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البنك التجاري الدولي ش.م.ع
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٣الدولي ش.م.عالبنك التجاري 

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

بیان الدخل الموحد الموجز (غیر مدقق)
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمإیضاح

٢١٠٫٢٥٥١٩٥٫٥٧٦إیرادات الفوائد
٢٫٨٣٧٢٫٠٦١تمویلیة واستثماریة إسالمیةإیرادات من موجودات 

مجموع إیرادات الفوائد واإلیرادات من الموجودات التمویلیة 
٢١٣٫٠٩٢١٩٧٫٦٣٧واالستثماریة اإلسالمیة

)٦٨٫٩٥٣()٨١٫٥٧٠(مصاریف الفوائد
)٣٫١٥١()٤٫٣٤٢(توزیعات لمودعي الودائع اإلسالمیة

واإلیرادات من الموجودات التمویلیة صافي إیرادات الفوائد 
١٢٧٫١٨٠١٢٥٫٥٣٣واالستثماریة اإلسالمیة

٦٧٫٤٤٢٦٣٫١٧٣إیرادات الرسوم والعموالت
)٦٫٤٩٨()٦٫٦٩٥(مصاریف الرسوم والعموالت

٦٠٫٧٤٧٥٦٫٦٧٥صافي إیرادات الرسوم والعموالت

١٨١٩٫١٨٩٢٠٫٥٩٦إیرادات تشغیلیة أخرى، بالصافي
٢٠٧٫١١٦٢٠٢٫٨٠٤صافي اإلیرادات التشغیلیة

-)٧٤٩(حصة من نتائج شركات زمیلة
)١١٠٫٩٨٩()١٠٤٫٥٨٩(مصاریف عمومیة وإداریة

)٧١٫٠٩٣()٦١٫٨٥١(١٩خسائر ومخصصات انخفاض القیمة، بالصافي
٣٩٫٩٢٧٢٠٫٧٢٢ربح الفترة

العائد إلى:
٣٩٫٩٣٠٢٠٫٧٢٦مّالك البنك

)٤()٣(الحصص غیر المسیطرة
٣٩٫٩٢٧٢٠٫٧٢٢ربح الفترة

٢٠٠٫٠٢٣٠٫٠١٢الربحیة األساسیة والمخّفضة للسھم (بالدرھم)



  ٤الدولي ش.م.عالبنك التجاري 

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

بیان الدخل الشامل الموحد الموجز (غیر مدقق)
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

٣٩٫٩٢٧٢٠٫٧٢٢ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى

بنود لن ُیعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو الخسارة:
التغیـرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة

)٥٨٦(٧٩بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)٥٨٦(٧٩الخسارة الشاملة األخرى للفترة
٤٠٫٠٠٦٢٠٫١٣٦مجموع الدخل الشامل للفترة

مجموع الدخل الشامل العائد إلى:
٤٠٫٠٠٩٢٠٫١٤٠مّالك البنك

)٤()٣(الحصص غیر المسیطرة
٤٠٫٠٠٦٢٠٫١٣٦



  ٥البنك التجاري الدولي ش.م.ع

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد الموجز
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

رأس المال

الشق سندات 
األول من 

رأس المال
احتیاطي 

احتیاطي عامقانوني
احتیاطي إعادة 
تقییم ممتلكات

احتیاطي 
إعادة تقییم 
استثمارات

خسائر 
متراكمة

حقوق الملكیة 
العائدة إلى 

البنكمّالك
الحصص غیر 

المجموعالمسیطرة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨
-الرصید في بدایة الفترة 

٢٫٤٦٧٫٣٥٠٣٠٩٢٫٤٦٧٫٦٥٩)١٤٫٩٨٤()٣٩٫٧٠٦(١٫٧٣٧٫٣٨٣٤٥٩٫١٢٥٢٣٥٫١٢٣١٧٫٤٥٩٧٢٫٩٥٠مدقق

)٢١٣٫٨٩٢(-)٢١٣٫٨٩٢()٢١٣٫٨٩٢(------)٢-٢تعدیالت (إیضاح 

-الرصید في بدایة الفترة 
٢٫٢٥٣٫٤٥٨٣٠٩٢٫٢٥٣٫٧٦٧)٢٢٨٫٨٧٦()٣٩٫٧٠٦(١٫٧٣٧٫٣٨٣٤٥٩٫١٢٥٢٣٥٫١٢٣١٧٫٤٥٩٧٢٫٩٥٠معاد بیانھ

٣٩٫٩٢٧)٣(٣٩٫٩٣٠٣٩٫٩٣٠------ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى 

٧٩-٧٩-٧٩-----للفترة
الدخل الشامل مجموع 
٤٠٫٠٠٦)٣(٧٩٣٩٫٩٣٠٤٠٫٠٠٩-----للفترة

استھالك احتیاطي إعادة 
---٧١٩-)٧١٩(----تقییم استثمارات

-الرصید في نھایة الفترة 
٢٫٢٩٣٫٤٦٧٣٠٦٢٫٢٩٣٫٧٧٣)١٨٨٫٢٢٧()٣٩٫٦٢٧(١٫٧٣٧٫٣٨٣٤٥٩٫١٢٥٢٣٥٫١٢٣١٧٫٤٥٩٧٢٫٢٣١غیر مدقق



  ٦البنك التجاري الدولي ش.م.ع

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

(تابع)بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد الموجز 
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

رأس المال

سندات الشق 
األول من 

رأس المال
احتیاطي 

احتیاطي عامقانوني
احتیاطي إعادة 

ممتلكاتتقییم 

احتیاطي 
إعادة تقییم 
استثمارات

خسائر 
متراكمة

حقوق الملكیة 
العائدة إلى 
مّالك البنك

الحصص غیر 
المجموعالمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٢٠١٧

-الرصید في بدایة الفترة 
٢٫٣٤٨٫٤٧٨٣٤٠٢٫٣٤٨٫٨١٨)٢٧٥٫٩٨٥()٢٢٫٣٣٣(١٫٧٣٧٫٣٨٣٤٥٩٫١٢٥٢١٧٫٦٦٤١٤٢٫٩٥٢٨٩٫٦٧٢مدقق

٢٠٫٧٢٢)٤(٢٠٫٧٢٦٢٠٫٧٢٦------ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى 

)٥٨٦(-)٥٨٦(-)٥٨٦(-----للفترة
مجموع الدخل الشامل 

٢٠٫١٣٦)٤(٢٠٫٧٢٦٢٠٫١٤٠)٥٨٦(-----للفترة

استھالك احتیاطي إعادة 
---٢٫٠٤٧-)٢٫٠٤٧(----تقییم استثمارات

تحویل من االحتیاطي العام 
---١٤٢٫٩٥٢--)١٤٢٫٩٥٢(---إلى الخسائر المتراكمة

-الرصید في نھایة الفترة 
٢٫٣٦٨٫٦١٨٣٣٦٢٫٣٦٨٫٩٥٤)١١٠٫٢٦٠()٢٢٫٩١٩(٨٧٫٦٢٥-١٫٧٣٧٫٣٨٣٤٥٩٫١٢٥٢١٧٫٦٦٤غیر مدقق



٧البنك التجاري الدولي ش.م.ع

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

الموحد الموجز (غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة 
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣٩٫٩٢٧٢٠٫٧٢٢ربح السنة  
تعدیالت لـ:

٧٫٨٠٨٧٫٧٣٨استھالك ممتلكات ومعدات
١٫٩١٣١٫٢٥٣استھالك استثمار عقاري

٣٩٫٤٩١٧١٫٠٩٣انخفاض في قیمة موجودات مالیة، بالصافي
-٢٢٫٣٦٠انخفاض في قیمة موجودات غیر مالیة

-٣حذف ممتلكات ومعدات
)١٫١٦٠(-ربح من استبعاد استثمارات عقاریة

١٫٣١٨٣٦٣إطفاء موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة
)١٫٧٦٣()٨٤٣(مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأةربح من استبعاد موجودات 

/ خسارة من موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح (ربح)
١٤٠)٨٥٢(أو الخسارة

--إیرادات توزیعات أرباح
-٧٤٩حصة من نتائج شركات زمیلة
١٫٨٣٨٢٫١٠٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة

١١٣٫٧١٢١٠٠٫٤٩٥الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:التغیرات في 
)١٢٠٫٥٤٢(٤٩٫٧٢١النقص/ (الزیادة) في األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي

-)٧٣٫٤٥٠(الزیادة في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك
)٤٩٥٫٢٤٨()٣٤٩٫٦٦٧(الزیادة في القروض والسلفیات للعمالء

١٨٫٣٣١٦٫٣٥٦النقص في الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة
٢٤٫٧٨٦٢٫٩٣٨النقص في المخزون العقاري

)١٩٩٫١٣٣(٣٢٦٫٨٤٦/ (الزیادة) في الذمم المدینة والموجودات األخرىالنقص
)٢١٤٫٠٣٨(١٢١٫٨٤٧/ (النقص) في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوكالزیادة

٢٣٨٫٣٠٧)٢٣٩٫٥٤٢(/ الزیادة في ودائع العمالء(النقص)
٣١٣٫٥٧٢)١٧٩٫٥٤٣(/ الزیادة في الودائع اإلسالمیة للعمالء(النقص)
١٨٣٫٥١١)٣٠٦٫٨٢٥(/ الزیادة في الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى(النقص)

)١٨٣٫٧٨٢()٤٩٣٫٧٨٤(النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
)٥٢٣()٢٫٠١٨(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة

)١٨٤٫٣٠٥()٤٩٥٫٨٠٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٦٫٠٣٦()٤٫٢٨٨(شراء ممتلكات ومعدات

)٨٨٨()١٩٠٫١٦٢(شراء موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة  
-)٢٫٩٧٥(شراء استثمار في شركات زمیلة

٢٫٦٦٨-متحصالت من بیع استثمارات عقاریة
٣٧٫٦٤٢٣٨٫٥٧٥/ استرداد موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأةمتحصالت من بیع

متحصالت من استبعاد موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل 
-٨٦٠الدخل الشامل اآلخر

٣٤٫٣١٩)١٥٨٫٩٢٣(/ الناتج من األنشطة االستثماریةالنقد (المستخدم في)صافي 



٨البنك التجاري الدولي ش.م.ع

اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

(تابع)بیان التدفقات النقدیة الموحد الموجز (غیر مدقق) 
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

)١٤٩٫٩٨٦()٦٥٤٫٧٢٥(صافي النقص في النقد وما في حكمھ
١٫٩٨٧٫٥٨٩١٫٥٠٧٫٨١١النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

١٫٣٣٢٫٨٦٤١٫٣٥٧٫٨٢٥)٢١النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة (إیضاح 

التدفقات النقدیة التشغیلیة من:
٢١٣٫٤٨٦١٥٦٫٤٦٨فوائد مقبوضة

١٫٦٤٥١٫٩٤٥إیرادات مقبوضة من موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة
)٥٧٫٦٩٨()٧٨٫٧٦٥(فوائد مدفوعة

)٧٫٤٠٠()٣٫٧٥٠(توزیعات مدفوعة لمودعي الودائع اإلسالمیة



٩البنك التجاري الدولي ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة

الوضع القانوني واألنشطة.١

البنك التجاري الدولي ش.م.ع ("البنك") ھو شركة مساھمة عامة ذات مسؤولیة محدودة تأسست بموجب المرسوم األمیـري رقم 
، ٧٩٣عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخیمة. عنوان البنك المسجل ھو ص.ب. ١٩٩١أبـریل ٢٨الصادر بتاریخ ٥/٩١

لألوراق المالیة (تحت رمز "البنك التجاري الدولي"). یمارس البنك األنشطة إمارة رأس الخیمة. البنك ُمدرج في سوق أبوظبي 
التجاریة المصرفیة من خالل فروعھ بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

تشتمل ھذه البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للبنك وشركاتھ التابعة كما ھو مبین أدناه (یشار إلیھا جمیًعا باسم 
"المجموعة").

فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة للمجموعة بنھایة فتـرة التقریـر:

نسبة الملكیةمكانالرئیسي
٢٠١٨٢٠١٧التأسیسالنشاطاالسم

٩٩٫٤٩٩٫٤اإلمارات العربیة المتحدة-دبيالوساطةالشركة الدولیة للوساطة المالیة ذ.م.م*
١٠٠٫٠١٠٠٫٠اإلمارات العربیة المتحدة-دبيالعقاراتتكامل العقاریة ذ.م.م.

* قید التصفیة

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة.٢

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة والتي لیس لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة ١-٢
الموحدة الموجزة

تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ 
في ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة. لم یكن لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة، فیما عدا المعیار ٢٠١٨ینایـر ١في أو بعد 

، أي تأثیـر جوھري على المبالغ المعروضة للسنوات الحالیة والسابقة ولكنھ قد یؤثر على محاسبة ٩المالیة رقم الدولي للتقاریر
المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة.

 التعدیالت على المعیار الدولي -٢٠١٦–٢٠١٤التحسینات السنویة على المعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة للدورة
٢٨"تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى" والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١المالیة رقم للتقاریر 

"االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة".
 المدفوعات المبنیة على أسھم" بشأن تصنیف وقیاس ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم"

ت المدفوعات المبنیة على أسھم. معامال
 عقود التأمین" بشأن التواریخ المختلفة للسریان للمعیار  ٤التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم"

"األدوات المالیة" والمعیار الجدید المرتقب لعقود التأمین.٩الدولي للتقاریر المالیة رقم 
اإلیرادات من العقود مع العمالء"، یقدم طریقة واحدة خماسیة الخطوات ١٥رقم المعیار الدولي للتقاریر المالیة"

قائمة على المبادئ كي یتم تطبیقھا على كافة العقود المبرمة مع العمالء.
 األدوات المالیة -٩[المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩النسخة النھائیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

)٢٠١٤.[(
 المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ١٢التفسیر رقم

والمقابل المدفوع مسبقاً. 
 االستثمارات العقاریة٤٠التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم.
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(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة .٢

األدوات المالیة٩تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢-٢

)٢٠١٤و لیوفي ی(المعدل لمالیة" دوات األ"ا٩م قرلمالیة للتقاریر الي دولر المعیااقبیطعة بتولمجمت اقام، لحالیةرة الفتافي 
زة الموحدة. یقدم جولمالمالیة ت البیاناھذه افي رى ألخالمالیة ر ایرلیة للتقادولر المعاییالصلة علی ت الالحقة ذات ایالدلتعوا

متطلبات جدیدة حول٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

نیف وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة.تص )١
انخفاض قیمة الموجودات المالیة.)٢
محاسبة التحّوط العامة.)٣

تفاصیل حول المتطلبات الجدیدة، وكذلك تأثیرھا على البیانات المالیة الموحدة الموجزة للمجموعة كما ھو مبین أدناه. 

وفقاً لألحكام االنتقالیة المبینة في ھذا المعیار.٩طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ١-٢-٢

تاریخ التطبیق المبدئي (أي التاریخ الذي قامت فیھ المجموعة بتقییم موجوداتھا ومطلوباتھا الحالیة من حیث متطلبات المعیار 
على  ٩وبناًء علیھ، قامت المجموعة بتطبیق متطلبات المعیار الدولي رقم .٢٠١٨ینایر ١) ھو ٩الدولي للتقاریر المالیة رقم 

، ولكنھا لم تطبق المتطلبات على األدوات التي ألغت ٢٠١٨ینایر ١األدوات التي لم تلغ المجموعة االعتراف بھا كما في 
.٢٠١٨ینایر ١االعتراف بھا بالفعل في 

) فئة جدیدة لقیاس القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتطبیقھا على ٢٠١٤(٩یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
أدوات الدین المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یتم تحقیق الھدف منھ عن طریق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع 

الموجودات المالیة.

على أساس الوقائع والظروف ٢٠١٨ینایر ١لمالیة الحالیة للمجموعة كما في قامت إدارة البنك بمراجعة وتقییم الموجودات ا
لم یكن لھ أي تأثیر على ٩الموجودة في ذلك التاریخ وخلصت إلى أن التطبیق األولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

الموجودات المالیة للمجموعة فیما یتعلق بتصنیفھا وقیاسھا.

قیمة الموجودات المالیةاالنخفاض في٢-٢-٢

على نموذج الخسارة االئتمانیة ٩فیما یتعلق بانخفاض قیمة الموجودات المالیة، ینص المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
. یتطلب نموذج الخسارة االئتمانیة ٣٩المتوقعة مقابل نموذج خسارة االئتمان المتكبدة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

المتوقعة من المجموعة أن تقوم بحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في الخسائر االئتمانیة المتوقعة في تاریخ كل 
تقریر من أجل بیان التغیرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بالموجودات المالیة. وبعبارة أخرى، لم یعد من 

سجیل خسائر االئتمان.الضروري وقوع حدث ائتماني قبل ت
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(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

  (تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة .٢

(تابع)األدوات المالیة ٩تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢-٢

(تابع)انخفاض قیمة الموجودات المالیة ٢-٢-٢

أن تعترف المجموعة بمخصص خسارة للخسائر االئتمانیة ٩للتقاریر المالیة رقم على وجھ التحدید، یتطلب المعیار الدولي 
) ذمم ٢) استثمارات الدین المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، و(١المتوقعة على (

د الضمان المالي التي تنطبق علیھا متطلبات انخفاض ) التزامات القروض وعقو٤) موجودات العقود، و(٣اإلیجار المدینة، و(
من المجموعة قیاس مخصص الخسارة ٩. وعلى وجھ الخصوص، یتطلب المعیار الدولي رقم ٩القیمة في المعیار الدولي رقم 

ألداة المالیة بشكل ألي أداة مالیة بمبلغ یساوي الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر إذا زادت مخاطر االئتمان على تلك ا
جوھري منذ االعتراف المبدئي بھا، أو إذا كانت األداة المالیة من الموجودات المالیة المشتراة أو األصلیة المعرضة النخفاض 
في قیمتھا االئتمانیة (مخصص المرحلة الثانیة والمرحلة الثالثة). ومن ناحیة أخرى، إذا لم تزید مخاطر االئتمان على األداة 

یة بشكل جوھري منذ االعتراف المبدئي (الموجودات المالیة المشتراة أو األصلیة المعرضة النخفاض في قیمتھا المال
١٢االئتمانیة)، فإن المجموعة مطالبة بقیاس مخصص الخسارة لألداة المالیة بمبلغ یساوي الخسارة االئتمانیة المتوقعة لمدة 

دل بمبلغ یعارة لخساص امخصس لقیاأیضاً منھجاً مبسطاً ٩م قرلي دولارلمعیار افویشھراً (مخصص المرحلة األولى). 
معینة.ود وذمم اإلیجار المدینة في حاالت لعقوموجودات ایة رلتجاالخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر للذمم المدینة ا

لیة للمجموعة والتزامات القروض وعقود الضمان ، قامت إدارة البنك بمراجعة وتقییم الموجودات المالیة الحا٢٠١٨ینایر ١في 
المالي لتحدید انخفاض القیمة باستخدام معلومات معقولة ومثبتة متوفرة بدون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر مبرر وفقاً لمتطلبات 

ع مخاطر االئتمان كما لتحدید مخاطر االئتمان للبنود المعنیة في تاریخ االعتراف المبدئي ومقارنة ذلك م٩المعیار الدولي رقم 
. وكانت نتیجة التقییم كالتالي:٢٠١٨ینایر ١في 

ینایر١
٢٠١٨

ألف درھم
شھراً، الفوائد المعترف بھا ١٢مخصص المرحلة األولى (الخسارة االئتمانیة المتوقعة لفترة 

١٢١٫١٤١بإجمالي القیمة الدفتریة)
االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، الفوائد المعترف بھا مخصص المرحلة الثانیة (الخسارة 

٢١٢٫٤٦٨بإجمالي القیمة الدفتریة)
مخصص المرحلة الثالثة (الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر، الفوائد المعترف بھا 

١١٢٫٠٣٩بالتكلفة المطفأة)
)٢٣١٫٧٥٦(٣٩المحاسبي الدولي رقم عكس المخصص المتكبد وغیر المحدد بعد بموجب المعیار 

٢١٣٫٨٩٢مخصص الخسارة اإلضافیة المتراكمة المعترف بھ

، قررت المجموعة عدم تعدیل األرقام المقارنة. ١٥-٢-٧-٩كما ھو مسموح بھ بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ونتیجة لذلك،

 ملیون درھم  ٥٥٫٤ملیون درھم (یشمل مبلغ ٢١٣٫٩بمبلغ  ئتمانیةللخسارة االإضافي تم االعتراف بمخصص
مما أدى إلى ٢٠١٨ینایر ١عن الخسائر المتراكمة في ٢٠١٨ینایر ١كما في  للضمانات والتزامات القروض)

.٢٠١٨ینایر ١زیادة صافیة في الخسائر المتراكمة كما في 

 ٩الفترتین: فترة ُیطبق فیھا المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم أفصحت المجموعة عن السیاسات المحاسبیة لكلتا
المعیار و) للتصنیف والقیاس٢٠١٠(٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (الفترة الحالیة) وأخرى ُیطبق فیھا

(الفترات السابقة). لإلنخفاض في القیمة ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
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(تابع)األدوات المالیة ٩تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢-٢

محاسبة التحّوط العامة٣-٢-٢

تم إدخال قدر أكبر من المرونة على تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة الجدیدة باألنواع الثالثة لمحاسبة التحوط. ومع ذلك،
أنواع المعامالت المؤھلة لمحاسبة التحوط، وعلى وجھ التحدید توسیع نطاق أنواع األدوات المؤھلة ألدوات التحوط وأنواع 

دأ عناصر المخاطر للبنود غیر المالیة المؤھلة لمحاسبة التحوط. باإلضافة إلى ذلك، تم اختبار فحص الفعالیة واستبدالھ بمب
"العالقة االقتصادیة". ولم یعد أیضاً التقییم الرجعي لفعالیة التحوط مطلوباً. كما تم تقدیم متطلبات محسنة لإلفصاح عن أنشطة 

إدارة المخاطر للمجموعة.

للتقاریر المالیة ، لم یكن لدى المجموعة أي أدوات تحوط، وبالتالي لم یكن للتطبیق األولي للمعیار الدولي ٢٠١٨ینایر ١كما في 
أي تأثیر على النتائج والمركز المالي للمجموعة للسنة الحالیة و/أو السنوات السابقة.٩رقم 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ ٣-٢

جدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارھا لكنھا لم تدخل حیز التنفیذ لم تقم المجموعة بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ال
حتى تاریخھ:

المعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة
للفترات السنویة

التي تبدأ في أو بعد

یقدم نموذجاً فردیاً لمحاسبة المستأجر، األمر الذي ١٦المعیار الدولي للتقاریـر المالیة رقم 
یتطلب من المستأجرین االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجمیع اإلیجارات ما لم تكن مدة 

شھرا أو أقل أو أن تكون قیمة األصل األساسي منخفضة. ١٢اإلیجار 

٢٠١٩ینایر ١

البیانات المالیة الموحدة والمعیار ١٠على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم التعدیالت 
)٢٠١١االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة (٢٨المحاسبي الدولي رقم 

بشأن المعالجة المحاسبیة لبیع الموجودات أو منحھا من مستثمر ما لشركتھ الزمیلة أو 
مشروعھ المشترك.

خ السریان مؤجل إلى أجل تاری
غیر مسمى

تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت على البیانات المالیة الموحدة الموجزة للمجموعة لفترة 
، لن ١٦المالیة رقم التطبیق األولي وأن تبني ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت، باستثناء المعیار الدولي للتقاریر

یكون لھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة الموجزة للمجموعة في فترة التطبیق األولي.

تأثیر ھام على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة ١٦قد یكون لتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
عة فیما یتعلق بموجوداتھا ومطلوباتھا المالیة. ومع ذلك، فلیس مقبوالً من الناحیة العملیة أن تقدم الموحدة الموجزة للمجمو

المجموعة تقدیراً معقوالً عن آثار التطبیق قبل أن تجري مراجعة تفصیلیة.
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(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

الفترة الحالیة-السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

أساس اإلعداد١-٣

الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة باستثناء بعض األدوات المالیة التي أدرجت بالقیمة العادلة.أعدت البیانات المالیة 

التقاریـر المالیة المرحلیة الصادر عن -٣٤كما أعدت البیانات المالیة الموحدة الموجزة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة.

السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة تتوافق مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد إن 
.٢-٢، باستثناء ما ھو مبین في اإلیضاح ٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 

لموجزة على كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة السنویة الموحدة الكاملة وینبغي أن ال تشتمل ھذه البیانات المالیة الموحدة ا
. وباإلضافة إلى ذلك، ٢٠١٧دیسمبر ٣١ُتقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في 

مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة ٢٠١٨مارس ٣١ھیة في فلیس من الضروري أن تكون نتائج فترة الثالثة أشھر المنت
.٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المالیة التي ستنتھي في 

١٢الصادر بتاریخ ٢٦٢٤/٢٠٠٨عمالً بالتعمیم الصادر عن ھیئة األوراق المالیة والسلع بدولة اإلمارات العربیة المتـحدة رقم 
المحاسبیة بشأن الموجودات المالیة والنقد وما في حكمھ واالستثمارات العقاریة في ، تم اإلفصاح عن السیاسات٢٠٠٨أكتوبر 

البیانات المالیة الموحدة الموجزة.

األدوات المالیة٢-٣

یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة.

والمطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة. إن تكالیف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ أو إصدار تقاس الموجودات 
الموجودات والمطلوبات المالیة (بخالف الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) یتم 

موجودات أو المطلوبات المالیة، حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. أما تكالیف إضافتھا أو خصمھا من القیمة العادلة لل
المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

فیتم االعتراف بھا مباشرة في حساب الربح أو الخسارة.

ودات المالیة الموج٣-٣

یتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتریات أو المبیعات العادیة للموجودات المالیة على أساس تاریخ المتاجرة. إن المشتریات 
أو المبیعات العادیة ھي المبیعات أو المشتریات التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل إطار زمني یحدده القانون أو العرف السائد 

.في السوق

إن كافة الموجودات المسجلة یتم قیاسھا جمیعاً الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة، بناًء على تصنیف الموجودات 
المالیة.
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الحقاً بالتكلفة المطفأة أدوات الدین التي تلبي الشروط التالیة:تقاس 
 عندما یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ضمن نموذج أعمال یكون الھدف منھ االحتفاظ بالموجودات المالیة لجمع

التدفقات النقدیة التعاقدیة.
قدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على عندما تؤدي األحكام التعاقدیة للموجودات المالیة إلى وجود تدفقات ن

مدفوعات المبالغ األصلیة والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منھا.

تقاس الحقاً بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدین التي تلبي الشروط التالیة:
 تحقیق الھدف منھ عن طریق تحصیل التدفقات عندما یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ضمن نموذج أعمال یتم

النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.
 عندما تؤدي األحكام التعاقدیة للموجودات المالیة إلى وجود تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على

مدفوعات المبالغ األصلیة والفوائد المستحقة على المبالغ القائمة منھا.

تقاس كافة الموجودات المالیة األخرى الحقاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.وعموماً 

/ التصنیف النھائي التالي عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالیة:بق، قد تلجأ المجموعة إلى الخیاررغم ما س
 العادلة ألدوات حقوق الملكیة في الدخل الشامل قد تختار المجموعة نھائیاً أن تعرض التغیرات الالحقة في القیمة

).٣-١-٣-٣اآلخر في حالة الوفاء بمعاییر محددة (انظر البند 
 قد تصنف المجموعة نھائیاً استثمارات الدیون التي تلبي معاییر القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل

ادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق الدخل الشامل اآلخر على أنھا مقاسة بالقیمة الع
  ).٤-١-٣-٣محاسبي أو تقلیلھ بصورة جوھریة (انظر البند 

التكلفة المطفأة وطریقة الفائدة الفعلیة١-١-٣-٣

مدار الفترة ذات العالقة.طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة الحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتوزیع إیرادات الفائدة على

بالنسبة لألدوات المالیة بخالف الموجودات المالیة المشتراة أو األصلیة المعرضة النخفاض في قیمتھا االئتمانیة، فإن معدل 
المدفوعة أو الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك جمیع الرسوم والنقاط 

المستلمة والتي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، وتكالیف المعاملة، واألقساط أو الخصومات األخرى) باستثناء 
الخسائر االئتمانیة المتوقعة، من خالل العمر المتوقع ألداة الدین، أو، عند االقتضاء، خالل فترة أقصر، إلى القیمة الدفتریة 

داة الدین عند االعتراف المبدئي. وبالنسبة للموجودات المالیة المشتراة أو األصلیة المعرضة النخفاض في قیمتھا اإلجمالیة أل
االئتمانیة، یحتسب معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، بما في ذلك 

تكلفة المطفأة ألداة الدین عند االعتراف المبدئي.الخسائر االئتمانیة المتوقعة، إلى ال



١٥البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع) الفترة الحالیة-السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

(تابع)الموجودات المالیة ٣-٣

(تابع)تصنیف الموجودات المالیة ١-٣-٣

(تابع)التكلفة المطفأة وطریقة الفائدة الفعلیة ١-١-٣-٣

ھي المبلغ الذي یقاس األصل المالي بھ عند االعتراف المبدئي مطروحاً منھ التسدیدات األصلیة، التكلفة المطفأة لألصل المالي
زائداً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، المعدل بأي مخصص 

یة لألصل المالي ھي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل التعدیل للخسارة. ومن ناحیة أخرى، فإن القیمة الدفتریة اإلجمال
بمخصص الخسارة.

ة وبالقیمة العادلة فأطلمابالتکلفة الحقاً قیاسھا م لتي یتن ایدلدوات األدة الفعلیة لفائایقة دام طرباستخد ئوالفرادات ایم االعتراف بإیت
ة غیر الموجودات المالیة المشتراة أو األصلیة المعرضة النخفاض في من خالل الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لألدوات المالی

قیمتھا االئتمانیة، تحتسب إیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي، 
ة. وبالنسبة للموجودات المالیة التي تعرضت باستثناء الموجودات المالیة التي تعرضت فیما بعد النخفاض في قیمتھا االئتمانی

فیما بعد النخفاض في قیمتھا االئتمانیة، یتم االعتراف بإیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة 
تعرضت النخفاض في قیمتھا لألصل المالي. وإذا تحسنت، في فترات التقاریر الالحقة، مخاطر االئتمان على األداة المالیة التي 

االئتمانیة، بحیث لم یعد األصل المالي یتعرض النخفاض القیمة، یتم االعتراف بإیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة 
الفعلي على القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي.

قیمتھا االئتمانیة، تقوم المجموعة بإثبات إیرادات الفوائد بالنسبة للموجودات المالیة المشتراة أو األصلیة المعرضة النخفاض في
من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي المعدل باالئتمان على التكلفة المطفأة لألصل المالي منذ االعتراف المبدئي. وال یكون 

یتوقف تعرض األصل المالي الحساب على أساس اإلجمالي حتى وإن تحسنت مخاطر االئتمان للموجودات المالیة الحقاً بحیث 
لالنخفاض في قیمتھ االئتمانیة.

أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٢-١-٣-٣

یتم تحدید القیمة العادلة ألدوات الدین المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالطریقة المبینة في 
تقاس أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً تكالیف .٢٣اإلیضاح 

-٣-٣المعاملة. والحقاً، فإن التغیرات في القیمة الدفتریة ألدوات الدین نتیجة ألرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة (انظر 
-٣-٣)، وإیرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة (انظر ٣-٣-٣(انظر )، وأرباح أو خسائر انخفاض القیمة ٢
ن لممکن امن لتي کاالمبالغ س اي نفرة ھلخساأو ابح رلاجة في درلمالمبالغ ) یتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة. وا١-١
ة. تدرج جمیع التغیرات األخرى للقیمة الدفتریة فأطلمافة بالتکلن یدلرة لو تم قیاس أدوات الخساأو ابح رلابھا في راف العتا

ألدوات الدین في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھا تحت بند احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات. وفي حال إلغاء االعتراف بھذه 
رة.لخساأو الربح الى عاد تصنیفھا إیآلخر الشامل الدخل افي اكمة المدرجة سابقاً لمترالخسائر ح أو ابارأل، فإن المالیةدوات األا
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أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٣-١-٣-٣

االعتراف المبدئي أن تختار نھائیاً (على أساس كل أداة على حدة) أن تصنف استثماراتھا في أدوات حقوق یجوز للمجموعة عند 
الملكیة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وھذا النوع من التصنیف غیر مسموح بھ إذا كان 

كانت تمثل مقابالً طارئاً معترفاً بھ بواسطة الجھة المستحوذة في الغرض من االحتفاظ باستثمارات األسھم ھو المتاجرة أو 
.٣اندماج أعمال ینطبق علیھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

یتم تصنیف األصل المالي كمحتفظ بھ للمتاجرة في أي من الحاالت التالیة:

.إذا كان امتالكھ لغرض رئیسي یتمثل في بیعھ على المدى القصیر

 یكون عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة أدوات مالیة محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة، ویتوفر أن
دلیل على نمط فعلي حدیث لجني األرباح على المدى القصیر.

.(فیما عدا األداة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة) إذا كان أداة مشتقة

ثمارات في أدوات حقوق الملكیة المحتسبة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس مبدئیاً بالقیمة العادلة إن االست
مضافاً إلیھا تكالیف المعاملة، ثم تقاس الحقاً بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة 

آلخر وتضاف إلى احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات. لن یعاد تصنیف األرباح أو الخسار المتراكمة العادلة في الدخل الشامل ا
إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد استثمارات األسھم، وبدالً من ذلك سیتم تحویلھا إلى األرباح المحتجزة. 

لخسارة عندما یتقرر حق المجموعة في قبض توزیعات یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من استثمارات األسھم ضمن الربح أو ا
"اإلیرادات"، ما لم تمثل توزیعات األرباح جزءاً مسترداً من تكلفة االستثمار.١٨األرباح وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٤-١-٢-٣

١-١-٣-٣ي معاییر القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (انظر الموجودات المالیة التي تلب
) تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعلى وجھ التحدید:٣-١-٣-٣إلى 

 بتصنیف االستثمار غیر تصنَّف استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تقم المجموعة
المحتفظ بھ للمتاجرة أو غیر المقابل الطارئ الناشئ من اندماج أعمال، بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

).٣-١-٣-٣اآلخر عند االعتراف المبدئي (انظر 

 خالل الدخل الشامل اآلخر تصنَّف أدوات الدین التي ال تلبي معاییر التصنیف بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من
) بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. كما أن أدوات الدین التي تلبي معاییر ٢-١-٣-٣و١-١-٣-٣(انظر 

التصنیف بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر قد تصنَّف بالقیمة العادلة من خالل الربح 
تراف المبدئي إذا كان التصنیف یزیل أو یقلل بصورة جوھریة من عدم تطابق القیاس أو أو الخسارة عند االع

االعتراف الذي یمكن أن ینشأ من قیاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح أو الخسائر على أسس 
مختلفة. لم تصنف المجموعة أي أدوات دین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.



١٧البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع) الفترة الحالیة-السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

(تابع)الموجودات المالیة ٣-٣

(تابع)تصنیف الموجودات المالیة ١-٣-٣

(تابع) مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات  ٤-١-٢-٣

ي بأراف العتامع ل فترة تقریر، لة في نھایة کدلعاابالقیمة رة لخساال الربح أو خالن لة مدلعاالمالیة بالقیمة ودات اجولمس اتقا
ددة. یتضمن صافي محتحوط عالقة ن مزءاً فیھ جون ال تکد الذي لحالی رة إلخساأو ابح رلافي ر للقیمة العادلة خسائح أو باأر

على األصل المالي. ویتم تحدید القیمة الربح أو الخسارة المعترف بھ في الربح أو الخسارة أي توزیعات أرباح أو فوائد مكتسبة 
.٢٣العادلة بالطریقة المبینة في اإلیضاح 

أرباح وخسائر الصرف األجنبي٢-٣-٣

إن القیمة الدفتریة للموجودات المالیة المقومة بعملة أجنبیة یتم تحدیدھا بتلك العملة األجنبیة وتحویلھا بالسعر الفوري في نھایة -
كل فترة تقریر. وعلى وجھ التحدید:

اف بفروق بالنسبة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة التي لیست جزءاً من عالقة تحوط محددة، یتم االعتر
الصرف في الربح أو الخسارة.

 بالنسبة ألدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي لیست جزءاً من عالقة تحوط
محددة، یتم االعتراف بفروق الصرف على التكلفة المطفأة ألداة الدین في الربح أو الخسارة. ویتم االعتراف 

في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات.بفروق الصرف األخرى 

 بالنسبة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي لیست جزءاً من عالقة تحوط
محددة، یتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة.

مة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم االعتراف بفروق الصرف بالنسبة الستثمارات األسھم المقاسة بالقی
في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات. 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ٣-٣-٣

قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو تعترف المجموعة بمخصص خسارة للموجودات المالیة ذات الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي یتم 
أدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وكذلك التزامات القروض وعقود الضمان المالي. ال یتم 

یخ رقعة في تاولمتن االئتمار امبالغ خسائث یدتحم یتاالعتراف بخسائر انخفاض القیمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة. و
لمالیة.باألداة ائي دلمبراف االعتذ امنن الئتماطر افي مخارات لتغیر لبیان ایرتقل ک

االعتراف منذ ن الئتماافي مخاطر تحدث زیادة جوھریة عندما بالخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر لمجموعة تعترف ا
االئتمان على األدوات المالیة منذ االعتراف المبدئي، تقوم المبدئي. ومن ناحیة أخرى، إذا لم تحدث زیادة جوھریة في مخاطر 

شھراً. یستند تقییم ١٢المجموعة بقیاس مخصص الخسارة لھذه األدوات المالیة بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 
رة في احتمالیة التعثر أو مخاطر ما إذا كان ینبغي تسجیل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر إلى حدوث زیادات كبی

التعثر التي تظھر منذ االعتراف المبدئي بدالً من استناده إلى دلیل على تعرض األصل المالي النخفاض في قیمتھ االئتمانیة في 
تاریخ التقریر أو إلى حدوث تعثر فعلي.
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تمثل الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي ستنتج عن جمیع أحداث التعثر المحتملة على 
شھراً الجزء من الخسائر على مدى ١٢المتوقعة لمدة مدى العمر المتوقع لألداة المالیة. وفي المقابل، تمثل الخسائر االئتمانیة 

شھراً بعد تاریخ التقریر.١٢العمر والذي من المتوقع أن ینتج عن أحداث التعثر ألداة مالیة خالل 

الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان ١-٣-٣-٣

جوھري منذ االعتراف المبدئي، فإن المجموعة عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالیة قد زادت بشكل 
تقارن خطر حدوث التعثر على األداة المالیة كما في تاریخ التقریر مع خطر حدوث التعثر على األداة المالیة كما في تاریخ 

لة والمثبتة، بما في االعتراف المبدئي. وعند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة بعین االعتبار المعلومات الكمیة والنوعیة المعقو
ذلك الخبرة التاریخیة والمعلومات المستقبلیة المتوفرة بدون تكبد تكلفة أو جھد غیر مبرر. تشمل المعلومات المستقبلیة التي 
تؤخذ بعین االعتبار التوقعات المستقبلیة للقطاعات التي یعمل فیھا مدینو المجموعة، والتي یتم الحصول علیھا من تقاریر 

االقتصادیین والمحللین المالیین والھیئات الحكومیة وبیوت الخبرة وغیرھا من المؤسسات المماثلة، إضافة إلى عدد من الخبراء 
المصادر الخارجیة للمعلومات االقتصادیة الفعلیة والمتوقعة التي تتعلق باألعمال األساسیة للمجموعة.

االعتبار عند تقییم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوھري وعلى وجھ الخصوص، تؤخذ المعلومات التالیة بعین 
منذ االعتراف المبدئي:

.التدھور الكبیر الفعلي أو المتوقع في التصنیف االئتماني الخارجي (إن توفر) أو الداخلي لألداة المالیة

الیة معینة، على سبیل المثال الزیادة التدھور الكبیر في مؤشرات السوق الخارجیة لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة م
الكبیرة في فروق االئتمان أو أسعار مقایضة التعثر االئتماني بالنسبة للمدین أو طول الفترة الزمنیة أو المدى الذي 

كانت فیھ القیمة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة.

األوضاع المالیة أو االقتصادیة التي من المتوقع أن تتسبب التغیرات السلبیة الحالیة أو المتوقعة في بیئة العمل أو
في انخفاض جوھري في قدرة المدین على الوفاء بالتزامات دیونھ.

.التدھور الكبیر الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغیلیة للمدین

.الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس المدین

ث تغیر سلبي كبیر فعلي أو متوقع في البیئة التنظیمیة أو االقتصادیة أو التكنولوجیة للمدین، مما یؤدي إلى حدو
انخفاض جوھري في قدرة المدین على الوفاء بالتزامات دیونھ.

ري منذ بصرف النظر عن نتیجة التقییم السابق، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوھ
یوماً، ما لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومثبتة ٣٠االعتراف المبدئي عندما تتجاوز فترة استحقاق الدفعات التعاقدیة 

تظھر خالف ذلك.
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على الرغم مما سبق ذكره، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالیة لم تزد بشكل جوھري منذ االعتراف 
منخفضة في تاریخ التقریر. یتم تحدید أن لألدوات المالیة مخاطر ائتمانیة المبدئي إذا تم تحدید أن لألداة المالیة مخاطر ائتمانیة 

) أن األداة المالیة لھا مخاطر تعثر منخفضة، و(ب) أن یكون لدى المقترض قدرة قویة على الوفاء ١منخفضة في حالة (
بیة في الظروف االقتصادیة والتجاریة ) احتمال أن تودي التغیرات السل٣بااللتزامات النقدیة التعاقدیة على المدى القریب، و(

على المدى الطویل، ولكن لیس بالضرورة، إلى تقلیل قدرة المقترض على الوفاء بااللتزامات النقدیة التعاقدیة. وتعتبر 
المجموعة أن األصل المالي لھ مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یتوفر لھ تصنیف ائتماني داخلي أو خارجي على "درجة 

ر" وفقاً للتعریف المفھوم عالمیاً.االستثما

ل لإللغاء لقابر اغیزام اللتافي طرفاً عة ولمجماتصبح فیھ ذي لایخ رلتان افإ، لمالين الضماود اعقروض ولقت امازابالنسبة اللت
في مخاطر وعند تقییم ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریةلمالیة. م انخفاض قیمة األداة اتقییراض ئي ألغدلمبراف االعتایخ رتاھو 

االئتمان منذ االعتراف المبدئي بالتزام القرض، فإن المجموعة تأخذ بعین االعتبار التغیرات في مخاطر حدوث التعثر للقرض 
الذي یتعلق بھ التزام القرض. وبالنسبة لعقود الضمان المالي، تقوم المجموعة بدراسة التغیرات المتعلقة بمخاطر تخلف المدین 

ات العقد.عن الوفاء بالتزام

ترصد المجموعة بانتظام فعالیة المعاییر المستخدمة لتحدید ما إذا كانت ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان وتقوم 
بمراجعتھا حسب االقتضاء لضمان قدرة المعاییر على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل أن یتأخر سداد المبلغ.

تعریف التعثر٢-٣-٣-٣

تعتبر المجموعة األحداث التالیة من بین أحداث التعثر ألھداف إدارة مخاطر االئتمان الداخلیة حیث تشیر الخبرة السابقة إلى أن 
الذمم المدینة التي تستوفي أحد المعیارین التالیین ال یمكن استردادھا عموماً:

.عندما یكون ھناك خرق للعھود المالیة من قبل الطرف المقابل

ا تشیر المعلومات المعدة داخلیاً أو التي یتم الحصول علیھا من مصادر خارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن عندم
یقوم المدین بدفع مجمل التزاماتھ لدائنیھ، بما في ذلك المجموعة (دون مراعاة أي ضمانات تحتفظ بھا المجموعة).

یوماً ما ٩٠التعثر قد حدث عندما یتأخر سداد األصل المالي ألكثر من بصرف النظر عن التحلیل السابق، تعتبر المجموعة أن 
لم یكن لدى المجموعة معلومات معقولة ومثبتة تبرھن على معقولیة أحد عوامل التعثر.
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انخفاض القیمة االئتمانیة للموجودات المالیة٣-٣-٣-٣

تنخفض القیمة االئتمانیة لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر سلبي على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لذلك 
بیانات یمكن مالحظتھا حول أي من األحداث التالیة:األصل المالي. یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة

صعوبة مالیة كبیرة تواجھ الُمصدر أو المقترض.-أ
).٢-٣-٣-٣خرق بنود العقد مثل أحداث التعثر أو التأخر في سداد الدفعات (انظر -ب
ز المالي تنازل (تنازالت) من جانب الُمقرض (المقرضین) للمقترض ألسباب تعاقدیة أو اقتصادیة تتعلق بالعج-ج

للمقترض، وما كان للُمقرض (المقرضین) قبول ذلك في ظل ظروف أخرى.
وجود احتمال بدخول المدین في إجراءات إشھار إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى.-د
عدم وجود سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالیة.-ه

سیاسة الشطب   ٤-٣-٣-٣

عندما تتوفر معلومات تشیر إلى أن الطرف المقابل یعاني من صعوبات مالیة شدیدة ولیس تقوم المجموعة بشطب أصل مالي 
ھناك احتمال واقعي للتعافي، على سبیل المثال عندما یكون الطرف المقابل قد ُوضع تحت التصفیة أو دخل في إجراءات 

ماً، أیھما أقرب. قد تظل الموجودات المالیة یو١٨٠اإلفالس، أما في حالة قروض األفراد عندما یتأخر سداد المبالغ لفترة 
المشطوبة خاضعة ألنشطة التقاضي بموجب إجراءات االسترداد لدى المجموعة، مع مراعاة المشورة القانونیة عند االقتضاء. 

ویتم االعتراف بأي مبالغ مستردة في الربح أو الخسارة.

بھاقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة واالعتراف   ٥-٣-٣-٣

یعد قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة أحد عوامل احتمالیة التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر (أي حجم الخسارة إذا حدث 
التعثر) والتعرض الناتج عن التعثر. یستند تقییم احتمالیة التعثر والخاسرة الناتجة عن التعثر على بیانات تاریخیة معدلة بواسطة 

ما ھو موضح أعاله. أما فیما یتعلق بالتعرض الناتج عن التعثر، فبالنسبة للموجودات المالیة یتمثل ذلك في معلومات تنبؤیة ك
القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات في تاریخ التقریر، وبالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي فإن التعرض یشمل 

ى أي مبالغ إضافیة یتوقع سحبھا في المستقبل بتاریخ التعثر المحدد بناًء على المبلغ المسحوب في تاریخ التقریر، إضافة إل
التوجھات التاریخیة وفھم المجموعة الحتیاجات التمویل المستقبلیة للمدینین، وغیرھا من المعلومات التنبؤیة ذات الصلة.

نھا الفرق بین جمیع التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة بالنسبة للموجودات المالیة، یتم تقدیر الخسارة االئتمانیة المتوقعة على أ
للمجموعة وفقاً للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
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بالنسبة لعقد الضمان المالي، وحیث إن المجموعة مطالبة بتسدید الدفعات فقط في حالة حدوث تعثر من جانب المدین وفقاً 
المتوقعة یمثل المبالغ المتوقع أن تعّوض صاحب العقد عن الخسارة االئتمانیة لشروط األداة المضمونة، فإن مخصص الخسارة

التي یتكبدھا ناقصاً أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمھا من صاحب العقد أو المدین أو أي طرف آخر.

لفرق بین التدفقات النقدیة بالنسبة اللتزامات القروض غیر المسحوبة، فإن الخسارة االئتمانیة المتوقعة ھي القیمة الحالیة ل
التعاقدیة المستحقة للمجموعة إذا قام صاحب التزامات القرض بسحب القرض والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا 

في حالة سحب القرض.

دلیل على حدوث عند قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر على أساس جماعي للحاالت التي لم یتوفر لھا بعد 
زیادات جوھریة في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردیة، یتم تجمیع األدوات المالیة على أساس التالي:

.یتم تقییم طبیعة األدوات المالیة (مثالً تعرض المجموعة لقروض األفراد) كمجموعة منفصلة

.حالة التأخر عن السداد

.طبیعة المدینین وحجمھم وقطاع عملھم

.التصنیفات االئتمانیة الخارجیة إن توفرت

تراجع اإلدارة المجموعات بانتظام لكي تضمن أن مكونات كل مجموعة تظل مشاركة لنفس سمات مخاطر االئتمان.

رةفي فتالخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر قیمة دل مالیة بمبلغ یعاداة ألرة لخساص امخصس عة بقیاولمجمت اقامإذا 
م یتم بعد الوفاء لأن شروط الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدار العمر لحالي ر ایرلتقایخ رفي تادد لکنھا تح، ولسابقةر ایرلتقا

شھراً بتاریخ ١٢رة بمبلغ یساوي الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى فترة لخساص امخصس عة بقیاولمجمبھا، تقوم ا
التقریر الحالي.

جموعة بأرباح أو خسائر انخفاض القیمة في حساب الربح أو الخسارة لجمیع األدوات المالیة مع إجراء تعدیل مقابل تعترف الم
على قیمتھا الدفتریة من خالل حساب مخصص الخسارة، باستثناء االستثمارات في أدوات الدین التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة 

تسجیل مخصص الخسارة لھا في الدخل الشامل اآلخر ویتم تجمیعھ ضمن احتیاطي من خالل الدخل الشامل اآلخر، التي یتم 
إعادة تقییم االستثمارات، وال تخّفض القیمة الدفتریة لألصل المالي في بیان المركز المالي.
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االعتراف بالموجودات المالیةإلغاء   ٤-٣-٣

ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدیة في قبض التدفقات النقدیة من األصل، أو 
عة تقوم بنقل األصل المالي وجمیع مخاطر ومزایا الملكیة المرتبطة باألصل إلى أي طرف آخر بشكٍل كامل. فإذا لم تقم المجمو

بنقل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة أو االحتفاظ بھا بشكٍل كامل واستمرت في السیطرة على الموجودات المنقولة، تعترف 
المجموعة بحصتھا المتبقیة في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر المجموعة لدفعھا. أما إذا احتفظت 

ة ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في االعتراف باألصل المالي، وتعترف كذلك المجموعة بكافة مخاطر ومزایا الملكی
بالقروض المرھونة للعوائد المقبوضة.

عند استبعاد األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومبلغ المقابل المستلم 
ارة. إضافة إلى ذلك، وعند إلغاء االعتراف باالستثمار في أداة دین مصنفة بالقیمة العادلة من والمدین في حساب الربح أو الخس

خالل الدخل الشامل اآلخر، یعاد تصنیف األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تجمیعھا في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات 
العتراف باالستثمار في أداة حقوق الملكیة التي قامت المجموعة إلى حساب الربح أو الخسارة. وفي المقابل، عند إلغاء ا

باختیارھا عند االعتراف المبدئي لقیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي 
أو الخسارة، ولكن یتم تحویلھا إلى األرباح سبق تجمیعھا في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات ال یعاد تصنیفھا في حساب الربح

المحتجزة.

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة   ٤-٣

التصنیف كدیون أو كحقوق ملكیة ١-٤-٣

یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالیة أو كحقوق ملكیة وفقاً لمضمون الترتیبات 
وتعریفات المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة.التعاقدیة

أدوات حقوق الملكیة ٢-٤-٣

أداة حقوق الملكیة ھي عبارة عن عقد یثبت حصة متبقیة في موجودات منشأة ما بعد خصم جمیع التزاماتھا. یتم تسجیل أدوات 
صافیة من تكالیف اإلصدار المباشرة.حقوق الملكیة الصادرة عن إحدى شركات المجموعة بقیمة العائدات المقبوضة،

المطلوبات المالیة٣-٤-٣

تقاس جمیع المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة.

المالي غیر مؤھل لإللغاء أو عندما ینطبق منھج ومع ذلك، فإن المطلوبات المالیة التي تنشأ عندما یكون تحویل األصل 
المشاركة المستمرة، وعقود الضمان المالي الصادرة من المجموعة، وااللتزامات التي تصدرھا المجموعة لتقدیم قرض بسعر 

فائدة أقل من السوق یتم قیاسھا وفقاً للسیاسات المحاسبیة الموضحة أدناه.



٢٣البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع) لفترة الحالیةا-السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

(تابع) المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة  ٤-٣

(تابع)المطلوبات المالیة ٣-٤-٣

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة١-٣-٤-٣

) مقابالً طارئاً لجھة ١المالي (یكون االلتزام ما دعنرة لخسال الربح أو اخالن لة مدلعاالمالیة بالقیمة ت اباولطلمتصنف ا
بالقیمة ) مصنفاً ٣رة أو (بھ للمتاجظاً ) محتف٢أو (٣ق علیھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم بطینل عمامستحوذة في اندماج أ

ل الربح أو الخسارة.خالن لة مدلعاا

التالیة:یتم تصنیف االلتزام المالي كمحتفظ بھ للمتاجرة في أي من الحاالت 

.إذا كان اقتناؤه لغرض رئیسي یتمثل في بیعھ على المدى القریب

 إذا كان عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة األدوات المالیة المحددة التي تخضع إلدارة المجموعة ویكون
ھناك نمط فعلي حدیث لجني األرباح منھ على المدى القصیر. 

اة المشتقة التي تمثل عقد ضمان مالي أو أداة تحوط مصنفة وفعالة.إذا كان أداة مشتقة، فیما عدا األد

إن االلتزام المالي بخالف االلتزام المالي المحتفظ بھ للمتاجرة أو الذي یمثل مقابالً طارئاً لجھة مستحوذة في اندماج أعمال یمكن 
في أي من الحاالت التالیة:تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي 

 أن یؤدي ھذا التصنیف إلى إزالة أو التقلیل بشكٍل ملحوظ من عدم تناسق القیاس أو االعتراف الذي قد ینشأ بأي
شكل آخر.

 أن یشكل االلتزام المالي جزءاً من مجموعة من الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة أو كلیھما والذي یتم إدارتھ
ئھ على أساس القیمة العادلة، وفقاً لسیاسة إدارة المخاطر الموثقة أو استراتیجیة االستثمار لدى المجموعة، وتقییم أدا

ویتم توفیر المعلومات عن التجمیع داخلیاً على ھذا األساس. 

الیة أن یشكل جزءاً من عقد یحتوي على واحدة أو أكثر من المشتقات المدمجة ویسمح المعیار الدولي للتقاریر الم
بتصنیف العقد الموحد بأكملھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.٩رقم 

تدرج المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة مع االعتراف بأي أرباح أو خسائر تنشأ عن 
الذي ال تكون فیھ جزءاً من عالقة تحوط محددة. یشتمل صافي التغیرات في القیمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة إلى الحد

الربح أو الخسارة المعترف بھ في الربح أو الخسارة على أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالیة.

مطلوبات مالیة مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة ٢-٣-٤-٣

) مصنفة ٣رة أو (للمتاجظاً بھا ) محتف٢ل أو (عمامستحوذة في اندماج أ) مقابالً طارئاً لجھة١التي لیست (لمالیة ت اباولطلمإن ا
ل الربح أو الخسارة تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.خالن لة مدلعاابالقیمة 

على الفترة ذات العالقة. ومعدل طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة لحساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزیع مصاریف الفوائد 
الفائدة الفعلي ھو المعدل الذي یخصم بدقة الدفعات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما فیھا كافة الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة

الل العمر والتي تشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكالیف المعاملة والعالوات أو الخصومات األخرى) من خ
المتوقع لاللتزام المالي، أو خالل فترة أقصر (حسبما كان ذلك مالئماً)، إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.



٢٤البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع) الفترة الحالیة-السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

(تابع) المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة  ٤-٣

(تابع)المطلوبات المالیة ٣-٤-٣

عقود الضمان المالي٣-٣-٤-٣

عقد الضمان المالي ھو عقد یلزم الُمصدر بدفع مبالغ محددة لتعویض حامل الضمان عن الخسارة التي یتكبدھا بسبب إخفاق 
المدین في سداد أي دفعات عند استحقاقھا وفقاً لشروط أداة الدین. 

مبدئیاً بقیمھا العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقیمة العادلة من تقاس عقود الضمان المالي الصادرة من أحد كیانات المجموعة 
خالل الربح أو الخسارة وال تنشأ عن تحویل أصل مالي، یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة األعلى لكل من:

 ٩مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.

 ،ًحسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم المعترف بھ وفقاً لسیاسات االعتراف المبلغ المعترف بھ مبدئیاً ناقصا
باإلیرادات.

التزامات تقدیم قروض بسعر فائدة أقل من السوق   ٤-٣-٤-٣

تقاس التزامات تقدیم قروض بسعر فائدة أقل من السوق مبدئیاً بقیمھا العادلة، وإذا لم تكن مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
الخسارة، یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة األعلى لكل من:أو 

 ٩مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.

 المبلغ المعترف بھ مبدئیاً ناقصاً، حسب الحال، مبلغ الدخل المتراكم المعترف بھ وفقاً لسیاسات االعتراف
باإلیرادات.

رف األجنبي أرباح وخسائر الص  ٥-٣-٤-٣

بالنسبة للمطلوبات المالیة المقومة بعملة أجنبیة والمقاسة بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تحدید أرباح وخسائر 
الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة لألدوات وتدَرج ضمن حساب الربح أو الخسارة للمطلوبات المالیة التي لیست 

تحوط محددة.جزءاً من عالقة 

یتم تحدید القیمة العادلة للمطلوبات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف الفوري السائد 
في نھایة كل فترة تقریر. بالنسبة للمطلوبات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یشكل عنصر 

األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القیمة العادلة ویتم االعتراف بھ ضمن حساب الربح أو الخسارة للمطلوبات المالیة الصرف 
التي لیست جزءاً من عالقة تحوط محددة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة  ٦-٣-٤-٣

دة تتمثل في استیفاء التزامات المجموعة أو إلغائھا أو ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بمطلوباتھا المالیة إال في حالة واح
انتھاء مدتھا. إن الفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوب المالي الذي ألغي تسجیلھ والمقابل المدفوع والمستحق، بما في ذلك أي 

موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات محّملة، یتم االعتراف بھ في حساب الربح أو الخسارة.



٢٥البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع) الفترة الحالیة-السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

استثمارات عقاریة  ٥-٣

االستثمارات العقاریة ھي العقارات المحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا و/أو لزیادة قیمة رأس المال، بما في ذلك 
مبدئیاً بالتكلفة بما في ذلك تكالیف المعاملة. والحقاً العقارات قید اإلنشاء لتلك األغراض. یتم تسجیل االستثمارات العقاریة 

لالعتـراف المبدئي، ُتدرج االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصاً أي استھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. 
مدار أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة یتم احتساب االستھالك بشطب تكلفة االستثمارات العقاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على 

سنة. ٢٥بفترة 

یتم احتساب االستثمارات العقاریة كاستحواذات في التاریخ الذي یتم فیھ نقل الملكیة إلى المجموعة بموجب عقد شراء العقارات 
الفوائد المدینة ذات الصلة، وحتى ذلك التاریخ یتم تضمین الدفعات المقدمة لالستحواذ على االستثمارات العقاریة ضمن "

والموجودات األخرى".

ُیلغى االعتـراف باالستثمارات العقاریة عند استبعادھا أو عند سحبھا نھائیاً من االستخدام ویكون من غیر المتوقع تحقیق فوائد 
بیان الدخل الموحد مستقبلیة من استبعادھا. یتم االعتـراف بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتـریة لألصل في 

الموجز في الفتـرة التي یتم فیھا إلغاء االعتـراف.

الفترة المقارنة-السیاسات المحاسبیة الھامة   -٤

األدوات المالیة١-٤

یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة.

والمطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة. إن تكالیف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ أو إصدار تقاس الموجودات 
الموجودات والمطلوبات المالیة (بخالف الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) یتم 

موجودات أو المطلوبات المالیة، حسب االقتضاء، عند االعتراف األولي. أما تكالیف إضافتھا أو خصمھا من القیمة العادلة لل
المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات أو المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

فیتم االعتراف بھا مباشرة في بیان الدخل الموحد.

ات المالیةالموجود١-١-٤

یتم تصنیف الموجودات المالیة إلى الفئات المحددة التالیة: "موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العـادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر"، و"موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"، و"موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة". یتم 

إلغاء االعتـراف بالمشتریات أو المبیعات المنتظمة للموجودات المالیة على أسـاس تاریخ المتـاجرة. إن المشتریات االعتـراف و
والمبیعات المنتظمة ھي مشتـریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل إطـار زمني یحدده 

القانون أو العرف السائد في السوق.



٢٦البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع)الفترة المقارنة-السیاسات المحاسبیة الھامة   .٤

(تابع)األدوات المالیة ١-٤

(تابع)الموجودات المالیة ١-١-٤

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تصنف االستثمارات في عند االعتـراف المبدئي، یمكن للمجموعة أن تختار بشكل نھائي (على أساس كل أداة على حدة) أن
أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وال یسمح بالتصنیف بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر إذا كان االستثمار بأداة الملكیة محتفظ بھ لغرض المتاجرة.

االت التالیة:یتم تصنیف األصل المالي كمحتفظ بھ للمتاجرة في أي من الح

إذا كان امتالكھ لغرض رئیسي یتمثل في بیعھ على المدى القصیر.•
أن یكون عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة أدوات مالیة محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة، ویتوفر دلیل •

على نمط فعلي حدیث لجني األرباح على المدى القصیر.
وفعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي.أن یكون أداة مشتقة غیر مصنفة•

یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئیاً بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا 
یرات في القیمة العادلة في تكالیف المعاملة ثم یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغ

الدخل الشامل اآلخر وإضافتھا إلى احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات. یتم تحدید القیمة العادلة بالطریقة المبینة في اإلیضاح رقم 
٢٣.

أ حق یتم االعتـراف بتوزیعات األرباح على ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في بیان الدخل الموحد عندما ینش
. یتم االعتـراف بتوزیعات األرباح اإلیـرادات١٨المجموعة في استالم ھذه التوزیعات وفًقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

المكتسبة في بیان الدخل الموحد ویتم تضمینھا ضمن بند "إیـرادات تشغیلیة أخرى".

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تصنیف االستثمارات في حقوق الملكیة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تقم المجموعة یتم 
بتصنیف االستثمار غیر المحتفظ بھ للمتاجرة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي (انظر 

أعاله).

ت الدین التي ال تستـوفي الشروط الالزمة لتصنیفھا بالتكلفة المطفأة، كما ھو موضح أدناه، أو التي إن الموجودات المالیة ألدوا
تستوفي الشروط إال أن المجموعة قد اختارت بشكل نھائي أن تحددھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتـراف 

بح والخسارة. قد یتم تصنیف أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو المبدئي، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الر
الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ھذا التصنیف یلغي أو یقلل بشكل ملحوظ من تناقض القیاس أو االعتراف الذي قد ینشأ 

ھا على أسس مختلفة. عن قیاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر المتعلقة ب
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القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغییـر نموذج األعمال یتم إعادة تصنیف أداوت الدین من التكلفة المطفأة إلى 
بحیث لم یعد ھناك توافق مع معاییـر التكلفة المطفأة. وال یسمح بإعادة تصنیف أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة عند االعتـراف المبدئي.

لعادلة من خالل الربح أو الخسارة في نھایة كل فتـرة تقریر بالقیمة العادلة، ویتم االعتـراف ُتقاس الموجودات المالیة بالقیمة ا
بالربح أو الخسارة الناتجة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة. ویدرج صافي الربح أو الخسارة المعتـرف بھ في بیان الدخل 

.٢٣لقیمة العادلة كما ھو مبین في اإلیضاح الموحد تحت بند "إیـرادات تشغیلیة أخرى". یتم تحدید ا

یتم االعتراف بإیرادات الفوائد على أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ویتم تضمینھا تحت بند "إیـرادات 
تشغیلیة أخرى" في بیان الدخل الموحد.

دوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم االعتراف بإیـرادات توزیعات األرباح على االستثمارات في أ
اإلیـرادات، ١٨في بیان الدخل الموحد عندما ینشأ حق المجموعة في استالم ھذه التوزیعات وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 

ویتم تضمینھا تحت بند "إیـرادات تشغیـلیة أخرى" كما ھو موضـح أعاله.

بالتكلفة المطفأةموجودات مالیة 

یتم قیاس أدوات الدین الحقاً بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسارة انخفاض القیمة في حال توافر الشرطین التالیین: 

 أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یكون الھدف منھ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة
التعاقدیة.

 لألداة إلى وجود تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات المبالغ أن تؤدي األحكام التعاقدیة
األصلیة والفائدة المستحقة على القائم منھا.

یتم قیاس كافة الموجودات األخرى مبدئیاً بالقیمة العادلة.

یف المعاملة (إال إذا كانت مصنفة كأدوات تقاس أدوات الدین التي تطابق ھذین الشرطین مبدئیاً بالقیمة العادلة بعد إضافة تكال
انظر أعاله) ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة –دین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

عائد الفعلي في إیـرادات ناقصاً أي خسارة انخفاض في القیمة (انظر أعاله)، ویتم االعتـراف بإیـرادات الفائدة على أساس ال
الفوائد.

وللمجموعة أن تختـار بشكل نھائي، عند االعتـراف المبدئي، أن تصنف أدوات الدین التي تتطابق مع معاییـر التكلفة المطفأة 
د، عدم أعاله كأدوات دین مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ھذا التصنیف یلغي، أو یقلل إلى حد بعی

التطابق المحاسبي الذي ینشأ عن قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفـأة.
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یتعین على المجموعة إعادة تصنیف أداوت الدین من التكلفة المطفأة إلى القیمة العادلة من خالل الربح بعد االعتـراف المبدئي
أو الخسارة، إذا تغیـرت الغایة من األداة بحیث لم تعد تستوفي معاییر التكلفة المطفأة.

رادات الفوائد على الفتـرات التي تخصھا. أما طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتوزیع إیـ
معدل الفائدة الفعلي فھو المعدل الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر المتوقع ألداة الدیـن أو 

فتـرة أقصر، إن أمكن، إلى صافي القیمة الدفتـریة عند االعتـراف المبدئي. 

  ألجنبيأرباح وخسائر الصرف ا

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف الفوري السائد 
في نھایة كل فترة تقریر. یشكل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القیمة العادلة. وبالتالي،

 المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یدَرج عنصر الصرف األجنبي في بالنسبة للموجودات المالیة
الربح أو الخسارة.

 بالنسبة للموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یدَرج عنصر الصرف األجنبي
في الدخل الشامل اآلخر.

بالعملة األجنبیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تحدید أرباح وخسائر بالنسبة ألدوات الدین المقومة 
الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالیة وتدَرج ضمن بند "إیرادات تشغیلیة أخرى" في بیان الدخل 

الموحد.

إعادة تصنیف الموجودات المالیة

موجودات المالیة في حال تغیـر ھدف نموذج أعمال المجموعة إلدارة ھذه التغیـرات في الموجودات یجب إعادة تصنیف ال
المالیة. ویتوقع أن تكون ھذه التغیـرات نادرة الحدوث. تحدد المجموعة ھذه التغیـرات عن طریق مجلس إدارة المجموعة نتیجة 

ي على عملیات المجموعة وممكن إثباتھا لألطراف الخارجیة.لتغیـرات داخلیة أو خارجیة ویجب أن تكون ذات تأثیـر جوھر

إذا أعادت المجموعة تصنیف الموجودات المالیة، فإن علیھا تطبیق إعادة التصنیف على أساس مستقبلي من تاریخ إعادة 
التصنیف. وال یجب تعدیل األرباح أو الخسائر أو الفوائد المعتـرف بھا مسبقاً. 
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العادلة بتاریخ إعادة في حال قامت المجموعة بإعادة تصنیف أحد الموجودات المالیة لیتم قیاسھ بالقیمة العادلة، یتم تحدید قیمتھ 
التصنیف. ویتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناشئة عن الفروق بین القیمة الدفتریة السابقة والقیمة العادلة في بیان الدخل 

الموحد.

دلة بتاریخ في حال قیام المجموعة بإعادة تصنیف أي من الموجودات المالیة بحیث یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، فإن قیمتھا العا
إعادة التصنیف ھي قیمتھا الدفتـریة الجدیدة. 

یعتبـر تاریخ إعادة التصنیف الیوم األول من فتـرة التقریـر األولى التي تلي التغیـر في نموذج األعمال الذي نتج عنھ إعادة 
تصنیف المنشأة لموجوداتھا المالیة. 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة لتحدید ما إذا كانت ھناك أي مؤشرات تدل على حدوث االنخفاض في القیمة یتم تقییم 
بنھایة كل فترة تقریر. تعتبر الموجودات المالیة أنھا قد تعرضت لالنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على 

قدرة للموجودات المالیة بحدث واحد أو أكثر یقع بعد االعتراف المبدئي بالموجودات المالیة.تأثر التدفقات النقدیة المستقبلیة الم

قد یشتمل الدلیل الموضوعي على االنخفاض في القیمة أي مما یلي:

.صعوبة مالیة كبیرة تواجھ الشركة المصدرة أو الطرف المقابل

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

.وجود احتمال بدخول المدین في إجراءات إشھار إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة

.عدم وجود سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالیة

للتدفقات النقدیة المستقبلیة یتم قیاس خسارة االنخفاض في القیمة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة 
المقدرة التي تعكس مبالغ الضمانات والكفاالت، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي.

یتم تخفیض القیمة الدفتـریة للموجودات المالیة مباشرًة بمقدار خسارة االنخفاض في القیمة، باستثناء القروض والدفعات المقدمة 
حیث یتم تخفیض القیمة الدفتـریة باستخدام حساب المخصص. وفي حال اعتبار القروض أو الدفعات المقدمة للعمالء للعمالء؛ 

غیـر ممكنة التحصیل، یتم شطبھا مقابل حساب المخصص. ویتم إضافة المبالغ المستـردة الحقاً عن أي ذمم تم شطبھا في وقت 
ـرات في القیمة الدفتـریة لحساب المخصص في بیان الدخل الموحد.سابق إلى حساب المخصص. ویتم االعتـراف بالتغی
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القیمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیاً بحدٍث یحصل بعد أن إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في 
تم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة، فإنھ یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة التي سبق احتسابھا من خالل بیان الدخل 

الیة، في تاریخ عكس االنخفاض في القیمة، التكلفة المطفأة الموحد إلى الحد الذي ال تتجاوز فیھ القیمة الدفتـریة للموجودات الم
فیما لو لم یكن قد تم االعتـراف باالنخفاض في القیمة.

تقوم المجموعة أوالً بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة القروض والسلفیات ذات األھمیة 
القیمة بشكٍل فردي أو جماعي للقروض والسلفیات غیر ذات األھمیة الفردیة على الفردیة، وكذلك إذا كان ھناك انخفاض في 

النحو التالي:

القروض المقّیمة فردیاً )١(

تتمثل باألساس في قروض الشركات التي یتم تقییمھا فردیاً من قبل وحدة المخاطر االئتمانیة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل 
معین لالنخفاض في القیمة. موضوعي على احتمال تعّرض قرض 

وُیقاس انخفاض قیمة القروض على أساس القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة مخصومة باستخدام معدل الفائدة 
اً الفعلي للقرض أو سعر القرض الجدیر بالمالحظة في السوق، إن وجد، أو القیمة العادلة للضمان إذا كان التحصیل معتمداً كلی

على الضمان.

تحتسب خسارة انخفاض القیمة على أنھا الفرق بین قیمة القرض الدفتریة وقیمتھ الحالیة كما یتم احتسابھا أعاله.

إن احتساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المقدرة للقروض والسلفیات المضمونة یعكس التدفقات النقدیة التي قد تنتج عن إغالق 
الیف الحصول على الرھن وبیعھ، سواء كان أو لم یكن من الُمرجح إغالق الرھن.الرھن ناقصاً تك

القروض المقّیمة جماعیاً )٢(

تتضمن خسائر انخفاض قیمة القروض المقیمة جماعیاً المخصصات التالیة:

قروض تجاریة عاملة وقروض أخرى.-أ
والتي تكون مبالغ القروض الفردیة لھا غیـر قروض األفراد ذات الصفات المشتـركة المصنفة على أساس المحفظة-ب

جوھریة.
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قروض تجاریة عاملة وقروض أخرى(أ)

تقییم القروض المقیـمة فردیاً دون وجود أو تحدید أي مؤشر على وجود خسارة، یمكن أن تكون ھناك خسائر على عندما یتم 
أساس تصنیف المخاطر وخصائص قطاع األعمال أو المنتج أو التغیرات المتوقعة.

ضت قیمتھا في تاریخ التقریـر یغطي انخفاض القیمة الخسائر التي من الممكن أن تنتج من القروض العاملة الفردیة التي انخف
ولكن لم یتم تحدیدھا بشكل خاص كمنخفضة في القیـمة إال في وقت الحق مستقبالً.

تقوم إدارة المجموعة باحتساب انخفاض القیمة المقدر لكل محفظة على حدة على أساس الخبرة السابقة والتصنیف االئتماني 
امنة والتي تعكسھا الظروف االقتصادیة واالئتمانیة مع األخذ بعین االعتبار والتغیرات المتوقعة باإلضافة إلى الخسائر الك

متطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.  

قروض األفراد ذات الصفات المشتـركة المصنفة على أساس المحفظة والتي تكون مبالغ القروض الفردیة لھا غیـر (ب)
جوھریة

المستقبلیة لمجموعة من الموجودات المالیة التي یتم تقییمھا بصورة جماعیة لتحري االنخفاض في قیمتھا یتم إن التدفقات النقدیة 
تقدیرھا على أساس التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات في المجموعة وتجربة الخسارة التاریخیة بالنسبة للموجودات ذات 

ض لھا المجموعة. یتم تعدیل تجربة الخسارة التاریخیة على أساس البیانات خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك التي تتعر
الحالیة الجدیرة بالمالحظة لبیان آثار الظروف الحالیة التي لم یكن لھا تأثیر على الفترة التي حدثت فیھا تجربة الخسارة 

حالیاً.التاریخیة، وأیضاً إلزالة آثار الظروف في الفترة التاریخیة التي ال وجود لھا 

من رصید القرض الذي تجاوز  ٪٢٥ُیحتسب انخفاض قیمة قروض األفراد بتطبیق منھج معادلة یتم فیھ رصد مخصص بنسبة 
من رصید القرض عندما یتخطى موعد استحقاقھ ألكثـر من  ٪٥٠یوماً، ومخصص بنسبة ٩٠موعد استحقاقھ بما یزید على 

یوماً، بالصافي من ١٨٠روض التي تتجاوز موعد استحقاھا بمدة تزید عن یوماً. ویتم تكوین مخصص بكامل قیمة الق١٢٠
الضمانات المحتفظ بھا. یتماشى ھذا المنھج مع متطلبات مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.  

إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة

الحقوق التعاقدیة في قبض التدفقات النقدیة من األصل أو ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي 
تقوم بنقل األصل المالي وجمیع مخاطر ومزایا الملكیة المرتبطة باألصل إلى منشاة أخرى. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جمیع 

ا المتبقیة في األصل مخاطر ومزایا الملكیة ولم تحتفظ بھا واستمرت في السیطرة على األصل المنقول، فإنھا تعترف بحصتھ
وكذلك االلتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تكون ملزمة بدفعھا.
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(تابع)الموجودات المالیة ١-١-٤

(تابع)االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

بالموجودات المالیةإلغاء االعتراف 

وأما في حال احتفظت المجموعة بشكٍل كامل بكافة مخاطر وعوائد الملكیة لألصل المالي المحول، تستمر المجموعة في 
االعتراف باألصل المالي وتعترف كذلك بالقروض المرھونة للعوائد المقبوضة.

المطفأة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع المقابل عند إلغاء االعتراف باألصل المالي الذي تم قیاسھ بالتكلفة 
المقبوض أو المدین یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الموحد.

عند إلغاء االعتراف باألصل المالي المصنف ضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم 
سائر المتراكمة سابقاً في احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات ضمن بیان الدخل الموحد، بل تتم إعادة إعادة تصنیف األرباح أو الخ

تصنیفھا ضمن األرباح المحتجزة.

النقد وما في حكمھ

ت یتضمن النقد وما في حكمھ النقد في الصندوق واألرصدة غیـر المقیدة لدى البنوك المركزیة والمبالغ المستحقة من البنوك تح
یوماً أو أقل من تاریخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر غیـر جوھریة من ٩٠الطلب أو التي تكون بفترات استحقاق أصلیة مدتھا 

جراء التغیرات في القیمة العادلة وتستـخدمھا المجموعة في إدارة التـزاماتھا قصیـرة األجل.

كز المالي الموحد.یدَرج النقد وما في حكمھ بالتكلفة المطفأة في بیان المر

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة٢-١-٤

التصنیف كدیون أو كحقوق ملكیة

یتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة كمطلوبات مالیة أو كحقوق ملكیة وفقاً لمضمون الترتیبات 
الملكیة.التعاقدیة وتعریفات المطلوبات المالیة وأدوات حقوق 

أدوات حقوق الملكیة

أداة حقوق الملكیة ھي عبارة عن عقد یثبت حصة متبقیة في موجودات منشأة ما بعد خصم جمیع التزاماتھا. یتم تسجیل أدوات 
حقوق الملكیة الصادرة عن المجموعة بقیمة العائدات المقبوضة، صافیة من تكالیف اإلصدار المباشرة.
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المطلوبات المالیة

الربح أو الخسارة.تقاس المطلوبات المالیة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة أو بالقیمة العادلة من خالل 

مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

یتم تصنیف المطلوبات المالیة المشتقة تحت بند "مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة". ویتم إدراج 
لعادلة. ویتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن إعادة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة ا

القیاس في بیان الدخل الموحد على الفور.

مطلوبات مالیة مقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة

تقاس المطلوبات المالیة غیر المحتفظ بھا لغرض المتاجرة وغیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة 
المطفأة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقة. ویتم تحدید القیم الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة على

أساس طریقة الفائدة الفعلیة.

ترة ذات الصلة. طریقة الفائدة الفعلیة ھي طریقة الحتساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتوزیع مصاریف الفائدة على مدى الف
ومعدل الفائدة الفعلي فھو الُمعدل الذي یخصم بشكٍل دقیق المدفوعات النقدیة المستقبلیة المقدرة على مدى العمر المتوقع لاللتزام 

المالي أو، حیثما یكون مالئماً، على مدى فترة أقصر إلى صافي القیمة الدفتریة عند االعتراف المبدئي.

  جنبيأرباح وخسائر الصرف األ

بالنسبة للمطلوبات المالیة المقومة بعملة أجنبیة والمقاسة بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تحدید أرباح وخسائر 
الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة لألدوات وتدَرج ضمن بند "إیرادات تشغیلیة أخرى" في بیان الدخل الموحد.

العادلة للمطلوبات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف الفوري السائد یتم تحدید القیمة 
في نھایة كل فترة تقریر. بالنسبة للمطلوبات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یشكل عنصر 

القیمة العادلة ویتم االعتراف بھ ضمن بیان الدخل الموحد.الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر 

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة

ال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة إال في حالة واحدة تتمثل في استیفاء التزامات المجموعة أو إلغائھا أو 
لتزام المالي الذي تم إلغاء االعتراف بھ والمقابل المدفوع والمستحق الدفع، بما في انتھاء مدتھا. إن الفرق بین القیمة الدفتریة لال

ذلك أي موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات محملة، یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الموحد.
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مقاصة األدوات المالیة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي في حالة واحدة فقط وھي أن یتوفر حق 
على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام قانوني حالي واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ویكون ھناك نیة للتسویة 

في نفس الوقت.

عقود الضمان المالي

عقد الضمان المالي ھو عقد یلزم المصدر بدفع مبالغ محددة لتعویض حامل الضمان عن الخسارة التي یتكبدھا بسبب إخفاق 
لمجموعة في سیاق العمل االعتیادي ضمانات مالیة المدین في سداد أي دفعات عند استحقاقھا وفقاً لشروط أداة الدین. تمنح ا

تتكون من خطابات اعتماد وكفاالت وقبوالت.

تقاس عقود الضمان المالي الصادرة من قبل المجموعة مبدئیاً بقیمھا العادلة ویتم إطفاء القیمة العادلة المبدئیة على مدى فترة 
الضمان. ویتم قیاسھا الحقاً بأعلى قیمة مما یلي:

 المخصصات والمطلوبات ٣٧مبلغ االلتزام بموجب العقد كما ھو محدد وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم
والموجودات الطارئة.

.المبلغ المعترف بھ مبدئیاً ناقصاً، حسب الحال، اإلطفاء المتراكم المعترف بھ وفقاً لسیاسات االعتراف باإلیرادات

قروض معاد التفاوض بشأنھا٢-٤

تسعى المجموعة بقدر اإلمكان إلى إعادة ھیكلة القروض بدالً من االستحواذ على الضمان. وقد یتضمن ذلك تمدید ترتیبات 
السداد واالتفاق على شروط جدیدة للقرض. وما أن یتم إعادة التفاوض على الشروط، یقاس أي انخفاض في القیمة باستخدام 

تعدیل الشروط. وتظل القروض التي أعید التفاوض بشأنھا في نفس درجة تصنیف معدل الفائدة الفعلي األصلي المحسوب قبل
مخاطر االئتمان بغض النظر عن تحسن األداء بعد إعادة الھیكلة. وتراجع اإلدارة بانتظام القروض المعاد التفاوض علیھا لكي 

ا. وتستمر القروض في الخضوع لتقییم تضمن أن جمیع المعاییر قد استوفیت وأن الدفعات المستقبلیة مرجح الحصول علیھ
فردي أو جماعي لتحري مدى االنخفاض في قیمتھا.
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خسائر انخفاض القیمة المتكبدة لكن غیر المحددة بعد٣-٤

التي لم یتم تحدید أي دلیل على حدوث خسارة محددة لھا إن الموجودات المالیة المقّیمة بشكل فردي والمدرجة بالتكلفة المطفأة 
على أساس فردي، یتم تجمیعھا معاً وفقاً لخصائص مخاطر االئتمان الخاصة بھا وذلك بناًء على قطاع العمل أو المنتج أو 

ئر انخفاض تصنیف موجودات القروض والدفعات المقدمة من أجل حساب الخسارة اإلجمالیة المقدرة. یعكس ھذا األمر خسا
القیمة التي یحتمل أن تكون المجموعة قد تكبدتھا نتیجة ألحداث تكون قد وقعت قبل تاریخ التقریر، والتي ال تتمكن المجموعة 
من تحدیدھا على أساس كل قرض على حدة، ولكن یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ. وبمجرد أن تتاح المعلومات التي تحدد 

ردیة لمجموعة من العمالء، ُتحذف تلك الموجودات المالیة من مجموعة العمالء وتخضع للتقییم خسائر الموجودات المالیة الف
الفردي من أجل تحدید مدى االنخفاض في قیمتھا.

التقدیرات واألحكام  -٥

السیاسات إن إعداد البیانات المالیة الموحدة الموجزة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق 
المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

في سبیل إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة 
صادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة والم

.٢٠١٧دیسمبر ٣١المدققة كما في وللسنة المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة  -٦

یاسات التي تم اإلفصاح عنھا في إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والس
.٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة السنویة الموحدة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في 

أساس التوحید-٧

تتضمن البیانات المالیة الموحدة الموجزة البیانات المالیة الموجزة للبنك والمنشآت الخاضعة لسیطرتھ (شركاتھ التابعة). تتحقق 
السیطرة عندما یكون البنك:

.لدیھ السلطة على الشركة المستثمر فیھا
فیھا.معرضاً لعائدات متغیرة أو أن یمتلك حقوقاً من مشاركتھا في المنشأة المستثمر
.لدیھ القدرة على استخدام سلطتھ على الشركة المستثمر فیھا بما یؤثر على عائداتھا

یتم إعداد البیانات المالیة الموجزة للشركات التابعة باستخدام نفس السیاسات المتبعة لدى البنك.

ات المجموعة عند التوحید.ُتحذف كافة البنود الجوھریة لألرصدة واإلیرادات والمصاریف الداخلیة فیما بین شرك
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موسمیة النتائج.٨

مارس ٣١لم ُتسجل أي إیرادات ذات طبیعة موسمیة في البیانات المالیة الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في 
.٢٠١٧و٢٠١٨

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.٩

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٦٥٫١٢٢٢١٣٫٠٥٥نقد في الصندوق
أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي:

٢٨١٫١٨٠٢٥٧٫٥٢٧حساب جارٍ 
٦٦٨٫٥٦٩٧١٨٫٢٩٠متطلبات نسبة النقد القانوني 

٦٠٠٫٠٠٠٩٠٠٫٠٠٠شھادات إیداع

١٫٧١٤٫٨٧١٢٫٠٨٨٫٨٧٢

تمثل متطلبات نسبة النقد القانوني لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي ودائع االحتیاطي اإللزامي وھي غیـر متاحة 
واألرصدة األخرى أي لالستخدام في عملیات المجموعة التي تنفذ بشكل یومي. ال یحمل النقد في الصندوق والحسابات الجاریة 

) ٪١٫٢٥إلى  ٪٢٠١٧:٠٫٩٧دیسمبر ٣١( ٪١٫٧٨إلى  ٪١٫٥فوائد. وتحمل شھادات اإلیداع معدالت فائدة تتراوح ما بین 
سنویاً.

قروض وسلفیات للعمالء.١٠

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١١٫٠٦٩٫٧٢٧١٠٫٨٦٧٫٧٩٤قروض
٥٥٢٫٠٤٤٦٧٦٫٩٨٧إیصاالت أمانة

١٫١٣١٫٠٠٧١٫١٣٥٫٥٤٢سحوبات على المكشوف
٣٣٠٫٢٨٢٢٦٠٫٤٨٨كمبیاالت مخصومة

١٦٧٫٤٦٦١٥٥٫٧٦١بطاقات ائتمان
١٣٫٢٥٠٫٥٢٦١٣٫٠٩٦٫٥٧٢

)٤٨٦٫٠٤٥()٤٩٤٫٢١٨(مخصص االنخفاض في القیمة

١٢٫٧٥٦٫٣٠٨١٢٫٦١٠٫٥٢٧



٣٧البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع)قروض وسلفیات للعمالء .١٠

توزیع مخصص االنخفاض في القیمة كالتالي:
مارس٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

-٩١٫٩٩٧المرحلة األولى-الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
-١٩١٫٢٤٤المرحلة الثانیة-المتوقعة الخسارة االئتمانیة 

-٢١٠٫٩٧٧المرحلة الثالثة-الخسارة االئتمانیة المتوقعة 
٢٥٤٫٢٨٩-االنخفاض الفردي في القیمة

٢٣١٫٧٥٦-خسائر انخفاض القیمة المتكبدة لكن غیر المحددة بعد

٤٩٤٫٢١٨٤٨٦٫٠٤٥

/ السنة كما یلي:والسلفیات للعمالء خالل الفتـرةاالنخفاض في قیمة القروضكانت الحركات على مخصص 

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٤٨٦٫٠٤٥٨٧٢٫٤٣١/ السنةالرصید في بدایة الفترة
-٩١٥٤٫٣٦٣رقم تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

٩١٫٩٩٧٥٥١٫٧٣٢/ السنة  االنخفاض في القیمة خالل الفترةمخصص
)٧٤٨٫٣٥٢()٢١٧٫٢٣٧(/ السنةمبالغ محذوفة خالل الفترة

)١٨٩٫٧٦٦()٢٠٫٩٥٠(عكس مخصص انخفاض القیمة خالل السنة

٤٩٤٫٢١٨٤٨٦٫٠٤٥/ السنةالرصید في نھایة الفترة



٣٨البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع)قروض وسلفیات للعمالء .١٠

تحلیل مجموع القروض والسلفیات للعمالء حسب األنشطة االقتصادیة:

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٣٫٤٨٤٫٦٨٥٢٫٨٤٤٫٦٤٦الخدمات
١٫٨٠٣٫٩٤١٢٫٠٢٣٫٩٢٤تجارة الجملة والتجزئة

١٫١٠٦٫٠٢١١٫١٨٧٫٤٤٦اإلنشاءات
٢٫٧٣٨٫٠٥٤٢٫٨٥٩٫١٨٠قروض األفراد

٢٫٤٩٨٫٣٧٣٢٫٥٤٢٫٤١٦العقارات
٦٢٤٫١٢٠٦٦١٫٢٦١التصنیع

٨٩٠٫٩٢٤٩٤٨٫٢٦١النقل واالتصاالت
١٠٤٫٤٠٨٢٩٫٤٣٨المؤسسات المالیة

١٣٫٢٥٠٫٥٢٦١٣٫٠٩٦٫٥٧٢

بالقیمة العادلةموجودات مالیة مقاسة.١١

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٧٫٧٧١١٧٫٦٩٢استثمارات في أسھم مدرجة
٥٠٫٩٢١٥٠٫٩٢١استثمارات في أسھم غیر مدرجة

٢٫٦٩٦٣٫٥٥٦استثمار في صنادیق استثماریة غیر مدرجة

٧١٫٣٨٨٧٢٫١٦٩

فیما یلي الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة حسب التركیز الجغرافي:

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٦٠٫٤٢٥٦١٫٢٠٦داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٠٫٩٦٣١٠٫٩٦٣العربیة المتحدةخارج دولة اإلمارات 

٧١٫٣٨٨٧٢٫١٦٩



٣٩البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

موجودات مالیة أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة.١٢

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٫٠٠٤٫٨٧١٨٥٢٫٨٢٦استثمارات في أدوات دین  
-)٤٠٣(مخصص انخفاض القیمة

١٫٠٠٤٫٤٦٨٨٥٢٫٨٢٦

فیما یلي الموجودات المالیة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب التركیز الجغرافي:

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٢٥٫٨٧٦٢٠٩٫١٤٣داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
٧٧٨٫٩٩٥٦٤٣٫٦٨٣خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

١٫٠٠٤٫٨٧١٨٥٢٫٨٢٦

رأس المال.١٣

سھما بقیمة درھم ١٫٧٣٧٫٣٨٣٫٠٥٠، یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع للبنك من ٢٠١٨مارس ٣١كما في 
بقیمة درھم واحد للسھم).سھماً ٢٠١٧:١٫٧٣٧٫٣٨٣٫٠٥٠دیسمبر ٣١واحد للسھم (

سندات الشق األول من رأس المال.١٤

سندات رأسمالیة من الشق األول ("السندات الرأسمالیة") من خالل كیان لغرض خاص ھو ٢٠١٥دیسمبر ٢٣أصدر البنك في 
ملیون درھم). تعد ھذه ٤٥٩٫١٢٥ملیون دوالر أمریكي (١٢٥سي بي آي تاییر وان برایفت لیمتد ("المصدر")، بقیمة بلغت 

(محتسبة على أساس متوسط معدل المقایضة لست  ٪ ٦٫٥٠حمل فائدة بنسبة السندات الرأسمالیة سندات رأسمالیة دائمة وت
سنویا) خالل "الفترة األولیة". وبعد الفتـرة األولیة، وفي كل تاریخ إعادة تسعیر، یتم احتساب  ٪٤٫٧١سنوات باإلضافة إلى 

سنویاً. تدفع الفائدة على  ٪٤٫٧١الفائدة لفترة إعادة التسعیر التالیة بمتوسط معدل المقایضة لست سنوات باإلضافة إلى ھامش 
. وُتعرف "الفتـرة األولیة" بالفتـرة (من ومتضمنة) تاریخ اإلصدار ھذه السندات الرأسمالیة بشكل نصف سنوي في آخر الفترة

وحتى (باستثناء) تاریخ الطلب األول. ویعرف "تاریخ إعادة التسعیر" بأنھ تاریخ الطلب األول ونفس الیوم على مدار ست 
"تاریخ الطلب األول" وفي كل تاریخ ٢٠٢١دیسمبر ٢٣أعوام تالیة. ویحق للبنك المطالبة بھذه السندات الرأسمالیة اعتباراً من 

دفع فائدة بعد ذلك.

تعد سندات الشق األول من رأس المال دائمة وثانویة وغیـر مضمونة. ویجوز للبنك اختیار عدم دفع فوائد بناًء على تقدیره 
د الفائدة حدثا من أحداث الخاص. وال یحق لحامل تلك السندات الرأسمالیة المطالبة بالفائدة، وال یعد اختیار البنك عدم سدا

التخلف عن السداد.



٤٠البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

ودائع العمالء.١٥

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٣٫٤٨١٫٦٢٢٣٫٣٦٠٫١٥٣حسابات جاریة
٥٨٤٫٣٣٠٥٧٣٫٧٤٣حسابات توفیر

٨٫٥٥٢٫٤٢٩٨٫٩٤٧٫٦٣٧ودائع ألجل
٣٠٢٫٧٢٤٢٧٩٫١١٤أخرى

١٢٫٩٢١٫١٠٥١٣٫١٦٠٫٦٤٧

مطلوبات طارئة والتزامات.١٦

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

مطلوبات طارئة
٢٫٩٥٠٫٦١١٣٫١٤١٫٧٠٤ضمانات

٤٨٨٫١٩٠٤٥٤٫٥٠٠خطابات اعتماد

٣٫٤٣٨٫٨٠١٣٫٥٩٦٫٢٠٤

التزامات
٢٫٦٥٤٫١١١٢٫٧٨٤٫٣٣٣التزامات قروض

٨٫٦٩٤١١٫٢٠٤التزامات رأسمالیة

٢٫٦٦٢٫٨٠٥٢٫٧٩٥٫٥٣٧

معامالت األطراف ذات العالقة.١٧

العالقة على النحو الوارد في تبرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تندرج ضمن تعریف األطراف ذات أ)
: "إفصاحات األطراف ذات العالقة". تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات ٢٤المعیار المحاسبي الدولي رقم 

تحت الملكیة و/أو اإلدارة والسیطرة المشتـركة ومساھمیھا وكبار موظفي اإلدارة. تتم المعامالت مع األطراف ذات 
روط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجیین.العالقة تقریباً بنفس الش



٤١البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

(تابع)معامالت األطراف ذات العالقة .١٧

فیما یلي أرصدة األطراف ذات العالقة في نھایة فترة/ سنة التقریر:ب)

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

كبار موظفي اإلدارة
٧٫٦٦٦٧٫٨٠١قروض وسلفیات للعمالء

١٠٫٣٦٩٨٫٨٣٨ودائع العمالء

أطراف أخرى ذات عالقة
٥٠١٫١٣٩٤٦٢٫٥٤٣قروض وسلفیات للعمالء

٤٫٩٥٠٦٫٦٤٧ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
٢٢٩٫٧٢١٢١١٫٠٥٨ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

٢٥١٫٠٢٠٢٥١٫٠٥٨ودائع العمالء
٣٦٫٧٣٠٣٦٫٧٣٠مقایضات أسعار الفائدة (القیمة االسمیة)

٤٥٩٫١٢٥٤٥٩٫١٢٥سندات الشق األول من رأس المال

یتضمن صافي إیرادات الفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:ج)

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨
مارس٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

كبار موظفي اإلدارة
٥٧٧٩إیرادات الفوائد

٦٦٦١مصاریف الفوائد
٤٫٠٦٧٥٫٨٦٧تعویضات كبار موظفي اإلدارة

أطراف أخرى ذات عالقة
٤٫٣٨٨٥٠٧إیرادات الفوائد

١٫٧٣٦١٫٦٣٣الفوائدمصاریف 



٤٢البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

إیرادات تشغیلیة أخرى، بالصافي.١٨

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨
مارس٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١٣٫٤٦٩١٢٫٦٢١أرباح الصرف األجنبي
خسارة من إعادة تقییم موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل 

)١٤٠(٨٥٢الربح أو الخسارة
٨٤٣١٫٧٦٣ربح من بیع الموجودات المالیة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة

٤٫٠٢٥٦٫٣٥٢أخرى

١٩٫١٨٩٢٠٫٥٩٦

خسائر ومخصصات انخفاض القیمة، بالصافي.١٩

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨
مارس٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٦٥٫١٦٧١٠٣٫٨١٤جوات المالیةالمومخصص انخفاض قیمة 
)١٦٫٤٠٢()١٦٫٢٥٦(مبالغ مستردة مقابل انخفاض قیمة القروض  

)١٧٫٢٨٨()٩٫٥٤٦(القروضمبالغ مستردة مقابل شطب 
)١٧(-خسائر انخفاض في القیمة معكوسة على ذمم وساطة مدینة

١٢٦٩٨٦دیون معدومة مشطوبة
-٢٢٫٣٦٠انخفاض قیمة موجودات غیر مالیة

٦١٫٨٥١٧١٫٠٩٣

ربحیة السھم الواحد.٢٠

على المتوسط المرجح لعدد األسھم قید اإلصدار خالل الفترة كما تحتسب ربحیة السھم بقسمة ربح الفترة العائد لمالكي البنك
یلي:

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨
مارس٣١

٢٠١٧
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣٩٫٩٣٠٢٠٫٧٢٦ربح الفترة (ألف درھم)

١٫٧٣٧٫٣٨٣٫٠٥٠١٫٧٣٧٫٣٨٣٫٠٥٠المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة

٠٫٠٢٣٠٫٠١٢ربحیة السھم (بالدرھم)



٤٣البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

النقد وما في حكمھ.٢١

النقد وما في حكمھ المدرج في بیان التدفقات النقدیة الموحد الموجز یتألف من المبالغ التالیة:

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مارس٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھم
(غیر مدققة)(مدققة)مدققة)(غیر 

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة 
١٫٧١٤٫٨٧١٢٫٠٨٨٫٨٧٢٢٫٠٢٧٫٣٧٥المركزي

٥٦٠٫٠١٢٨١٧٫٠٠٧١٫١٢٩٫٣٩٣ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  
٢٫٢٧٤٫٨٨٣٢٫٩٠٥٫٨٧٩٣٫١٥٦٫٧٦٨

البنوك بفترة استحقاق ناقصاً: ودائع وأرصدة مستحقة من 
--)٧٣٫٤٥٠(یوماً ٩٠أصلیة أكثر من 

یوماً ٩٠ناقصاً: شھادات إیداع بفترة استحقاق أصلیة مدتھا 
)١٫١٠٠٫٠٠٠()٢٠٠٫٠٠٠()٢٠٠٫٠٠٠(أو أقل

ناقصاً: احتیاطي قانوني لدى مصرف اإلمارات العربیة 
)٦٩٨٫٩٤٣()٧١٨٫٢٩٠()٦٦٨٫٥٦٩(المتحدة المركزي

١٫٣٣٢٫٨٦٤١٫٩٨٧٫٥٨٩١٫٣٥٧٫٨٢٥

تحلیل القطاعات.٢٢

تتحدد القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من قبل صّناع 
وتقییم أدائھ.القرارات الرئیسیین حول األمور التشغیلیة للمجموعة بھدف تخصیص الموارد لكل قطاع 

یتم تنظیم المجموعة ألغراض تشغیلیة في ثالثة قطاعات عمل رئیسیة وھي كالتالي:

وتشمل مجموعة األنشطة المصرفیة للشركات والمؤسسات ومجموعة األنشطة المصرفیة لألفراد وخزینة األنشطة المصرفیة
البنك وأنشـطة أخرى.

وتمثل الخدمات المتعلقة بالوساطة فیما یتعلق بأسھم حقوق الملكیة. أنشطة الوساطة

وتمثل الوساطة وخدمات التطویـر فیما یتعلق بالعقارات.العقارات



  ٤٤البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

(تابع)تحلیل القطاعات .٢٢

:٢٠١٧مارس ٣١و٢٠١٨مارس ٣١فیما یلي معلومات القطاعات المقدمة إلى الرئیس التنفیذي للمجموعة للقطاعات التشغیلیة لفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في 

الخدمات المصرفیة
الشركات 

المجموعالعقاراتالوساطةالمجموعأخرىالخزینةاألفرادوالمؤسسات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١لثالثة أشھر المنتھیة في لفترة ا
١٢٧٫١٨٠--٦٢٫٨٠٠٥٨٫٤٦٤٢٫٤٦٦٣٫٤٥٠١٢٧٫١٨٠صافي إیرادات الفوائد من العمالء الخارجیین

-)٢٫٢٥٠(٢٫٠١٩٢٣١---٢٫٠١٩إیرادات الفوائد بین القطاعاتصافي
٦٠٫٧٤٧-٦٠٫٧٢٠٢٧)٣٢٢()٨٥(٤٣٫٠٣٥١٨٫٠٩٢إیرادات الرسوم والعموالتصافي

٢٫٣٣٨١٩٫١٨٩-١٦٫٨٥١)٧٩٩(٩٫١٩٩٣٫٣٣٦٥٫١١٥إیرادات تشغیلیة أخرى، بالصافي
)٧٤٩(--)٧٤٩(---)٧٤٩(حصة من نتائج شركات زمیلة

)٦١٫٨٥١()٥٫٣٧٠(-)٥٦٫٤٨١(--)٤٨٫٨٧٠()٧٫٦١١(مخصصات انخفاض القیمة، بالصافيخسائر و
)٩٤٫٨٦٨()١٫٤٠٣()٧٢٩()٩٢٫٧٣٦()٤٤٫٤١٦()١٫٣٨٦()٣٦٫٥٠٠()١٠٫٤٣٤(یف عمومیة وإداریة باستثناء االستھالكمصار
)٩٫٧٢١()١٫٩١٣()٦٩()٧٫٧٣٩()٥٫١٣٩()٩٠()١٫٦٥٣()٨٥٧(ف االستھالكمصرو

٣٩٫٩٢٧)٨٫٥٩٨()٥٤٠(٤٩٫٠٦٥)٤٧٫٢٢٦(٦٫٠٢٠)٧٫١٣١(٩٧٫٤٠٢/ (خسارة) الفترةربح

)مدققةغیر(٢٠١٨مارس٣١فيكما
١١٫٦٨٦٫٢٩٥٣٫٩٠٧٫٣٩٧٣٫٣٩٠٫٠٨٣٥٧٤٫٦٢٩١٩٫٥٥٨٫٤٠٤٧٣٩٤٥١٫٣٤٦٢٠٫٠١٠٫٤٨٩مجموع موجودات القطاع

١٠٫٥٣٢٫١٤٣٥٫٤٥٦٫٧٣١١٫٢٠٤٫١٨٩٤٦٢٫٣٦٦١٧٫٦٥٥٫٤٢٩٧٫١٥٦٥٤٫١٣١١٧٫٧١٦٫٧١٦مجموع مطلوبات القطاع



  ٤٥البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

  (تابع)تحلیل القطاعات .٢٢

الخدمات المصرفیة
الشركات 

المجموعالعقاراتالوساطةالمجموعأخرىالخزینةاألفرادوالمؤسسات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
صافي إیرادات الفوائد من العمالء 

١٢٥٫٥٣٣--٦١٫٧٢٧٥٤٫٨٤٧٨٫٥٧٢٣٨٧١٢٥٫٥٣٣الخارجیین
-)٢٫٠٠٣(١٫٧٥٥٢٤٨---١٫٧٥٥ادات الفوائد بین القطاعاتصافي إیر
٥٦٫٦٧٥-٨٤٥٦٫٤٤٧٢٢٨)٦٢(٣٧٫٥٦٩١٨٫٨٥٦ادات الرسوم والعموالتصافي إیر
١٫٨٠٤٢٠٫٥٩٦-٨٫٩٣٤٢٫٢٧٦٣٫٧٢٠٣٫٨٦٢١٨٫٧٩٢تشغیلیة أخرى، بالصافيإیرادات 

خصصات انخفاض القیمة، خسائر وم
)٧١٫٠٩٣(-١٧)٧١٫١١٠()٢٫٩٦٥(-)٣٦٫٨٠٤()٣١٫٣٤١(بالصافي

مومیة وإداریة باستثناء مصاریف ع
)١٠١٫٩٩٨()٢٥٠()١٫٠٣٥()١٠٠٫٧١٣()٤٥٫٧٧٥()١٫٣٥٩()٤٢٫٨٣٩()١٠٫٧٤٠(االستھالك

)٨٫٩٩١()١٫٢٥٣()٤١()٧٫٦٩٧()٤٫٤٥٦()٣٧()٢٫٧٦١()٤٤٣(االستھالكمصروف 

٢٠٫٧٢٢)١٫٧٠٢()٥٨٣(٢٣٫٠٠٧)٤٨٫٨٦٣(١٠٫٨٣٤)٦٫٤٢٥(٦٧٫٤٦١/ (خسارة) الفترةربح

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 
١١٫٧٩٣٫٨٦٦٤٫١٦٠٫٨١٨٣٫٨٦٧٫٥٢٨٤٣٢٫٥٥٨٢٠٫٢٥٤٫٧٧٠٢٫٣١٧٤٨٦٫٠٤٧٢٠٫٧٤٣٫١٣٤مجموع موجودات القطاع

١١٫٥٩١٫١٣٧٥٫٢١٤٫٨٤٤١٫٠٨٢٫٣٤٢٣٦٧٫١٢٤١٨٫٢٥٥٫٤٤٧٩٫٦٢٠١٠٫٤٠٨١٨٫٢٧٥٫٤٧٥مجموع مطلوبات القطاع

تنفذ المجموعة كافة عملیاتھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وال یوجد لدیھا أي عملیات خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 



  ٤٦البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة.٢٣

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین األطراف المشاركة في 
وبالتالي، یمكن أن تنشأ فروقات بین القیم الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. یستند تعریف القیمة العادلة السوق بتاریخ القیاس. 

إلى فرضیة استمرار المجموعة كمنشأة عاملة دون أي نیة أو التزام بتقلیص نطاق أعمالھا بشكٍل جوھري أو الدخول في 
معاملة بشروط غیر مالئمة.

المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأةالقیمة العادلة لألدوات 

باستثناء ما ھو مبین أدناه، یـرى أعضاء مجلس اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة 
المطفأة في البیانات المالیة الموحدة الموجزة تقارب قیمھا العادلة:

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

القیمة الدفتریة
١٫٠٠٤٫٤٦٨٨٥٢٫٨٢٦استثمار في أدوات الدین

القیمة العادلة
٩٦٥٫٦٤٤٨٣٥٫٩٦٣استثمار في أدوات الدین

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة

العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة باستخدام أسالیب التقییم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في یتم تحدید القیمة 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١البیانات المالیة السنویة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 

ى أساس متكررالقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة عل

یعرض الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعد التسجیل المبدئي حیث یتم تجمیعھا في 
مستویات مختلفة من األول إلى الثالث على أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة بالنسبة للقیمة العادلة.

 الُمعلنة (غیر الُمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.المستوى األول یشمل األسعار

 المستوى الثاني: قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من المعطیات األخرى، بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن
كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر المستوى األول، الجدیرة بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء 

مباشرة (وھي المستمدة من األسعار).

 المستوى الثالث: قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من المعطیات المستمدة من أسالیب التقییم وتضم المعطیات
یات غیر الجدیرة الخاصة بالموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق جدیرة بالمالحظة (المعط

بالمالحظة).



٤٧البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

(تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة .٢٣

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١
المستوى 

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

المجموعالثالث
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

٥٠٫٩٢١٦٨٫٦٩٢-١٧٫٧٧١أسھم حقوق الملكیة-

٢٫٦٩٦٢٫٦٩٦--صنادیق االستثمار-
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة
٣١٫٣١٣-٣١٫٣١٣-القیمة العادلة الموجبة للموجودات المالیة المشتقة-

١٧٫٧٧١٣١٫٣١٣٥٣٫٦١٧١٠٢٫٧٠١المجموع

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

٢٩٫٧٣٣-٢٩٫٧٣٣-القیمة العادلة السالبة للموجودات المالیة المشتقة-

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١
المستوى 

األول
المستوى 

الثاني
المستوى 

المجموعالثالث
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر

٥٠٫٩٢١٦٨٫٦١٣-١٧٫٦٩٢أسھم حقوق الملكیة-

٣٫٥٥٦٣٫٥٥٦--صنادیق االستثمار-
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة
٢٠٫٧٦١-٢٠٫٧٦١-القیمة العادلة الموجبة للموجودات المالیة المشتقة-

١٧٫٦٩٢٢٠٫٧٦١٥٤٫٤٧٧٩٢٫٩٣٠المجموع

المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

٢٠٫٦١٩-٢٠٫٦١٩-القیمة العادلة السالبة للموجودات المالیة المشتقة-

بالنسبة للمستوى الثالث من التقییم العادل، فإنھ كلما ارتفعت المعطیات الھامة للسعر/ مضاعف القیمة الدفتریة، ارتفعت القیمة 
العادلة.

لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة/ السنة.



٤٨البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

(تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة .٢٣

مطابقة قیاسات القیمة العادلة للموجودات المالیة بحسب المستوى الثالث

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٥٤٫٤٧٧٧٦٫٥٨٨/ السنةالرصید في بدایة الفترة
/ (الخسائر)األرباحمجموع 

)١٦٫١٦٦(-في الدخل الشامل اآلخر-
)٥٫٩٤٥()٨٦٠(استبعادات-

٥٣٫٦١٧٥٤٫٤٧٧/ السنةالرصید في نھایة الفترة

مالیة ُتقاس المطلوبات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة الحقاً وفق المستوى الثاني لقیاس القیمة العادلة، وال توجد أي مطلوبات
مقاسة بالقیمة العادلة وفق المستوى الثالث لقیاس القیمة العادلة.

تتعلق جمیـع األرباح والخسائر ضمن الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (المدرجة أو غیـر 
ي إعادة تقییم االستثمارات"./ السنة والمدرجة كتغیـرات في "احتیاطة) المحتفظ بھا في نھایة الفتـرةالمدرج

إدارة رأس المال-٢٤

إن أھداف وسیاسات إدارة رأس المال لدى المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسیاسات التي تم اإلفصاح عنھا في البیانات 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة الموحدة السنویة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في 

رأس المال التنظیمي

یحتسب البنك معدل كفایة رأس المال وفقاً للتعلیمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. وفیما یلي 
:٣وضع رأس المال التنظیمي بنھایة فترة التقریر بموجب بازل 



٤٩البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

(تابع)إدارة رأس المال .٢٤

كفایة رأس المال
مارس٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

قاعدة رأس المال
١٫٧٣٧٫٣٨٣١٫٧٣٧٫٣٨٣رأس المال

٢٣٢٫٣٥٣٢٢١٫٧٧٠احتیاطي نظامي
-١٧٫٤٥٩احتیاطي عام

)٣٥٫٧٨٨()٣٤٫٢٨٣(الدخل الشامل اآلخر المتراكم
٢٫٠٢٤)١٤٫٩٤٢(خسائر متراكمة

٣٠٦٣٠٩الحصص غیر المسیطرة
١٫٩٣٨٫٢٧٦١٫٩٢٥٫٦٩٨مال حقوق الملكیة العادیة الشق األول (قبل االقتطاعات الرقابیة)رأس

االقتطاعات الرقابیة
)٧٨٫٥٦٥()٧٥٫٠٧٧(موجودات غیر ملموسة

١٥٫٠١٥١٥٫٧١٤تعدیالت انتقالیة
١٫٨٧٨٫٢١٤١٫٨٦٢٫٨٤٧مجموع راس مال حقوق الملكیة العادیة الشق األول بعد التعدیالت االنتقالیة

٤٥٩٫١٢٥٤٥٩٫١٢٥رأس المال اإلضافي الشق األول
)٧٫٨٥٦()٧٫٥٠٨(تعدیالت انتقالیة

٤٥١٫٦١٧٤٥١٫٢٦٩مجموع الشق األول اإلضافي من رأس المال بعد التعدیالت االنتقالیة
٢٫٣٢٩٫٨٣١٢٫٣١٤٫١١٦مجموع الشق األول من رأس المال

١٩١٫٤١١١٩٣٫١٣٠مستحقمخصص عام 
)٧٫٨٥٦()٧٫٥٠٨(تعدیالت انتقالیة

١٨٣٫٩٠٣١٨٥٫٢٧٤الشق الثاني من رأس المال بعد التعدیالت االنتقالیة
٢٫٥١٣٫٧٣٤٢٫٤٩٩٫٣٩٠مجموع قاعدة رأس المال

الموجودات المرّجحة بالمخاطر
١٥٫٣١٢٫٩١٥١٥٫٤٥٠٫٣٩٨مخاطر االئتمان

  ٢٠٫٥٥١١٦٫٤٦٥السوقمخاطر 
١٫٤١٠٫١٧٤١٫٤٠١٫٠٩٩مخاطر التشغیل

١٦٫٧٤٣٫٦٤٠١٦٫٨٦٧٫٩٦٢مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

الحد األدنى 
المطلوب

رأس المالنسب 
مارس٣١

٢٠١٨

رأس المالنسب 
دیسمبر٣١

٢٠١٧
(مدققة)(غیر مدققة)

٪١١٫٠٪١١٫٢٪٧٫٠العادیة الشق األولنسبة رأس مال حقوق الملكیة 
٪١٣٫٧٪١٣٫٩٪٨٫٥نسبة الشق األول من رأس المال

٪١٤٫٨٪١٥٫٠٪١٠٫٥لمالنسبة مجموع رأس ا
نسبة رأس مال حقوق الملكیة العادیة الشق األول 

٪٤٫٠٪٤٫٢٪١٫٨٧٥المتاحة لمتطلبات المصد



٥٠البنك التجاري الدولي ش.م.ع

(تابع)إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة 

الموجزةاعتماد البیانات المالیة الموحدة .٢٥

.٢٠١٨أبریل ٢٣اعتمد مجلس اإلدارة ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة ووافق على إصدارھا بتاریخ 


