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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية 

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 مقدمـة

  وشررررررررررررةات  التا عة"(  البنك)"دبي، اإلمارات العربية املتحدة للبنك التجاري الدولي ش.م.ع.،  قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق 

ــ "ا  مو ة"(   ــ ـــ  بـــ
ً
ــــر التغيوبيان    املوجز املوحدوبيان الدخل الشامل  املوجز املوحدوبيان الدخل    2022  سبتمبر 30كما  )يشار إليها معا ـــ ات في حقوق  ـــ

هي املسؤولة  ن إ داد و رض    اإلدارةأشهر املنتهية في ذلك التاريخ. إن  تسعةالرة ـلفت امللكية املوجز املوحد وبيان التدفقات النقدية املوجز املوحد

ـــــ   الــدولي رق   ـــ ـــ  للمعيــار ا قــاســ
ً
ـــــت تــا  حو  هــ ا "التقــارير املــاليــة املرحليــة"  34هــ ا املعلومــات املــاليــة املرحليــة وفقــا ـــ ـــ ـــــؤوليتنــا هي إبــدا  اســ ـــ ـــ . إن مســ

 إلى مراجعتنا. املعلومات
ً
 املالية املرحلية استنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيــار الــدولي حو   مليــات املراجعــة رق  
ً
ــابــات يجريهــا  الت     مراجعــة املعلومــات املــاليــة املرحليــة  "  2410لقــد قمنــا بمراجعتنــا وفقــا ــــ ـــ ـــ مــدقق اسقســ

  بشــــئل ري مــــش  من اسؤــــ ان املســــؤول ن  ن اسمور  االســــتفســــاراتتتضــــمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القياج بءجرا  و ". املســــتقل للم شــــ ة  

ـــــبيــة  و تبــاء إجرا ات تأليليــة و جرا ات مراجعــة أخر . إن نطــاق املراجعــة   ـــ ـــ  للمعــاي ر    نجوهريــا  يقــلاملــاليــة وا قــاســ
ً
نطــاق القيــاج بــالتــدقيق وفقــا

ـــــة للتدقيق  وبالتالي  فءمها ال تمكننا من اسق و   جى ت كيد حو  جمي  اسمور   ـــ ـــ ـــــة الت  يمكن أن يبيلها التدقيق. ل ا  فءننا ال نبد  رأ   الدوليـــ ـــ ـــ الهامـــ

 تدقيق بش مها.

 

 االست تـا 

 إلى مراجعتنا  ل  يتب ن لنا ما يد ونا إلى  
ً
  اال تقاداســتنادا

ً
ب ن املعلومات املالية املرحلية املرفقة ل  يت  إ دادها  من جمي  النواحي اس وهرية  وفقا

 .34رق  للمعيار ا قاس   الدولي 

 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  

  

  

  

  موسشى الرمحي

  872د: رق  القي

  2022 أكتـوبر  25

 دبي

 اإلمارات العربية املتأدة

 

 





 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.تشكل اإليضاحات املرفقة  
ً
 وامللحق جزءا
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 بيان الدخل املوجز املوحد 

 

 

 
 

 

  

 

 

 املنتهية في تسعة أشهر فترة ال الثالثة أشهر املنتهية فيفترة   

 2021 سبتمبر  30 2022 سبتمبر  30 2021 سبتمبر  30 2022 سبتمبر  30 إيضاح  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

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

      

 382,126 450,712 126,189  156,021  إيرادات الفوائد 

 37,544  32,972 12,718  11,344  إيرادات من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمويلية 

 419,670 483,684 138,907 167,365  واالستثمارية اإلسالمية

  
    

 ( 134,764) (158,182) ( 40,526) (  67,738)  مصاريف الفوائد 

 (5,028) (21,372) (2,164) (9,243)  توزيعات ملودعي الودائع اإلسالمية 

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من املوجودات التمويلية 

 279,878   304,130 96,217 90,384  واالستثمارية اإلسالمية

  
    

 101,570  77,477 28,509  23,816  إيرادات الرسوم والعموالت 

 ( 11,144)  (10,674) (3,550) (  3,578)  مصاريف الرسوم والعموالت 

 90,426  66,803 24,959  20,238  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

  
    

 49,576  86,078 36,726  77,997 17 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

 419,880  457,011 157,902 188,619  صافي اإليرادات التشغيلية 

  
    

 ( 228,502) (252,272) ( 75,526) (97,382)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 221,122) (97,230) ( 57,735) (46,146) 18 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية 

 ( 15,633)   (7,375) - -  صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات غير مالية 

 ( 45,377)  100,134 24,641 45,091  لفترة الربح / )الخسارة( ل

  
    

      لفترة العائد إلى: الربح / )الخسارة( ل

ك البنك   
ا

 ( 42,974)  67,208 25,258  10,928  مال

 (2,403)  32,926 ( 617)   34,163  الحصص غير املسيطرة  

 ( 45,377)  100,134 24,641  45,091  لفترة الربح / )الخسارة( ل

  
    

ضة للسهم )بالدرهم(  (0.025) 0.039 0.015 0.006 19 الربحية األساسية واملخفا

 

 

 

 



 
 
 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد
 

 

 املنتهية في  تسعة أشهر فترة ال فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 2021  سبتمبر   30 2022  سبتمبر   30 2021  سبتمبر   30 2022 سبتمبر  30 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

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

     

 ( 45,377)   100,134 24,641   45,091 للفترة  الربح / )الخسارة(

     

     )الخسارة( الشاملة األخرى  /الدخل 

 في الربح أو الخسارة: 
ً
عاد تصنيفها الحقا      بنود لن يُ

املقاسة بالقيمة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات املالية 

 73   (69,056) 454 61 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

 73   (69,056)   454 61 للفترة األخرى الدخل / )الخسارة( الشاملة 

 ( 45,304) 31,078 25,095 45,152 للفترةالدخل / )الخسارة( الشاملة  مجموع

     

     إلى:  ةالعائدالدخل / )الخسارة( الشاملة  مجموع

 ( 42,901) (  1,848) 25,712 10,989 البنك مالكي  

 ( 2,403)   32,926 ( 617) 34,163 غير املسيطرة  األطراف  

 ( 45,304) 31,078 25,095 45,152 للفترةالدخل / )الخسارة( الشاملة  مجموع

 

 

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية 
ً
 املوجزة املوحدة.تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا
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  بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد

 

 

 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال

  رأس املال 

 الشق سندات 

  خسائر متراكمة  احتياطيات  األول من رأس املال 

 حقوق امللكية 

ك
ا

  البنك  العائدة إلى مال

 الحصص غير 

 املجموع   املسيطرة 

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

2022              

 2,614,893  70,104  2,544,789  ( 123,085)  471,366  459,125  1,737,383 مدقق - 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

              

 100,134  32,926     67,208     67,208  -  -  - الربح للفترة 

    (69,056)  -     (69,056)  -     (69,056)  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى 

 31,078    32,926  (  1,848)     67,208     (69,056)  -  - للفترة  الدخل الشامل إجمالي

 -  -  -  ( 82,677)     82,677  -  - تحويل من احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح املستبقاة 

   2,645,971    103,030    2,542,941    (138,554)    484,987    459,125   1,737,383 غير مدقق  - 2022  سبتمبر  30الرصيد في 

 

  



 

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

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.  6

  )تابع( بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد 

 

 

 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 

  رأس املال 

 سندات الشق 

  خسائر متراكمة  احتياطيات  األول من رأس املال 

 حقوق امللكية 

ك
ا

  البنك  العائدة إلى مال

 الحصص غير 

 املجموع   املسيطرة 

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

2021              

 2,490,514  61,326  2,429,188  (189,876)  422,556  459,125  1,737,383 عرضه مدقق ومعاد  - 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

              

 ( 45,377)  ( 2,403)  ( 42,974)  ( 42,974)  -  -  - خسارة الفترةال 

 73  -  73  -  73  -  - للفترة  الدخل الشامل األخر

 ( 45,304)  ( 2,403)  ( 42,901)  ( 42,974)  73  -  - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى 

              

 -  -  -  ( 62,402)  62,402  -  - احتياطي مخصص محدد  إلى  الخسائر املتراكمةالتحويل من 

 2,445,210  58,923  2,386,287  ( 295,252)  485,031  459,125  1,737,383 غير مدقق - 2021  سبتمبر   30الرصيد كما في 

 

 

 



 
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة.
ً
 تشكل اإليضاحات املرفقة وامللحق جزءا
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد 

 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر لفترة ال
 2021  2022  إيضاح 

 ألف درهم   ألف درهم    

 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 ( 45,377)    100,134   للفترة الربح / )الخسارة(  

      تعديالت لـ:

 16,093      14,061   استهالك ممتلكات ومعدات 

 2,301    1,935   استهالك استثمار عقاري 

 13,605    11,137   إطفاء موجودات غير ملموسة 

 221,122    97,230   قيمة املوجودات املالية  خسارة انخفاض

 15,633    7,375   املالية  غيـر قيمة املوجودات انخفاض

 ( 33,523)  (59)   استبعاد ممتلكات ومعدات ربح من 

 -  29   ربح من استبعاد استثمارات عقارية ومخزون عقاري 

 ( 1,413)  3,713   إطفاء موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

 1,317  -   شطب ممتلكات ومعدات 

 ( 804)    (804)   إيرادات من توزيعات ارباح 

 4,822  ( 70,941)   من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )الربح( / الخسارة

 5,260  13,913   مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

   177,723    199,036 

      التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 163,255    81,307   مصرف اإلمارات املركزي في األرصدة لدى  النقص

 ( 415,385)    (1,281,505)   القروض والسلف للعمالء  الزيادة في

 ( 24,764)  ( 74,833)   اإلسالمية   واالستثماريةالزيادة في املوجودات التمويلية 

 50,585    49,572   النقص في املخزون العقاري 

 ( 252,438)    305,361   في الذمم املدينة واملوجودات األخرى  / )الزيادة( النقص

 ( 306,048)  ( 16,182)   مصرف اإلمارات املركزي  املطلوب إلىفي  النقص

 665,902    532,372   الودائع واألرصدة املستحقة للبنوك  الزيادة في

 ( 493,242)    (466,511)   ودائع العمالء  النقص

 248,047    108,791   ودائع العمالء اإلسالمية  الزيادة

 302,133    (331,144)   الذمم الدائنة واملطلوبات األخرى  )النقص( / الزيادة في

 137,081    (915,049)   األنشطة التشغيلية من الناتج  / )املستخدم في(النقد 

 ( 4,790)  ( 3,040)   مكافآت نهاية الخدمة املدفوعة 

 132,291    (918,089)   األنشطة التشغيلية من الناتج التدفقات النقدية )املستخدمة في( / صافي 

      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 ( 27,769)    (17,697)   شراء ممتلكات ومعدات

 ( 3,898)    (2,720)   شراء موجودات غير ملموسة 

 -  ( 982)   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي تسوية موجودات 

 ( 831)  -   صافي تسوية األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 47,145    9,350   بيع ممتلكات ومعدات  عائدات

 5,972  6,541   عائدات بيع استثمارات عقارية 

 1,140    (6,000)   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر استرداد موجودات مالية مقاسة )شراء( / عائدات من 

 183,383  ( 553,788)   بالتكلفة املطفأة استرداد موجودات مالية مقاسة  )شراء( / عائدات 

 804   804   توزيعات أرباح مستلمة 

 205,916    (564,492)   األنشطة االستثمارية من الناتج )املستخدم في( /  صافي النقد
      

 338,207    (1,482,581)   في النقد وما يعادله  )النقص( / الزيادةصافي 

 997,112    3,047,524   النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 1,335,319    1,564,943  21 النقد وما يعادله في نهاية الفترة
      

      التدفقات النقدية التشغيلية من:

 284,230    527,061   فوائد مقبوضة 

 46,330    29,478   إيرادات مقبوضة من موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 160,451    128,688   فوائد مدفوعة 

 5,225    15,585   توزيعات مدفوعة ملودعي الودائع اإلسالمية 
      

      معاملة غير نقدية 

 -  42,149   بيع مخزون عقاري واستثمار عقاري 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 الوضع القانوني واألنشطة  .1

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

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

 البنك األنشطة التجارية املصرفية من خالل فروعه بدولة اإلمارات العربية املتحدة.  يمارسالتجاري الدولي"(. 
 

 مجتمعة باسم "املجموعة"(.املوحدة البيانات املالية للبنك والشركات التابعة له على النحو املبين أدناه )يشار إليها  املوجزة تتضمن هذه البيانات املالية 
 

 تفاصيل الشركات التابعة للمجموعة في نهاية فترة التقرير كما يلي: 
 

 نسبة امللكية  مكان  املقر الرئيس ي  النشاط  

 2021 2022 التأسيس  لألعمال  الرئيس ي  االسم 
      

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

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

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

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

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

 قيد التصفية * 
     

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  .2

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

في هذه البيانات   ،2022يناير    1د  تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت معمول بها للفترات السنوية التي تبدأ في أو بع

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

 على محاسبة املعامالت أو الترتيبات املستقبلية.
 

 املفاهيمي  اإلطارلتحديث مرجع  األعمالعمليات اندماج : 3 رقم تعديالت املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ▪

واملعدات املبالغ املستلمة    واآلالتالتي تمنع الشركة من الخصم من تكلفة املمتلكات    املمتلكات واآلالت واملعدات  16تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم   ▪

 من بيع البنود املنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام املقصود 

فيما يتعلق بالتكاليف التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا   خصصات وااللتزامات املحتملة واملوجودات الطارئةامل 37تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم   ▪

 كان العقد مرهًقا 

 . 41و  16و  9و  1أرقام املالية  إلعداد التقاريراملعدلة للمعايير الدولية  2020-2018التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  ▪

 

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

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

 الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املعايير 

للفترات   سارية املفعول 

 السنويةالتي تبدأ في أو بعد 

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

 لشركته الزميلة أو مشروعه املشترك. املستثمر بيع املوجودات أو منحها من  محاسبةبشأن  واملشاريع املشتركةالشركات الزميلة 

تاريخ السريان إلى أجل  تم إرجاء 

 غير مسمى

 2023يناير  1 . الجوهريةفيما يتعلق بتعريف األهمية عرض البيانات املالية1التعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

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

 عقود التأمين.  4املعيار الدولي للتقارير املالية 

 2023يناير  1

 

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

 ملبدئي. املعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة املوحدة للمجموعة في فترة التطبيق ا
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 السياسات املحاسبية الهامة .3

 بيان االلتزام  3-1

 .املوحدة للمجموعة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية املوجزة تم إعداد البيانات املالية 
 

يناير   2بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( ودخل حيز التنفيذ اعتباًرا من    2021  لسنة  32القانون االتحادي رقم    2021سبتمبر    20صدر في  

ا2022 ليحل محل  رقم  ،  االتحادي  "قانون    2015  لسنة  2لقانون  املعدلة  "(2015)  التجارية بصيغته  الشركات  الشركة بصدد مراجعة األحكام    . وإنبشأن 

 متطلباتها في موعد أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. والعمل وفقالجديدة 
 

 أساس اإلعداد  3-2

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

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

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

 . 2021ديسمبر   31املنتهية في 
 

 إلى جنب مع البيانات  ال تشتمل هذه البيانات املالية املوجزة امل 
ً
قرأ جنبا

ُ
وحدة على كافة املعلومات الالزمة للبيانات املالية السنوية املوحدة الكاملة وينبغي أن ت

  30في    املنتهية  تسعة أشهر . وباإلضافة إلى ذلك، فليس من الضروري أن تكون نتائج فترة ال 2021ديسمبر  31املالية املوحدة للمجموعة كما في وللسنة املنتهية في  

 على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة املالية التي ستنتهي في  2022 سبتمبر 
ً
 . 2022ديسمبر  31مؤشرا

 

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

 واالستثمارات العقارية في البيانات املالية املوجزة املوحدة. 

 

 األدوات املالية 3-3

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

 بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحو 
ً
اذ على املوجودات واملطلوبات  يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية املعترف بها مبدئيا

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

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

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

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

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

 ألول(؛من األسواق ، يتم االعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف املبدئي )أي ربح أو خسارة اليوم ااملرصودة  تستخدم إال البيانات املستمدة 

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

 الدفترية األولية لألصل أو االلتزام(.
 

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

 . املطلوبو نتيجة أي تغيير في أحد العوامل )بما في ذلك الوقت( والذي يأخذه املشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير األصل أ
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 املوجودات املالية 3-4

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

 تكاليف املعامالت، باستثناء تلك املوجودات املالية املصنفة املالي خالل إطار زمني تحدده  
ً
 بالقيمة العادلة، زائدا

ً
أعراف السوق ذي الصلة. ويتم قياسها مبدئيا

 إما بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة  
ً
 الحقا

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

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

 بها مباشرة في الربح أو الخسارة.

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

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

 وعلى وجه التحديد:

 دفعات للمبلغ  أدوات الدين املحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدي ▪
ً
ة، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تمثل حصريا

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

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

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

ً
 ؛ األخر  تعاقدية تمثل حصريا

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

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

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

بها للمتاجرة   الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في حقوق امللكية غير املحتفظفي    نهائًيا عرضيجوز للمجموعة أن تختار   ▪

 به بواسطة الجهة املستحوذة 
ً
 معترفا

ً
 طارئا

ً
 . 3 رقمالدولي إلعداد التقارير املالية اندماج أعمال ينطبق عليه املعيار  ضمن عمليةأو التي تمثل مقابال

 أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خ ▪
ً
الل الدخل الشامل اآلخر على أنها مقاسة  قد تصنف املجموعة نهائيا

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

 اآلخرأدوات الدين بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  3-4-1

  خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات ونموذج أعمال املجموعة إلدارة املوجودات.   وفقتقوم املجموعة بتقييم تصنيف وقياس املوجودات املالية  

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

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

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

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

باإل  األخرى،  األساسية  اإلقراض  وتكاليف  زمنية محددة وملخاطر  فترة  القائم خالل  باملبلغ األصلي  الدفعات  املرتبطة  تقييم  يتم إجراء  الربح.  هامش  إلى  ضافة 

 الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة بالعملة التي يتم بها تقويم األصل املالي. 

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

وق امللكية أو أسعار  التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير املرتبطة بترتيب اإلقراض األساس ي، مثل التعرض للتغيرات في أسعار حق

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

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

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

بالتالي يتم تقييم نموذج ملوجودات املالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين. ال يعتمد نموذج العمل الخاص باملجموعة على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، و ا

 العمل عند مستوى تجميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.
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تكوين التدفقات  ية من أجل  قد يكون لدى املجموعة أكثر من نموذج أعمال واحد إلدارة أدواتها املالية التي تعكس الطريقة التي تدير بها املجموعة موجوداتها املال

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

اء هذا التقييم على أساس السيناريوهات التي ال املجموعة جميع املعلومات ذات الصلة املتاحة عند إجراء تقييم نموذج العمل. ومع ذلك، ال يتم إجر   تراعي

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

 املتاحة مثل:

 ها في نموذج األعمال وإبالغ كبار موظفي اإلدارة باملنشأة؛  كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واملوجودات املالية املحتفظ ب ▪

 الطريقة التي تدار بها تلك املخاطر؛ و وبخاصةاملخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن ذلك النموذج(،  ▪

 تند إلى القيمة العادلة للموجودات املدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية املحصلة(. كيفية تعويض مديري األعمال )على سبيل املثال ما إذا كان التعويض يس ▪
 

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

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

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

 في  إلغاء االعتراف بأداة الدين املق  عند
ً
اسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف الربح/ الخسارة املتراكمة املعترف بها سابقا

عادلة من خالل الدخل  الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة. وفي املقابل، بالنسبة إلى االستثمار في حقوق امللكية املصنف بالقيمة ال

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

 الشامل اآلخر النخفاض القيمة.  أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخلتخضع  ضمن حقوق امللكية.

لك، في فترة التقارير  في فترة التقرير الحالية والسابقة ، لم تقم املجموعة بتصنيف أي أداة دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عالوة على ذ

أدوات الدين التي تفي بالتكلفة املطفأة أو معايير الدخل الشامل   ديدتقم بتحلم تقم املجموعة بتطبيق خيار القيمة العادلة وبالتالي لم  ،  الحالية والسابقة

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. املقاسةاآلخر 

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

 تمثل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

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

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

 دلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة. املوجودات املصنفة بالقيمة العا ▪
 

القيمة العادلة بالطريقة املبينة في   وتحددأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة.  تسجيل  ھذه الموجودات بالقیمة العادلة، مع    تقاس

 . 24اإليضاح 

 عمليات إعادة التصنيف  3-4-3

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

في نموذج األعما التغيير  التي تعقب  التقرير األولى  اليوم األول من فترة  بأثر مستقبلي اعتباًرا من  بالفئة الجديدة  ينتج عنه إعادة تصنيف  املتعلقة  ل والذي 

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

دية في إطار السياسة املحاسبية بشأن "تعديل وإلغاء االعتراف باملوجودات  لم یتم إجراء إعادة تصنیف. ويؤخذ في االعتبار التغيرات في التدفقات النقدية التعاق 

 . 10-4-3املالية"، انظر اإليضاح  
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حدد
ُ
 لى وجه التحديد: القيمة الدفترية للموجودات املالية املقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالسعر الفوري في نهاية كل فترة تقرير. وع ت

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

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

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

 تقييم االستثمارات. 

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

 األجنبي في الربح أو الخسارة.

ات األسهم املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم االعتراف بفروق الصرف األجنبي في الدخل الشامل اآلخر بالنسبة الستثمار  ▪

 ضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.
 
 االنخفاض في القيمة  3-4-5

  بما )  الخسارة   أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  اھمالیة التي لم یتم قیاستقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات خسائر لخسائر االئتمان المتوقعة علی األدوات ال

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

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

 املتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يعادل: 

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

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

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

 ار إليها ضمن املرحلة الثانية واملرحلة الثالثة(. عمر األداة املالية )يش
 

بالنسبة لألداة املالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك األداة املالية قد  الزمني  تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر  ويتعين  

لجميع   بالنسبة  املبدئي.  االعتراف  منذ  بشكل جوهري  االئتمانية زادت  الخسائر  يعادل  بمبلغ  املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  قياس  يتم  األخرى،  املالية  األدوات 

.  12املتوقعة ملدة 
ً
 شهرا

لتدفقات  لية للفرق بين االخسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالحتماالت للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يتم قياس هذه القيم على أنها القيمة الحا

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

 مخصومة من معدل الفائدة الفعلي لألصل.

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

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

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

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

 

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

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

 عما إذا كان ُيقاس على أساس فردي أو على أساس جماعي. 
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الي. يشار إلى املوجودات  تنخفض القيمة االئتمانية لألصل املالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لذلك األصل امل

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

 مواجهة املقترض أو الجهة املصدرة ملشاكل مالية بالغة؛   ▪

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

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

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

 شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتكبدة.  ▪
 

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

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

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

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

، فإن خطر عدم  اإلعفاءدليل على أنه نتيجة ملنح  إال عند وجود، وضعه املالياملقترض بسبب تدهور إعفاء إلى يعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية عند منح 

ت املالية التي يتوقع التنازل عنها ولكن ال  تلقي التدفقات النقدية قد انخفض بشكل جوهري وال توجد مؤشرات أخرى على انخفاض القيمة. بالنسبة للموجودا

ء  ، يتم اعتبار املوجودات بأنها منخفضة القيمة االئتمانية عندما يكون هناك دليل واضح على انخفاض القيمة االئتمانية بما في ذلك الوفا اإلعفاءيتم منح هذا  

 يوًما أو أكثر.  90وقف عن السداد إذا كانت املبالغ متأخرة ملدة بتعريف التعثر. يشمل تعريف التعثر )انظر أدناه( عدم احتمال السداد والت

 املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية  3-4-7

تنخفض قيمته االئتمانية عند االعتراف يتم التعامل مع املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية بطريقة مختلفة نظًرا ألن األصل  

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

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

 تعريف التعثر  3-4-8

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

ً
قعة وفي تحديد ما إذا كان  يعد تعريف التعثر أمرا

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

 قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. 

 التعثر :تضع املجموعة في الحسبان األمور التالية وتعتبرها حالة من حاالت 

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

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

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

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

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

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

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

 مجموعة متنوعة من مصادر املعلومات لتقييم التعثر والتي يتم تطويرها داخلًيا أو الحصول عليها من مصادر خارجية.
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ما إذا كانت هناك    تراقب املجموعة جميع املوجودات املالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات املالية التي تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم

طر االئتمان منذ االعتراف املبدئي. إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف تقوم املجموعة بقياس مخصصات الخسارة زيادة جوهرية في مخا

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

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

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

 لتحري الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.

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

 إلى تاريخ االستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث تعثر متوقع لفترة االستحقاق املتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندمااملالية في تاريخ التقرير ا 
ً
تم   ستنادا

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

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

 .املستقبلية

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

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

 املتوقعة.

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

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

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

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

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

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

 ملعايير التصنيف في املراحل. 
ً
 احتمالية أعلى للتعثر وفقا

لقياس مخصص الخسارة لخسائر    مستقبلية وتستخدم املجموعة نفس املنهجيات والبيانات املستخدمة   احتماالتاملستخدمة هي    حاالت احتمالية التعثر   تعد

 االئتمان املتوقعة. 

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

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

قلق من تدهور املالءة االئتمانية للطرف املقابل. بالنسبة لقروض األفراد، تأخذ   عند وجوداملدرجة في "قائمة املراقبة" بالنظر إلى أن التعرض يتم بقائمة املراقبة  

 دفعات التوقف املؤقت عن السداد ودرجات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة. املجموعة في االعتبار توقعات التحمل و 

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

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

 معلومات معقولة وقابلة للدعم توضح خالف ذلك. 
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إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي أو يتم تعديله بطريقة أخرى بين االعتراف    األصل املالي عند  على يحدث التعديل  

  سيعد أو في تاريخ مستقبلي. إضافة إلى ذلك،    فوًراقدية التعاقدية سواء  املبدئي وتاريخ استحقاق األصل املالي. يؤثر التعديل على مبلغ و/ أو توقيت التدفقات الن

ل فوري ولكنها قد  أو تعديل التعهدات القائمة لقرض قائم بمثابة تعديل حتى إذا لم تؤثر هذه التعهدات الجديدة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية بشك  إبرام

 خرق التعهدات(. عدل الفائدة الذي ينشأ عندأم ال ) على سبيل املثال تغيير في الزيادة في م استفاءه تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان التعهد تم 

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

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

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

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

 والتعديالت على التعهدات.  

 لسياسة املجموعة، يؤدي التعدييا أصل مالي، تقعلى  تعديل  إجراء    عند
ً
ل إلى عدم االعتراف م املجموعة ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف. ووفقا

 عن الشروط التعاقدية األصلية، ترى امل
ً
 جوهريا

ً
 جموعة ما يلي:عند نشوء اختالف كبير في الشروط. لتحديد ما إذا كانت الشروط املعدلة تختلف اختالفا

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

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

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

ن الترتيب مختلف  الشروط املعدلة مع خصم كال املبلغين بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. إذا كان الفرق في القيمة الحالية جوهرًيا، فإن املجموعة تعتبر أ

 .  بشكل كبير مما يؤدي إلى إلغاء االعتراف
 

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

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

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

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

وجودات املالية املعدلة املساهمة املعدل ألنه ال يزال هناك مخاطر عالية للتعثر لم يتم تحفيضها من خالل التعديل. تقوم املجموعة بمراقبة مخاطر االئتمان للم

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

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

 مقارنة: االعتراف املبدئي من خالل 

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

 احتمال التعثر في تاريخ التقرير بناء على الشروط املعدلة.   ▪
 

وفي حال لم ينتج عن التعديل إلغاء االعتراف، فإن تقدير احتمال التعثر يعكس    بالنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة التحمل لدى املجموعة،

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

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

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

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

 السابقة في مخاطر االئتمان. 

الدف القيمة  إجمالي  ملقارنة  التعديل  خسارة  ربح/  باحتساب  املجموعة  تقوم  االعتراف،  إلغاء  إلى  التعديل  يؤدي  ال  )باستبعاد  عندما  وبعده  التعديل  قبل  ترية 

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

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

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

ات املنقولة، تعترف املجموعة بحصتها املتبقية في املجموعة بنقل جميع مخاطر ومزايا امللكية أو االحتفاظ بها بشكٍل كامل واستمرت في السيطرة على املوجود

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

 لعائدات املقبوضة.املجموعة في االعتراف باألصل املالي، وتعترف كذلك بالقروض املرهونة ل

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

ارة، مع استثناء االستثمار في األسهم املصنف بالقيمة العادلة من خالل  في الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة في حقوق امللكية، يتم االعتراف به في الربح أو الخس

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

لى سبيل املثال عندما تحتفظ املجموعة بخيار إعادة شراء جزء من األصل املحول(، تقوم املجموعة  عند إلغاء االعتراف بأحد املوجودات املالية دون مجمله )ع

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

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

 معترف به وأي أرباح / خسائر تراكمية تم تخصيصها له والتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر  

الذي ال يزال معترف به يتم االعتراف به في الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الربح/ الخسارة املتراكمة التي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر بين الجزء  

في األسهم التي تم تصنيفها بالقيمة العادلة  والجزء الذي لم يعد يتم االعتراف به على أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات 

 ربح أو الخسارة.من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث أن الربح/ الخسارة املعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى ال

 الشطب  3-4-11

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

ض األفراد، عندما تقرر املجموعة أن املقترض ليس لديه موجودات أو موارد دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ الخاضعة للشطب، أو في حالة قرو 

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

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

 سائر االئتمانية املتوقعة في بيان املركز املاليعرض مخصص الخ 3-4-12

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

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

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

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

 وعقود الضمانات املالية: كمخصص.  بالنسبة اللتزامات القروض ▪

األداة املالية العنصر املسحوب والعنصر غير املسحوب، وال يمكن للمجموعة تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة على عنصر االلتزام    تتضمنعندما   ▪

املبلغ    وُيعرضبالقرض بشكل منفصل عن تلك الخسائر الخاصة بالعنصر املسحوب، تعرض املجموعة مخصص خسارة مجمع لكل من العنصرين.  

عرض  لقيمة الدفترية اإلجمالية للعنصر املسحوباملجمع كخصم من ا
ُ
أي زيادة في مخصص الخسارة تفوق املبلغ اإلجمالي للعنصر املسحوب  ، كما ت

 كمخصص. 

 

 اتفاقيات البيع وإعادة الشراء العكسية )إعادة الشراء العكس ي 3-5

بو  العكس ي(  الشراء  )إعادة  العكس ي  الشراء  وإعادة  البيع  اتفاقية  إقراض  من  يتم ضمان  هذه  اإلقراض  اتفاقيات  تتطلب  للتداول.  قابلة  مالية  أوراق  اسطة 

الضمان قيمة  في  بالنقص  يتعلق  فيما  يومًيا  الضمان  تسجيل  أيًضا  يتم  االئتمان.  مخاطر  من  للتخفيف  ضمانات  تقديم  مقابل  طرف  وكل  إن  ات.  املجموعة 

  أو أوراق مالية قابلة للتداول.   لعكسية فهي نقداتفاقيات البيع والشراء االضمانات التي تم ترحيلها فيما يتعلق بـ
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 )تابع( السياسات املحاسبية الهامة  .3

 )تابع(املوجودات املالية  3-3

 حقوق امللكية واملطلوبات املالية 3-6

ملضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات  يتم تصنيف أدوات حقوق امللكية والديون الصادرة عن مجموعة كيانات إما كحقوق ملكية أو كمطلوبات مالية وفًقا  

 أداة حقوق امللكية واملطلوبات املالية.

 أدوات حقوق امللكية 3-6-1

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

 العائدات املقبوضة، صافية من تكاليف اإلصدار املباشرة. املجموعة بقيمة 

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

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

 املطلوبات املالية 3-6-2

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

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

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

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

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

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  3-6-2-1

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

ً
( مقابال

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

 في أي من الحاالت التالية:  للتداول املالي كمحتفظ به  املطلوبيتم تصنيف 

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

 من محفظة األدوات املالية املحددة التي تخضع إلدارة املجموعة ويكون هناك نمط فعلي حديث لجني ا ▪
ً
ألرباح منه إذا كان عند االعتراف املبدئي جزءا

 القصير؛ أو   على املدى

 إذا كان أداة مشتقة، فيما عدا األداة املشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة. ▪
 

 لجهة مستحوذة في اندماج أعمال
ً
 طارئا

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

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

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

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

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

ً
 اس؛ أو  وفقا

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

 بأكمله بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

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

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

 على املطلوبات املالية. 
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 )تابع(  السياسات املحاسبية الهامة .3

 )تابع( حقوق امللكية واملطلوبات املالية 3-5

 )تابع(املطلوبات املالية  3-6-2

 مطلوبات مالية أخرى  3-6-2-2

 بالتكلفة املطفأة باست
ً
 بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف املعاملة، ويتم قياسها الحقا

ً
 خدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم قياس املطلوبات املالية األخرى مبدئيا

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

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

 ية عند االعتراف املبدئي.الدفتر 

 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية 3-6-3

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

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

 مع املقرض الحالي، يتم احتساب هذه املبادلة كإطفاء لاللت
ً
 جوهريا

ً
زام املالي األصلي واالعتراف  عندما تقوم املجموعة بمبادلة أداة دين بأداة دين مختلفة اختالفا

 . ثل، تقوم املجموعة بعمليات تعديل جوهرية لبنود االلتزام الحالي أو جزء منه كإطفاء لاللتزام املالي األصلي واالعتراف بالتزام جديدبالتزام مالي جديد. وبامل

 اتفاقيات البيع والشراء 3-6-4

للمجموعة املوحدة  البيانات املالية املوجزة    اإليضاحات حول يتم اإلفصاح عن األوراق املالية املباعة وفًقا التفاقيات إعادة الشراء )اتفاقيات إعادة الشراء( في  

ملقابل كوديعة منفصلة. يتم تسجيل األوراق  أو العرف في بيع أو إعادة رهن الضمانات ؛ يتم تضمين التزام الطرف االعقد  عندما يكون للمنقول إليه الحق بموجب  

الفرق بين سعر    اعتبارحسب االقتضاء. يتم  ،إما للبنوك أو العمالء وذمم مدينةاملالية املشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع )إعادة الشراء العكس ي( كقروض 

 قيات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. االتفا فترة على مدى   استحقاقهالبيع وسعر إعادة الشراء على أنه فائدة ويتم 

 استثمارات عقارية  3-6

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

  
ً
 أي استهالك  يتم تسجيل االستثمارات العقارية مبدئيا

ً
 لالعتـراف املبدئي، ُتدرج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصا

ً
بالتكلفة بما في ذلك تكاليف املعاملة. والحقا

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

 سنة.  25ارها اإلنتاجية املقدرة بفترة أعم

ى ذلك التاريخ يتم  تحتسب االستثمارات العقارية كاستحواذات في التاريخ الذي يتم فيه نقل امللكية إلى املجموعة بموجب عقد شراء العقارات ذات الصلة، وحت

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

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

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

 أساس التوحيد  .4

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

 لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها.  ▪

▪  
ً
 من مشاركتها في املنشأة املستثمر فيها. معرضا

ً
 لعائدات متغيرة أو أن يمتلك حقوقا

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

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

 بنود الجوهرية لألرصدة واإليرادات واملصاريف الداخلية فيما بين شركات املجموعة عند التوحيد. ُتحذف كافة ال
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 التقديرات واألحكام  .5

وامل املحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  وضع  اإلدارة  من  يقتض ي  املوحدة  املوجزة  املالية  البيانات  إعداد  املدرجة  إن  بالغ 

 جودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.للمو 

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

 . 2021ديسمبر  31ملنتهية في للتقديرات غير املؤكدة كانت هي نفس األحكام واملصادر املطبقة في البيانات املالية املوحدة املدققة كما في وللسنة ا

 موسمية النتائج .6

سجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في البيانات املالية املوحدة املوجزة لفترتي ال
ُ
 . 2021و  2022  سبتمبر  30املنتهيتين في   تسعة أشهرلم ت

 إدارة املخاطر املالية .7

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

 .2021ديسمبر   31كما في وللسنة املنتهية في 
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  .7

 معلومات ملخصة بشأن التعرض ملخاطر االئتمان للمجموعة لكل فئة من املوجودات املالية )املعرضة النخفاض القيمة(. يقدم الجدول التالي 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 

إجمالي القيمة 

 الدفترية 

مخصص خسائر  

انخفاض القيمة  

 القيمة الدفترية  املتتوقعة 

إجمالي 

القيمة 

 الدفترية 

مخصص خسائر  

انخفاض القيمة  

 املتوقعة

القيمة 

 الدفترية 

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

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

       أرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 2,344,741 - 2,344,741 1,673,437 - 1,673,437 1املرحلة 

       

       ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 

 97,842 (1,143) 98,985 56,295 ( 838) 57,133 1املرحلة 

       

       قروض األفراد  -قروض وسلفيات للعمالء 

 1,050,096 ( 10,794) 1,060,890 1,039,941 ( 6,297) 1,046,238 1املرحلة 

 83,064 ( 15,562) 98,626 46,699 ( 8,519) 55,218 2املرحلة 

 87,007 ( 20,646) 107,653 83,244 (21,688) 104,932 3املرحلة 

 1,206,388 (36,504) 1,169,884 1,267,169 (47,002 ) 1,220,167 

       

       قروض الشركات -قروض وسلفيات للعمالء 

 6,867,131 ( 53,295) 6,920,426 8,198,606 (78,468) 8,284,074 1املرحلة 

 1,873,501 ( 113,247) 1,986,748 1,408,381 (116,503) 1,517,884 2املرحلة 

 1,196,549 ( 896,091) 2,092,640 1,584,291 (341,378) 1,925,669 3املرحلة 

 11,727,627 (536,349) 11,191,278 10,999,814 (1,062,633 ) 9,937,181 
       

تمويلية   إسالمية  موجودات   - واستثمارية 

       قروض الشركات 

 432,209 (3,960) 436,169 513,143 ( 2,526) 515,669 1املرحلة 

 189,214 (2,087) 191,301 - - - 2املرحلة 

 - - - 159,883 (26,752) 186,635 3املرحلة 

 702,304 (29,278) 673,026 627,470 (6,047) 621,423 

       وموجودات أخرى ذمم مدينة 

 3,190,803 (3,131) 3,193,934 2,861,437 (3,258) 2,864,695 1املرحلة 

 43,075 (1,476) 44,551 48,919 ( 1,189) 50,108 2املرحلة 

 2,914,803 (4,447 ) 2,910,356 3,238,485 (4,607) 3,233,878 

       

بالتكلفة  مقاسة  مالية  أوراق  في  استثمارات 

       املطفأة 

 2,233,631 (4,338) 2,237,969 1,899,468 ( 8,696) 1,908,164 1املرحلة 
 

      

وعقود   االعتماد  وخطابات  القروض  التزامات 

       الضمانات املالية

 3,704,158 ( 12,874) 3,717,032 3,741,872 (10,258) 3,752,130 1املرحلة 

 423,417 ( 11,989) 435,406 202,404 ( 7,010) 209,414 2املرحلة 

 9,108 (7,001) 16,109 261,968 (7,013) 268,981 3املرحلة 

 4,230,525 (24,281) 4,206,244 4,168,547 (31,864 ) 4,136,683 
 

      

 24,420,381 (640,393) 23,779,988 25,883,035 (1,157,634) 24,725,401 
  



 
 

 

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

 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  .7

 .املالية فئات املوجوداتحسب القطاع لكل فئة من  السنةحركة مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة خالل  التاليةتحلل الجداول 

 قروض األفراد – للعمالء  وسلفقروض  ▪
 

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 1,267,168 - 107,653 98,625 1,060,890 2022يناير  1 كما في

 - - - ( 56,679) 56,679 1إلى املرحلة  تحويل 

 - - ( 5,254)  30,107 ( 24,853) 2إلى املرحلة  تحويل 

 - - 15,845 (8,267) (7,578) 3إلى املرحلة  تحويل 

 (66,727)  - 4,496 (4,367) ( 66,856) تغيير في التعرض

 (20,224)  - ( 7,753)  (7,653) (4,818) املشطوبات

 207,022 - - 11,948 195,075 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 180,852)  - (10,055)  (8,496) ( 162,301) موجودات مالية مستبعدة

 1,206,388 - 104,932 55,218 1,046,238 2022 سبتمبر  30في  كما 

      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 47,002 - 20,646 15,562 10,794 2022يناير  1 كما في

 - - - (5,045) 5,045 1إلى املرحلة  تحويل 

 - - ( 802) 1,415 ( 613) 2إلى املرحلة  تحويل 

 - - 3,096 (2,941) ( 155) 3إلى املرحلة  تحويل 

 664 - 5,629 2,825 (7,790) التعرضات التغيير في 

 (7,183) - (3,828) (3,133) ( 222) املشطوبات

 1,935 - - 811 1,124 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (5,914) - (3,053) ( 975) (1,886) موجودات مالية مستبعدة

 36,504 - 21,688 8,519 6,297 2022 سبتمبر  30في  كما 
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  .7

 قروض الشركات – للعمالء  وسلفقروض  ▪
 

 

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 العمر الزمنيعلى مدى 

ائتمانية متوقعة  خسائر 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 10,999,814 - 2,092,640 1,986,748 6,920,426 2022يناير  1 كما في

 - - ( 58,149) 196,241 ( 138,092) 2إلى املرحلة  تحويل 

 - - 580,697 ( 580,697) - 3إلى املرحلة  تحويل 

 ( 515,434) - 120,816 (8,817) ( 627,433) تغيير في التعرض

 ( 772,210) - ( 772,210) - - املشطوبات

 3,122,854 - - 119,822 3,003,032 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 1,107,397) - ( 38,125) ( 195,413) ( 873,859) موجودات مالية مستبعدة

 11,727,627 - 1,925,669 1,517,884 8,284,074 2022 سبتمبر  30في  كما 
      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 1,062,633 - 896,091 113,247 53,295 2022يناير  1 كما في

 - - (5,220) 6,863 (1,643) 2إلى املرحلة  تحويل 

 - - 17,215 ( 17,215) - 3إلى املرحلة  تحويل 

 124,349 - 87,463 15,240 21,646 التعرضات التغيير في 

 ( 639,567) - ( 639,567) - - املشطوبات

 21,277 - - 4,743 16,534 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 32,343) - ( 14,604) (6,375) ( 11,364) موجودات مالية مستبعدة

 536,349 - 341,378 116,503 78,468 2022 سبتمبر  30في  كما 
 

 الشركاتقروض  – املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية ▪
 

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

ائتمانية متوقعة خسائر 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 627,470 - - 191,301 436,169 2022يناير  1 كما في

 - - 38,935 ( 38,935) - 3إلى املرحلة  تحويل 

 147,027 - 147,700 - ( 673) تغيير في التعرض

 240,851 - - - 240,851 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 313,044) - - ( 152,366) ( 160,678) موجودات مالية مستبعدة

 702,304 - 186,635 - 515,669 2022 سبتمبر  30في  كما 
 

     

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 6,047 - - 2,087 3,960 2022يناير  1 كما في

 - - 1,658 (1,658) - 3إلى املرحلة  تحويل 

 24,128 - 25,094 - ( 966) التعرضات التغيير في 

 1,271 - - - 1,271 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (2,168) - - ( 429) (1,739) مالية مستبعدةموجودات 

 29,278 - 26,752  - 2,526 2022 سبتمبر  30في  كما 

 

 استرداد هذه القروض. بشكل معقول املجموعة   إذ ال تتوقعخالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة على شطب بعض القروض والسلف 
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  .7

 )تتمة( وتأثيره على الخسائر االئتمانية املتوقعة 19كوفيد  7.1

 ذمم مدينة وموجودات أخرى  ▪
 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 مدى العمر الزمنيعلى 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 3,238,485 - - 44,551 3,193,934 2022يناير  1 كما في

 29,923 - - - 29,923 تغيير في التعرض

 1,697,298 - - 50,108 1,647,190 مالية جديدة معترف بهاموجودات 

 ( 2,050,903) - - ( 44,551) ( 2,006,352) موجودات مالية مستبعدة

 2,914,803 - - 50,108 2,864,695 2022 سبتمبر  30في  كما 
      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 4,607 - - 1,476 3,131 2022يناير  1 كما في

 4,447 - - 1,189 3,258 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (4,607) - - (1,476) (3,131) موجودات مالية مستبعدة

 4,447 - - 1,189 3,258 2022 سبتمبر  30في  كما 

 

 خطابات االئتمان وعقود الضمان املالي تعهدات القروض و  ▪
 

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 4,168,547 - 16,109 435,406 3,717,032 2022يناير  1 كما في

 - - - ( 12,644) 12,644 1إلى املرحلة  تحويل 

 - - (3,972) 89,645 ( 85,673) 2إلى املرحلة  تحويل 

 - - 256,237 ( 255,623) ( 614) 3إلى املرحلة  تحويل 

 (3,468) - 1,366 ( 12,542) 7,708 تغيير في التعرض

 1,145,697 - - 39,532 1,106,165 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 1,080,251) - ( 759) ( 74,360) ( 1,005,132) موجودات مالية مستبعدة

 4,230,525 - 268,981 209,414 3,752,130 2022 سبتمبر  30في  كما 

      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 31,864 - 7,001 11,989 12,874 2022يناير  1 كما في

 - - - ( 498) 498 1إلى املرحلة  تحويل 

 - - ( 17) 734 ( 717) 2إلى املرحلة  تحويل 

 - - 6,084 (6,084) - 3إلى املرحلة  تحويل 

 (4,481) - (6,005) 2,846 (1,322) التغيير في مخاطر االئتمان

 3,333 - - 491 2,843 موجودات مالية جديدة معترف بها

 (6,436) - ( 50) (2,468) (3,918) موجودات مالية مستبعدة

 24,281 - 7,013 7,010 10,258 2022 سبتمبر  30في  كما 
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 )تتمة(إدارة املخاطر املالية  .7

 )تتمة( االئتمانية املتوقعةوتأثيره على الخسائر  19كوفيد  7.1

 سندات استثمارية مقاسة بالتكلفة املطفأة ▪
 

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 العمر الزمنيعلى مدى 

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 2,237,969 - - - 2,237,969 2022يناير  1 كما في

   1,908,164 - - -   1,908,164 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 2,237,969) - - - ( 2,237,969) موجودات مالية مستبعدة

 1,908,164 - - - 1,908,164 2022 سبتمبر  30في  كما 

      

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 4,338 - - - 4,338 2022يناير  1 كما في

  8,696 - - -  8,696 موجودات مالية جديدة معترف بها

 ( 4,338) - - - ( 4,338) موجودات مالية مستبعدة

 8,696 - - - 8,696 2022 سبتمبر  30في  كما 

 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ▪
 

 

 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة 

  منخفضةمشتراة أو منشأة 

  قيمتها االئتمانية 

خسائر ائتمانية   

ا  12متوقعة ملدة   شهر 

متوقعة خسائر ائتمانية 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 على مدى العمر الزمني

خسائر ائتمانية متوقعة 

 املجموع  على مدى العمر الزمني

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      إجمالي القيمة الدفترية 

 98,985 - - - 98,985 2022يناير  1 كما في

 ( 41,864) - - - ( 41,864) التغيير في التعرض

 12 - - - 12 موجودات مالية جديدة معترف بها

 57,133 - - - 57,133 2022 سبتمبر  30في  كما 
 

     

      مخصص الخسائر االئمانية املتوقعة 

 1,143 - - - 1,143 2022يناير  1 كما في

 ( 305) - - - ( 305) التغيير في مخاطر االئتمان

 - - - - - موجودات مالية جديدة معترف بها

 - - - - - موجودات مالية مستبعدة

 838 - - - 838 2022 سبتمبر  30في  كما 
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 

 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى  .8

، أدناه  الجدول  متاحة   في  وليست  إلزامية  احتياطي  ودائع  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  املركزي  املصرف  لدى  القانونية  النقدية  النسبة  متطلبات  تمثل 

بنبسة فائدة  لليلةتحمل الودائع ، بينما والحسابات الجارية واألرصدة األخرى ال تحمل فائدة إن النقد في الصندوق لالستخدام في العمليات اليومية للمجموعة. 

 ٪ في السنة.1.53 بنسبةفائدة متوسط تحمل السندات النقدية و ٪ سنوًيا(. 0.15: 2021٪ سنوًيا. )1.65
 

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  
 

   

 58,684    87,832 نقد في الصندوق 

    :مصرف اإلمارات املركزي أرصدة لدى 

 -  3 حساب جاري 

 354,741    273,434 متطلبات النسبة النقدية القانونية

 1,990,000    1,400,000 لليلةالودائع 

 1,761,269  2,403,425 

    

    مصرف اإلمارات املركزي أرصدة مستحقة إلى 

 16,182  - حساب جاري 

 -  16,182 

 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  .9

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

 98,985   57,133 ودائع تحت الطلب 

: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
ً
 ( 1,143)   (838) ناقصا

 56,295  97,842 
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 قروض وسلفيات للعمالء  . 10

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    قروض األفراد: 

 809,161    773,513  قروض الرهن 

 49,328    41,146  بطاقات ائتمان 

 408,679    391,729  أخرى 

 1,206,388    1,267,168 

: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
ً
 ( 47,002)   (36,504) ناقصا

 1,169,884  1,220,166 

    قروض الشركات: 

 8,963,880    9,152,186 قروض 

 1,320,118    1,892,395 املكشوف سحوبات على 

 358,015    361,097  إيصاالت أمانة

 357,801    321,949  كمبياالت مخصومة

 11,727,627    10,999,814 

: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
ً
 ( 1,062,633)  (536,349) ناقصا

 11,191,278  9,937,181 

 12,361,162  11,157,347 
 

 

 االستثمارات في األوراق املالية املقاسة بالقيمة العادلة . 11

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

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

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

 15,279  24,636 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 92,420  20,007 استثمارات في أسهم مدرجة

 1,391    1,391 * غير مدرجةاستثمارات في أسهم 

 109,090  46,034 استثمار في صندوق استثماري غير مدرج

 

    استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 147,865    217,622 استثمار في أسهم غير مدرجة

 263,656  256,955 
 

،  تسوية ديون مقابل  2018وافق مجلس اإلدارة على شطب االستثمارات في شركة كاريبي أنتيغوا للتطوير ، والتي تم االستحواذ عليها في عام  ، 2022 سبتمبر * في 

 . وذلك على إثر هذا الشطب مليون درهم 82.7  وقد تأثرت الخسائر املتراكمة سلًبا بقيمة
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 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 بالتكلفة املطفأة استثمارات في أوراق مالية مقاسة  . 12

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

في تواريخ استحقاق مختلفة من    بالتساوي وراق املالية االستثمارية  ٪ سنوًيا(. يمكن استرداد األ 7.5٪ إلى  3.0:  2021٪ سنوًيا )7.0٪ إلى  3.25بمتوسط عائد من  

 (.2030إلى  2022: 2021) 2030إلى  2024

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

 1,654,952    1,326,085 استثمار في أدوات الدين 

 583,017    582,079 استثمارات في صكوك إسالمية 

 1,908,164  2,237,969 

: مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة
ً
 ( 4,338)  ( 8,696) ناقصا

 1,899,468  2,233,631 
 

 ودائع العمالء  .13

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

 1,969,941    1,586,103  حسابات جارية

 958,329    1,132,972  حسابات توفير 

 8,252,118  8,053,130 ودائع ألجل 

 163,749    105,421  أخرى 

 10,877,626  11,344,137 
 

 رأس املال . 14

سهما بقيمة درهم واحد    1,737,383,050:  2021)  سهمسهما بقيمة درهم واحد لكل    1,737,383,050يتكون رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع للبنك من  

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

 

 األول من رأس املالسندات الشق  . 15

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

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

بعد  ".  الل "الفترة األولية٪ سنويا( خ4.71٪ )محتسبة على أساس متوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة إلى  6.50 معدلة من النسبة السابقة البالغة

.4.71هامش لالفائدة لفترة إعادة التسعير التالية بمتوسط معدل املقايضة لست سنوات باإلضافة  تحتسب الفتـرة األولية، وفي كل تاريخ إعادة تسعير، 
ً
 ٪ سنويا

"الفتـرة  سدد  ت عرف 
ُ
الفترة. وت في آخر  الرأسمالية بشكل نصف سنوي  )الفائدة على هذه السندات  ( تاريخ اإلصدار وحتى  وتتضمنمن  اعتباًرا  األولية" بالفتـرة 

نك املطالبة بهذه السندات )باستثناء( تاريخ الطلب األول. ويعرف "تاريخ إعادة التسعير" بأنه تاريخ الطلب األول ونفس اليوم على مدار ست سنوات تالية. ويحق للب

 .الحقفائدة سداد  وفي كل تاريخ  2022 ديسمبر  23في الرأسمالية 

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

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

 خالل الفترة على النحو التالي:كانت الحركات في االحتياطيات 

 

احتياطي 

  قانوني 

 احتياطي

  عام

احتياطي تقييم 

  االستثمارات 

الخاص   احتياطي  املخصص 

 املجموع   صرف اإلمارات املركزي مل

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

2022          

 471,366  273,491  (77,639)  3,368  272,146 يناير )مدقق(  1كما في 

   (69,056)  -    (69,056)  -  - الشاملة األخرى  الخسارة

    82,677  -     82,677  -  - تحويالت 

 484,987  273,491   (64,018)  3,368  272,146 )غير مدقق(  سبتمبر  30كما في 

          

2021          

 422,556  215,989  ( 68,947)  3,368  272,146 ( مدقق يناير ) 1كما في 

 73      73  -  - الدخل الشامل األخر 

 62,402  62,402    -  - تحويالت 

 485,031  278,391  ( 68,874)  3,368  272,146 )غير مدقق(  سبتمبر  30كما في 

 

 أخرى، بالصافي إيرادات تشغيلية  . 17

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

 9,993    12,310 أرباح الصرف األجنبي

 804    804 إيرادات من توزيعات األرباح 

 ( 4,822)    70,941 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مقاسة من موجودات مالية الخسارة صافي 

 33,523  59 الربح من بيع ممتلكات 

 10,078    1,964 أخرى 

 86,078    49,576 
 

 صافي خسارة االنخفاض في قيمة موجودات مالية . 18

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

 257,289    118,362 الخسائر االئتمانية املتوقعة للفترة مصاريف صافي 

 ( 37,962)  (23,151) مبالغ مستردة مقابل شطب القروض 

 1,795    2,019 أخرى 

 97,230    221,122 
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ضة  . 19
ا
 ربحية السهم األساسية واملخف

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

 2022  2021 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
    

 ( 42,974)  67,208 البنك )بآالف الدراهم(  مالكيإلى  دة العائ للفترة )الخسارة(  /الربح 
    

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

ضة للسهم )بالدرهم(  ( 0.025)  0.039 الربحية األساسية واملخفا
 

 مطلوبات طارئة والتزامات . 20

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    خطابات اعتماد وضمانات: 

 2,255,534  2,361,044 ضمانات

 146,235  256,523 خطابات اعتماد

 2,617,567  2,401,769 

    التزامات أخرى: 

 1,766,778  1,612,958 التزامات القروض 

 4,586  21,942 التزامات رأسمالية

 1,634,900  1,771,364 
 

 النقد وما يعادله . 21

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

 سبتمبر  30  ديسمبر  31  سبتمبر  30 

 2022  2021  2021 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة(  

 1,704,228  2,403,425    1,761,269 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى  

 -  899,855    196,902 استثمارات في أدوات الدين 

 73,313  98,985   57,133 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  

 2,015,304    3,402,265  1,777,541 

  (232,382)  (354,741)   (273,434) مصرف اإلمارات املركزي احتياطي قانوني لدى 

  90بفترة استحقاق أصلية أكثر من يطرح: فواتير نقدية 
ً
 ( 209,840)  -    (176,927) يوما

 1,564,943    3,047,524  1,335,319 
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 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  . 22

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

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

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

 وأطراف خارجيين. 
 

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

 2021  2022  الشروط  

 ألف درهم   ألف درهم   ٪ 

 )مدققة(   )غير مدققة(    

      الشركات التابعة

 5,009  5,009  - عقود الضمانات املالية

      

      الشركة الزميلة

 93,130    3,662  3.3 قروض وسلفيات للعمالء 

 16,910  -  - ذمم مدينة وموجودات أخرى 

 
     

      )بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة( كبار موظفي اإلدارة 

 17,245    18,131  ٪6.3 - ٪2.9 قروض وسلفيات للعمالء 

 7,399    7,165  ٪2.9 -٪1.5 ودائع العمالء 

 
     

      أطراف أخرى ذات عالقة 

 135    746  - ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك

 53,111    61,480  - ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 36,750    36,750  - مقايضات أسعار الفائدة )القيمة االسمية(

 459,125    459,125  6.0 سندات الشق األول من رأس املال 

 

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

      الشركة الزميلة

 3,100  1,184   إيرادات الفوائد
      

      )بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة( كبار موظفي اإلدارة 

 617    503   إيرادات الفوائد

 122    116   مصاريف الفوائد

 81    116   مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة 

 17,785  20,198   تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
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 القطاعات التشغيلية  .23

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

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

 الخدمات البنكية للشركات  ▪

 الخدمات البنكية لألفراد  ▪

 الخزينة  ▪

 العقارات )املركز املالي والنتائج للشركة التابعة العقارية(  ▪

 أخرى  ▪
 

 

الخدمات البنكية  

  للشركات 

الخدمات  

 املجموع   أخرى   العقارات  الخزينة   البنكية لألفراد

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

)غير  2022 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر ال

 مدقق(

 304,130  33,843  -  50,677  24,608  195,002 صافي إيرادات الفوائد من العمالء الخارجيين 

 -  (3,695)  (5,167)  20,263  20,065  ( 31,466) صافي إيرادات الفوائد بين القطاعات 

 77,477  ( 50)  -  214  11,142  66,171 إيرادات الرسوم والعموالت 

 (10,674)  ( 542)  -  (1,089)  (8,522)  ( 521) مصاريف الرسوم والعموالت 

 86,078  67,169  4,014  4,702  1,737  8,456 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

 457,011  96,725  (1,153)  74,767  49,030  237,642 إيرادات 

            

 (104,605)  (7,347)  -  (4,053)  8,056  ( 101,261) خسائر انخفاض القيمة واملخصصات، صافي 

مصاريف عمومية وإدارية باستثناء االستهالك 

 واإلطفاء 

(132,848 )  (75,650 )  (15,973 )  (538 )  - 

 

(225,009) 

   (27,263)  -  (2,066)  (1,997)  ( 10,995)  ( 12,205) االستهالك واإلطفاء 

 100,134  89,378  (3,757)  52,744  (29,559)  (8,672) للفترة خسارة( الربح / )ال

            

 )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30

 20,621,844  587,986  223,707  3,768,191  1,169,884  14,872,076 املوجودات 

 17,975,873  321,761  940  2,800,439  2,147,526  12,705,207 املطلوبات 
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 )تابع( القطاعات التشغيلية  .23

 

الخدمات البنكية  

  للشركات 

الخدمات  

 املجموع   أخرى   العقارات  الخزينة   البنكية لألفراد

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

  2021 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر ال

            )مدقق(

  279,878  ( 863)     -    37,852    43,610    199,279 صافي إيرادات الفوائد من العمالء الخارجيين 

   -  ( 10,913)  ( 5,167)    34,937    11,669  (  30,526) صافي إيرادات الفوائد بين القطاعات 

  101,570     -     -    12    13,006    88,552 إيرادات الرسوم والعموالت 

 ( 11,144)  ( 9)     -  (  283)  (  9,783)  (  1,069) مصاريف الرسوم والعموالت 

  49,576    26,933     1,296     3,687     1,559    16,101 إيرادات تشغيلية أخرى، بالصافي 

 419,880  15,148  (3,871)  76,205  60,061  272,337 إيرادات 

            

 ( 236,755)  95,265     5,292  (  919)  (  24,250)  (  312,143) خسائر انخفاض القيمة واملخصصات، صافي 

مصاريف عمومية وإدارية باستثناء االستهالك 

 واإلطفاء 

(123,661  ) 

 

(60,994  ) 

 

(13,262  ) 

 

(1,576 ) 

 2,990  

(196,503 ) 

 ( 31,999)  -  ( 2,300)  (  1,560)  (  15,187)  (  12,952) االستهالك واإلطفاء 

 ( 45,377)  113,403  (2,455)  60,464  ( 40,370)  ( 176,419) للفترة خسارة( الربح / )ال

            

 )مدقق( 2021ديسمبر  31

 17,494,530  223,807  439,269  3,357,510  1,286,587    12,187,357 املوجودات 

 15,049,320  ( 156,055)  454,846  1,980,477  1,735,048    11,035,004 املطلوبات 
 

 القيمة العادلة لألدوات املالية . 24

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

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

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

الل الدخل الشامل اآلخر  إن القيمة العادلة لكافة االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واملدرجة بالقيمة العادلة من خ ▪

تستند القيمة العادلة لجميع االستثمارات في األسهم غير املدرجة وصناديق االستثمار غير املسعرة تستند إلى أسعار العرض املدرجة في سوق نشط.

باستخدام السعر / القيمة الدفترية  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل أساس ي إلى أسلوب التقييم القائم على نهج السوق    املقاسة

. يتم احتساب القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة  للمالحظةواملعامالت السابق والتي تمثل مدخالت غير قابلة    املماثلين  املتاجرينملضاعفات  

 )العقارات( واملطلوبات ؛ و  ملوجوداتهاالعادلة من خالل الربح أو الخسارة عن طريق أخذ حصة متناسبة من القيمة العادلة 

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

االختيارية.   للمشتقات  الخيارات  تسعير  ونماذج  االختيارية  غير  للمشتقات  األدوات  مدة  املطبق طوال  املعدالت    تقاس العائد  باستخدام  املشتقات 

 املدرجة ومنحنيات العائد املستمدة من املعدالت املدرجة التي تطابق تواريخ استحقاق العقود. 

  



 
 

 

 البنك التجاري الدولي ش.م.ع.  33
 )تابع( إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية )تابع( . 24

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

 

 3املستوى  2املستوى  1املستوى   

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 

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

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

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 92,420 20,007 - - 15,279 24,636  امللكية أسهم حقوق 

 1,391 1,391 - - - -  صناديق االستثمار 

        

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 147,865   217,622 - - - -  أسهم حقوق امللكية 

القيمة العادلة املوجبة للموجودات املالية 

 - - 16,917 6,516 - -  املشتقة 

        

        

    مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  مطلوبات

للموجودات  السالبةالقيمة العادلة 

 - - 19,976 5,413 - -  املالية املشتقة 

 

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

(.  0.91Xو    0.90Xبين  :  2021)  0.91Xو    0.90Xالسعر / القيمة الدفترية املستخدمة في التقييم بين  مضاعف  يتراوح    ، زادت القيمة العادلة.    القيمة الدفترية

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

 لقيمة العادلة.  ، ارتفعت ااملوجوداتالعادلة ملوجوداتها )العقارات( واملطلوبات ، كلما ارتفعت قيمة صافي 

 . 2021و  2022 سبتمبر   30خالل الفترات املنتهية في  2و   1لم تكن هناك تحويالت بين املستوى  

 مطابقة قياسات القيمة العادلة للموجودات املالية بحسب املستوى الثالث 

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

 234,442  241,676 السنةالرصيد في بداية الفترة / 

 18,596    69,757 في الربح أو الخسارة األرباحإجمالي 

 ( 10,219)  (72,413) إجمالي الخسائر في الدخل الشامل اآلخر

 ( 1,143)  - االسترداد 

 241,676  239,020 الفترة / السنة عند نهاية الرصيد 
 

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

 املستوى الثالث لقياس القيمة العادلة.

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

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

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

 قيمها العادلة:

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  

 2022  2021  2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

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

 2,251,681  1,767,656  2,233,631  1,899,468 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 
 

 إدارة رأس املال . 25

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

 . 2021ديسمبر 
 

 رأس املال الرقابي 

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

 2022  2021 

 ألف درهم   ألف درهم  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

 1,596,425  1,521,995 رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول 

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

 171,075  181,943 الشق الثاني من رأس املال 

 2,226,625  2,163,063 مجموع قاعدة رأس املال
    

 13,686,012  14,555,416 مخاطر االئتمان 

 9,838  282,845 مخاطر السوق 

 1,366,301  1,175,232 مخاطر التشغيل 

حة باملخاطر  15,062,151  16,013,493 مجموع املوجودات املرجا
    

 ٪ 10.60  ٪9.50 نسبة رأس مال حقوق امللكية العادية الشق األول  

 ٪ 13.65  ٪12.37 نسبة الشق األول من رأس املال 

 ٪ 14.78  ٪13.51 نسبة مجموع رأس املال     
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.    املعروضةتم إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتحسين جودة املعلومات 
ً
إعادة التصنيف أي تأثير على بيان الدخل املوجز املوحد وبيان   ولم يترتب علىسابقا

 ملوحد. املوجز ا الدخل الشامل املوجز املوحد وبيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز املوحد وبيان التدفقات النقدية

 

 اعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة        .27

 . 2022 أكتـوبر 25اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة ووافق على إصدارها بتاريخ 
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 امللحق 

 

 مسرد االختصارات 

ACADL   املحدودةكاريبي انتيجوا للتنمية 

ACDL   كاريبي للتطوير املحدودة 

AED   درهم اإلمارات العربية املتحدة 

AKPI   الخليجية لالستثمارات العقارية ذ.م.م 

AT1   رأس املال اإلضافي الشق األول 

Basel III   اإلطار الرقابي الدولي للبنوك3بازل : 

CBI  البنك التجاري الدولي ش.م.ع 

CBUAE   اإلمارات العربية املتحدة املركزي مصرف 

CDs   شهادات إيداع 

CEO   الرئيس التنفيذي 

CET1   حقوق امللكية العادية الشق األول 

ECL   الخسائر االئتمانية املتوقعة 

EIR   معدل الفائدة الفعلي 

EPS  ربحية السهم 

FVTOCI  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

FVTPL   القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

IAS  املعيار املحاسبي الدولي 

IASB  مجلس معايير املحاسبة الدولية 

IASs  املعايير املحاسبية الدولية 

IFB  .الشركة الدولية للوساطة املالية ذ.م.م 

IFRIC   لجنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 

IFRS   الدولي إلعداد التقارير املالية رقماملعيار 

IFRSs  املعايير الدولية للتقارير املالية 

LGD  الخسارة الناتجة عن التعثر 

LLC   شركة ذات مسؤولية محدودة 

OCI   الدخل الشامل اآلخر 

PD  احتمالية التعثر 

POCI   االئتمانيةموجودات مشتراة أو منشأة انخفضت قيمتها 

SCA   هيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

SIC   لجنة تفسيرات املعايير 

SICR   الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

SPPI  الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد على املبالغ األصلية القائمة 

SPV   منشأة ذات غرض خاص 

T2  الشق الثاني 

TESS  خطة االقتصاد الشاملة املوجهة 

the UAE   اإلمارات العربية املتحدة 

TRE   .تكامل العقارية ذ.م.م 

 

 


