.الحرة الحصول على موافقات محددة أو يحددها الطر

 

 مخاطر السيولة 40-2
 

تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة 
ناسبة وعدم القدرة على بالمطلوبات المالية. وتشمل مخاطر عدم القدرة على تمويل الموجودات بآجال استحقاق ومعدالت م

تصفية الموجودات بسعر معقول وفي إطار زمني مناسب وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. ويمكن أن 
 تنتج مخاطر السيولة عن تعطل السوق أو انخفاض درجة االئتمان مما قد يؤدي إلى تراجع مصادر معينة من التمويل.
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 بع()تا 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السيولة   40-2
 

 إدارة مخاطر السيولة 40-2-1
 

تتم إدارة مخاطر السيولة من قبل إدارة الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات وفقا للسياسات واإلرشادات التنظيمية 
 والداخلية.

 
حصولها على التمويل الكافي من مصادر متنوعة في جميع األوقات، إن نهج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة هو ضمان 

وبإمكانها تحمل أي صدمات رئيسية لمركز السيولة لديها. يتم جمع األموال باستخدام مجموعة واسعة من األدوات بما في 
لوبات بمراقبة سيولة ذلك ودائع العمالء، وأدوات سوق المال ورأس المال. تقوم إدارة الخزينة وإدارة الموجودات والمط

الموجودات والمطلوبات المالية والتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األعمال الحالية والمستقبلية. تحتفظ الخزينة بمحفظة 
من الموجودات السائلة قصيرة األجل وإيداعات بين البنوك لضمان الحفاظ على السيولة الكافية. يتم مراقبة مركز السيولة 

يتم إجراء اختبارات التحمل على السيولة بانتظام ضمن سيناريوهات متنوعة تغطي الظروف العادية وغير العادية اليومي و
للسوق. يتم تحديد سياسة السيولة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة وتخضع للمراجعة السنوية. يتم مراقبة االلتزام بالسياسات 

 ة الموجودات والمطلوبات.من قبل دائرة إدارة المخاطر بالمجموعة ولجن
 

 التعرض لمخاطر السيولة 40-2-2
 
إن المقياس الرئيسي الذي تستخدمه المجموعة لقياس مخاطر السيولة هو معدل السلفيات للموارد المستقرة )وهو مقياس 

طلوبات تنظيمي( ومعدل صافي الموجودات السائلة، أي إجمالي الموجودات بحسب تاريخ استحقاقها مقابل إجمالي الم
 بحسب تاريخ استحقاقها.

 
يلخص الجدول التالي آجال استحقاق التدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في نهاية فترة التقرير. يتم 

 تحديد المبالغ المفصح عنها في الجدول على أساس الفترة المتبقية في نهاية فترة التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 
ويتم التعامل مع المبالغ المسددة الخاضعة لفترة إشعار كما لو كان هذا اإلشعار سوف يتم تقديمه في الحال. ومع ذلك، تتوقع 
اإلدارة أن العديد من العمالء لن يطلبوا السداد في أقرب موعد للدفع، وال يعكس الجدول التدفقات النقدية المتوقعة وفقاً لما 

 المجموعة السابقة في االحتفاظ بالودائع.تشير إليه تجربة 
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السيولة  40-2
 

 )تابع( التعّرض لمخاطر السيولة 40-2-2
 

 على النحو التالي: 2017ديسمبر  31كانت آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في 
 

 
 أقل من

  أشهر 3
 6إلى  3

  أشهر
  12إلى  6

  شهرا  
أكثر من سنة 

  واحدة
 استحقاق
  غير محدد

 
 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية

 2.088.872  1.188.872  -  -  -  900.000 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 817.007  244.727  -  -  -  572.280 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 12.610.527  -  7.371.025  1.053.065  916.604  3.269.833 قروض وسلفيات للعمالء
 265.466  -  211.108  -  2.808  51.550 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 72.169  72.169  -  -  -  - موجودات مالية بالقيمة العادلة
 852.826  -  852.826  -  -  - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 2.973.559  -  -  1.282.929  538.076  1.152.554 وموجودات أخرىذمم مدينة 

 19.680.426  1.505.768  8.434.959  2.335.994  1.457.488  5.946.217 المجموع

            
            المطلوبات المالية

 1.082.342  57.748  183.640  649.100  189.004  2.850 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
 13.160.647  3.933.896  916.093  3.804.114  1.497.024  3.009.520 ودائع العمالء

 893.092  97.883  8.824  169.980  115.000  501.405 الودائع اإلسالمية للعمالء
 3.038.216  -  -  1.282.929  538.076  1.217.211 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 18.174.297  4.089.527  1.108.557  5.906.123  2.339.104  4.730.986 المجموع

 1.506.129  (2.583.759)  7.326.402  (3.570.129)  (881.616)  1.215.231 عجز السيولة
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السيولة  40-2
 

 )تابع( التعّرض لمخاطر السيولة 40-2-2
 

 على النحو التالي: 2016ديسمبر  31في  كانت آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما
 

 أقل من 
  أشهر 3

 6إلى  3
  أشهر

  12إلى  6
  شهرا  

أكثر من سنة 
  واحدة

 استحقاق
  غير محدد

 
 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            الموجودات المالية

 2.561.366  961.366  -  900.000  -  700.000 العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 624.846  614.759  -  -  -  10.087 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 13.024.470  -  7.166.812  794.202  978.662  4.084.794 قروض وسلفيات للعمالء
 248.832  -  178.614  36.157  17.035  17.026 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 95.487  95.487  -  -  -  - موجودات مالية بالقيمة العادلة
 933.565  -  896.833  -  36.732  - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 1.969.581  -  -  946.836  366.002  656.743 ذمم مدينة وموجودات أخرى

 19.458.147  1.671.612  8.242.259  2.677.195  1.398.431  5.468.650 المجموع

            
            المطلوبات المالية

 1.742.844  625.851  373.645  361.942  323.873  57.533 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 13.662.465  4.173.866  344.577  3.452.419  2.208.007  3.483.596 ودائع العمالء

 289.477  41.477  -  160.000  63.000  25.000 الودائع اإلسالمية للعمالء

 2.163.382  -  -  946.836  366.002  850.544 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 17.858.168  4.841.194  718.222  4.921.197  2.960.882  4.416.673 المجموع

 1.599.979  (3.169.582)  7.524.037  (2.244.002)  (1.562.451)  1.051.977 عجز السيولة
            

 ن.يوضح الجدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي ممك
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 ابع()ت 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 مخاطر السوق 40-3
 
مخاطر السوق هي مخاطر أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم وأسعار صرف العمالت 

أو قيمة األدوات المالية. تدير المجموعة مخاطر السوق من أجل  /االئتمان على إيرادات المجموعة واألجنبية ومعدالت 
 الحدود الحصيفة. تحقيق أفضل عائد مع االحتفاظ بمخاطر السوق ضمن

 
 إدارة مخاطر السوق 40-3-1

 
لقد قام مجلس اإلدارة بوضع سقوف للمخاطر على أساس تحليل الحساسية والسقوف االسمية التي تتم مراقبتها عن كثب 

ً من قبل لجن ً تقارير تتم مناقشتها شهريا ة وبصورة مستمرة من قبل قسم إدارة المخاطر الذي يرفع لإلدارة العليا غالبا
 الموجودات والمطلوبات.

 
تقوم المجموعة بفصل تعرضها لمخاطر السوق بين محافظ المتاجرة وغير المتاجرة مع إيالء المسؤولية الكاملة للجنة 
الموجودات والمطلوبات. وتتولى دائرة إدارة المخاطر مسؤولية وضع سياسات تفصيلية إلدارة المخاطر وللمراجعة اليومية 

 ة المراجعة والموافقة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.لتنفيذها مع مراعا
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 40-3-2
 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من األدوات المالية المحّملة بالفائدة وتعكس احتمالية تأثر األدوات المالية واإليرادات المتعلقة بها 

المجموعة بإدارة هذه المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة فروق أسعار الفائدة سلبياً بالتغيرات في أسعار الفائدة. تقوم 
وتوفيق عمليات إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات من خالل سقوف يتم اعتمادها بشكل مسبق إلعادة التسعير. تقوم 

 طر في مراقبة األنشطة اليومية.لجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة االلتزام بهذه الحدود وتساعدها إدارة المخا
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السوق  40-3
 

 )تابع( التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 40-3-2
 

 :نقطة أساس في أسعار الفائدة 50وحساسية المجموعة لزيادة بواقع  2017ديسمبر  31فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير التعاقدية كما في 
 فرق حساسية أسعار الفائدة:

 
 أقل من

  أشهر 3
 6إلى  3

  أشهر
 12إلى  6

  شهرا  
 أكثر من 

  سنة واحدة
 غير حساس 

  للفائدة
 

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

            الموجودات
 2.088.872  2.088.872  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 817.007  817.007  -  -  -  - وأرصدة مستحقة من البنوكودائع 
 12.610.527  9.659.441  -  -  -  2.951.086 قروض وسلفيات للعمالء

 265.466  235.325  -  -  -  30.141 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  
 72.169  72.169  -  -  -  - موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 852.826  852.826  -  -  -  - موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 561.594  561.594  -  -  -  - مخزون عقاري

 3.029.543  3.029.543  -  -  -  - ذمم مدينة وموجودات أخرى
 53.477  53.477  -  -  -  - استثمار في شركات زميلة

 182.630  182.630  -  -  -  - استثمارات عقارية
 209.023  209.023  -  -  -  - ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

 20.743.134  17.761.907  -  -  -  2.981.227 مجموع الموجودات

            
            المطلوبات وحقوق الملكية

 1.082.342  181.850  183.640  459.100  189.004  68.748 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
 13.160.647  13.160.647  -  -  -  - ودائع العمالء

 893.092  893.092  -  -  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء
 3.139.394  3.139.394  -  -  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 2.467.659  2.467.659  -  -  -  - مجموع حقوق الملكية
 20.743.134  19.842.642  183.640  459.100  189.004  68.748 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

    -  (2.080.735)  (183.640)  (459.100)  (189.004)  2.912.479 فرق حساسية أسعار الفائدة
 -  -  2.080.735  2.264.375  2.723.475  2.912.479 فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم

التأثير على الربح والخسارة وحقوق الملكية لو كانت أسعار الفائدة أعلى بواقع 
 10.403           نقطة أساس 50
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السوق  40-3
 

 )تابع( التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 40-3-2
 

 نقطة أساس في أسعار الفائدة: 50وحساسية المجموعة لزيادة بواقع  2017ديسمبر  31التعاقدية كما في فيما يلي فروق أسعار الفائدة ومركز حساسية أسعار الفائدة وفقاً لترتيبات إعادة التسعير 
 فرق حساسية أسعار الفائدة:

 
 أقل من

  أشهر 3
 6إلى  3

  أشهر
 12إلى  6

  شهرا  
 أكثر من 

  سنة واحدة
 غير حساس

  للفائدة
 

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

            الموجودات
 2.561.366  2.561.366  -  -  -  - نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 624.846  624.846  -  -  -  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
 13.024.470  12.135.999  -  -  -  888.471 قروض وسلفيات للعمالء

 248.832  218.832  -  -  -  30.000 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  
 95.487  95.487  -  -  -  - موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 933.565  933.565  -  -  -  - المطفأةموجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة 
 460.193  460.193  -  -  -  - مخزون عقاري

 2.031.924  2.031.924  -  -  -  - ذمم مدينة وموجودات أخرى
 117.608  117.608  -  -  -  - استثمارات عقارية

 219.532  219.532  -  -  -  - ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
 20.317.823  19.399.352  -  -  -  918.471 مجموع الموجودات

            
            المطلوبات وحقوق الملكية

 1.742.844  1.056.011  183.645  190.991  220.374  91.823 البنوكودائع وأرصدة مستحقة إلى 
 13.662.465  13.662.465  -  -  -  - ودائع العمالء

 289.477  289.477  -  -  -  - الودائع اإلسالمية للعمالء
 2.274.219  2.274.219  -  -  -  - ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 2.348.818  2.348.818  -  -  -  - مجموع حقوق الملكية
 20.317.823  19.630.990  183.645  190.991  220.374  91.823 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 -  (231.638)  (183.645)  (190.991)  (220.374)  826.648 فرق حساسية أسعار الفائدة
 -  -  231.638  415.283  606.274  826.648 فرق حساسية أسعار الفائدة المتراكم

التأثير على الربح والخسارة وحقوق الملكية لو كانت أسعار الفائدة أعلى بواقع 
 1.158           نقطة أساس 50
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السوق  40-3
 

 )تابع( التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 40-3-2
 

إدارة مراكز مخاطر أسعار الفائدة غير التجارية بشكل عام من قبل إدارة الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات التي تتم 
تستخدم أوراق مالية استثمارية وسلفيات للبنوك وودائع من البنوك وأدوات مشتقة إلدارة المركز العام الناتج عن أنشطة 

 المجموعة لغير المتاجرة.
 

 العمالتمخاطر  40-3-3
 
تتمثل مخاطر العمالت بمخاطر تقلب أسعار األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من 
األدوات المالية المقّومة بالعمالت األجنبية. إن العملة التشغيلية المعتمدة لدى المجموعة هي الدرهم اإلماراتي. وقد قام 

مراكز مخاطر العمالت األجنبية لكل عملة على حدة. وتتم مراقبة المراكز عن كثب لضمان مجلس اإلدارة بوضع حدود ل
فيما يلي صافي التعرضات الهامة المقومة بالعمالت األجنبية للمجموعة  لى المراكز ضمن السقوف الموضوعة.المحافظة ع

 ديسمبر: 31كما في 
 

صافي المركز  
 الفوري

 المركز  
 اآلجل

 المجموع 
2017 

 المجموع 
2016 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        العملة

 954.425  (156.371)  12.831  (169.202) الدوالر األمريكي
 (115)  70  14.241  (14.171) الجنيه اإلسترليني

 341  (66)  -  (66) الين ياباني
 (313)  (962)  2.057  (3.019) اليورو
 148  (353)  5.435  (5.082) أخرى

 
 تحليل حساسية العمالت األجنبية

 
٪ في الدرهم مقابل العمالت األجنبية ذات الصلة. 10يوضح الجدول التالي حساسية المجموعة تجاه زيادة ونقص بنسبة 

٪ 10 لتغير بنسبة يتضمن تحليل الحساسية فقط البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية ويتم تعديل تحويلها في نهاية الفترة
٪ 10ويشير الرقم الموجب أدناه إلى زيادة في األرباح حيثما تزيد قيمة الدوالر األمريكي  في أسعار العمالت األجنبية.

٪ مقابل العملة ذات الصلة، سيكون هناك تأثير مساو ومعاكس 10مقابل العملة ذات الصلة. وبالنسبة لضعف الدوالر بنسبة 
 رصدة أدناه سلبية.على الربح، وستكون األ

 

 الربح أو )الخسارة( 
 2017  2016 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 (12)  1 الجنيه اإلسترليني
 34  (1) الين ياباني

 (31)  (96) اليورو
  

 ال توجد مخاطر أسعار صرف متعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية المقومة بالدوالر األمريكي الذي يرتبط به الدرهم
 اإلماراتي.
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 )تابع( 2017ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  .40
 

 )تابع(مخاطر السوق  40-3
 

 مخاطر أسعار أخرى 40-3-4
 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن االستثمارات في األسهم. يتم االحتفاظ باستثمارات األسهم ألغراض 

 بالتداول بشكل نشط في هذه االستثمارات.استراتيجية وليس ألغراض التداول. ال تقوم المجموعة 
 

 تحليل حساسية أسعار األسهم
 

 لقد تم تحديد تحليل الحساسية المبين أدناه استناداً إلى مدى التعرض لمخاطر أسعار األسهم في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
 

أقل بمقدار  /في نهاية السنة کان سيكون أعلی ٪، فإن الدخل الشامل اآلخر کما5أقل بنسبة  /إذا کانت أسعار األسهم أعلی
 مليون درهم(. 4.8: 2016مليون درهم ) 3.6

 

 إدارة رأس المال .41
 

يضطلع المشّرع الرئيسي للمجموعة، المتمثل في مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، بوضع متطلبات رأس المال 
 القانونية والرقابة عليها.

 
 المجموعة من إدارة رأس المال:فيما يلي أهداف 

 

 .حماية قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة وزيادة عائدات أصحاب المصالح 
 .االلتزام بمتطلبات رأس المال الرقابية الموضوعة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 

الصادرة عن  3كفاية رأس مالها وفقاً لتوجيهات بازل عند تطبيق متطلبات رأس المال الحالية، تحتسب المجموعة نسبة 
حيث بدأت أول  2017فبراير  1مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. دخلت هذه التوجيهات حيّز التنفيذ في 

ى ثالثة وما بعد. ووفقاً لهذه اللوائح، تتم مراقبة متطلبات الحد األدنى لرأس المال عل 2017متطلبات التقارير في ديسمبر 
 مستويات وهي حقوق الملكية العادية للشق األول من رأس المال والشق األول من رأس المال ومجموع رأس المال.

 
 رأس المال الرقابي 41-1

 

 يحتسب البنك معدل كفاية رأس المال وفقاً للتعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 

 الرقابي للمجموعة على أكثر من شق:يتم توزيع رأس المال 
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 )تابع(إدارة رأس المال  .41
 

 )تابع(رأس المال الرقابي  41-1
 

  الشق األول والذي يشمل أسهم عادية مصدرة من البنك وعالوة إصدار ناتجة  -رأس مال حقوق الملكية العادية
أدوات مدرجة ضمن رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول وأرباح محتجزة واحتياطيات قانونية  إصدارعن 

واحتياطيات نظامية ودخل شامل آخر شامل واحتياطات أخرى مفصح عنها وحصص أقلية مؤهلة لتندرج في 
حقوق الملكية العادية  رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول وتعديالت رقابية مطبقة في حساب رأس مال

 الشق األول.
 

 األول اإلضافي من رأس المال. الشق 
 

 األول من رأس المال، وهو مجموع رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول والشق األول اإلضافي من  الشق
 رأس المال.

 

  خاضع لحد الشق الثاني من رأس المال ويتضمن مخصصات عامة )مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة
٪ من الموجودات المرجحة بالمخاطر االئتمانية( وأدوات حقوق ملكية دائمة غير مدرجة في الشق 1.25أقصاه 

 األول من رأس المال وأدوات مؤهلة لتندرج ضمن الشق الثاني كالقرض الثانوي.
 

لكل  ٪2.5بحد أقصى  -ية لرأس المال مصدات رأس المال اإلضافية )مصد حماية رأس المال( ومصد التقلبات الدور
 .٪7تفوق متطلبات الحد األدنى لحقوق الملكية العادية الشق األول البالغة  3مصد( المطبقة بموجب توجيهات بازل 

 
 ٪1.25، فإن مصد حماية رأس المال يسري على ترتيبات الفترة االنتقالية ويتعين المحافظة عليه بنسبة 2017وبالنسبة لعام 

فإنه  2019، ومن عام ٪1.88، يجب أن يصل مصد حماية رأس المال إلى 2018من قاعدة رأس المال. بالنسبة لعام 
من قاعدة رأس المال. ولم يتم تطبيق مصد رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية وال  ٪2.5سيتعين المحافظة على نسبة 

 .2017يلزم االحتفاظ به لعام 
 

كفاية رأس المال، يتم توحيد الشركات التابعة المالية فقط. يتم استبعاد الشركات التابعة التجارية  لتقارير 3ولغرض بازل 
 من التوحيد.

 
تتضمن  ان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.يتم وزن الموجودات المرجحة بالمخاطر للبنك فيما يتعلق بمخاطر االئتم

تعرف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في المراكز داخل الميزانية و ن مخاطر داخل الميزانية وخارجها.مخاطر االئتما
وخارجها الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق وتشمل مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر 

جة عن عدم كفاية وتعرف مخاطر التشغيل بأنها مخاطر الخسارة الناتومخاطر السلع ومخاطر الخيارات.  التعرض لألسهم
أو فشل العمليات الداخلية أو األشخاص أو النظم أو األحداث الخارجية. يتبع البنك منهج القياس الموحد لمخاطر االئتمان 

 والسوق والتشغيل وفقا لمتطلبات بازل.    
 

 التزمت المجموعة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من جهات خارجية طوال الفترة.
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 )تابع(إدارة رأس المال  .41
 

 كفاية رأس المال 41-2
 

 :3بموجب بازل  فيما يلي وضع رأس المال الرقابي للمجموعة في نهاية فترة التقرير
   2017 
 ألف درهم   

    قاعدة رأس المال
 1.737.383   رأس المال

 221.770   احتياطي قانوني
 (35.788)   الدخل الشامل اآلخر المتراكم

 2.024   خسائر متراكمة
 309   الحصص غير المسيطرة

 1.925.698   رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول )قبل االقتطاعات الرقابية(
    االقتطاعات الرقابية

 (78.565)   موجودات غير ملموسة
 15.714   تعديالت انتقالية

بعد التعديالت مجموع راس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 
 االنتقالية

 
 

1.862.847 

    
 459.125   الشق األول اإلضافي من رأس المال

 (7.856)   تعديالت انتقالية
 451.269   مجموع الشق األول اإلضافي من رأس المال بعد التعديالت االنتقالية

 2.314.116   مجموع الشق األول من رأس المال
    

 193.130   مخصص عام مستحق
 (7.856)   تعديالت انتقالية

 185.274   الشق الثاني من رأس المال بعد التعديالت االنتقالية
 2.499.390    مجموع قاعدة رأس المال

    
    الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 15.450.398   مخاطر االئتمان
 16.465   مخاطر السوق

 1.401.099   مخاطر التشغيل
 16.867.962    الموجودات المرّجحة بالمخاطرمجموع 

 

 
 الحد األدنى المطلوب

2017  
 رأس المالنسب 
2017 

 ٪11.0  ٪7.0 نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول 

 ٪13.7  ٪8.5 نسبة الشق األول من رأس المال

 ٪14.8  ٪10.5 نسبة مجموع رأس المال                                              
نسبة رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول المتاحة لمتطلبات 

 ٪4.0  ٪1.25 المصد 
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 )تابع(إدارة رأس المال  .41
 

 تخصيص رأس المال     41-3
 

متطلبات التطوير وخطط العمل بعين االعتبار، وتقوم بتحديد المتطلبات القانونية ومتطلبات كذلك تقوم المجموعة داخليا بأخذ 
المتطلبات االقتصادية لرأس المال ضمن اإلطار المتكامل لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال. إن المخاطر  المخاطر/

خاطر الضغط والمخاطر االستراتيجية والمخاطر القانونية مثل مخاطر أسعار الفائدة في المحفظة البنكية ومخاطر التركز وم
 ومخاطر االلتزام ومخاطر السمعة تمثل جميعها جزءا من عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال.

 
 كما تقوم المجموعة باحتساب رأس المال المعدل بالمخاطر لطلبات االئتمان التي يتم تسعيرها على أساس المخاطر المعدلة.

 
 اعتماد البيانات المالية الموحدة .42

 
فبراير  4ووافق على إصدارها بتاريخ  2017ديسمبر  31اعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

2018  . 
 


