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بنك دبي التجاري ش.م.ع.
بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد

لفترة الثالثة أشهر و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
فترة التسعة أشهر المنتهية في
إيضاح  30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2019
ألف درهم
ألف درهم
)غير مدققة(
)غير مدققة(

دخل الفوائد والدخل من التمويل اإلسالمي
مصروفات الفوائد والتوزيعاات علاى ماودعي الودائاع
اإلسالمية
صااافي دخااف الفوائااد وصااافي الاادخف ماان التمويااف
اإلسالمي
صافي دخل الرسوم والعموالت
صااااافي األرباااااح ماااان التعاماااال بااااالعمالت األجنبيااااة
واألدوات المشتقة
صافي األرباح مان اإلساتثمارات بالقيماة العادلاة مان
خالل األرباح أو الخسائر
صاافي األربااح مان بياع اساتثمارات فاي ساندات ديان
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
الحصة من أرباح الشركة الزميلة
دخل توزيعات أرباح
دخل آخر
إجمالي الدخف التشغيلي
المعكوسات من( /مخصصات) خسائر انخفاض قيماة
المستحق من البنوك
مخصصاااااات خساااااائر انخفااااااض قيماااااة القاااااروض
والتسليفات والتمويل اإلسالمي
مساااااتردات مااااان القاااااروض والتساااااليفات والتمويااااال
اإلسالمي
مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى
مخصصاااااات خساااااائر انخفااااااض قيماااااة العقاااااارات
اإلستثمارية
المعكوسات من ( /مخصصات) خسائر انخفاض قيمة
األوراق المالية االستثمارية

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2019
ألف درهم
ألف درهم
)غير مدققة(
)غير مدققة(

2.165.978

2.412.397

662.730

821.258

()793.281
--------------

()908.081
--------------

()219.463
--------------

()317.201
--------------

1.372.697

1.504.316

443.267

504.057

498.310

533.688

165.676

165.561

169.837

145.106

60.179

52.833

2.041

1.146

948

428

20.710
123
2.786
40.015
-------------2.106.519

11.424
3.558
3.488
39.442
-------------2.242.168

12.066
3.873
8.670
-------------694.679

1.338
1.040
6.608
-------------731.865

2.045

()2.306

608

489

()708.285

()552.620

()215.055

()164.189

16.778
()15.415

33.947
-

7.835
()1.217

18.210
-

-

()3.322

-

-

3.458
-------------490.308
-------------()195.964
()9.012
-------------()204.976
-------------285.332
========
0.10
========

()321
-------------586.054
-------------()206.315
()17.746
-------------()224.061
-------------361.993
========
0.13
========

5.418
()1.964
-----------------------------1.407.060
إجمالي الدخف الصافي
1.715.903
--------------------------()570.088
()600.939
مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى
()21.209
()51.821
اإلستهالك واإلطفاء
-------------------------()591.297
إجمالي المصروفات التشغيلية
()652.760
-------------------------815.763
صافي أرباح الفترة
1.063.143
=======
========
0.29 16
الربح األساسي والمخفض للسهم (درهم)
0.38
=======
========
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات .2-1
4

بنك دبي التجاري ش.م.ع.
بيان الدخف الشامف األخر المرحلي الموجز الموحد

لفترة الثالثة أشهر و التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2019
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)

صافي أرباح الفترة

815.763
--------------

1.063.143
-----------

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2019
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)
285.332
-------------

361.993
-----------

بنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او الخسائر:
األرباح المحققة من بياع اساتثمارات فاي حقاوق ملكياة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
أرباااح ( /خسااائر) إعااادة تقياايم أسااتثمارات فااي حقااوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

-

3.172

-

-

20.042

()16.492

9.501

()1.002

بنود يحتمل إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح
أو الخسائر:
التغيرات فاي القيماة العادلاة للجازء الفعلاي مان تغطياة
التدفقات النقدية
التغيااارات فاااي احتيااااطي القيماااة العادلاااة فاااي الشاااركة
الزميلة

()3.114

6.135

()4.332

4.543

235
()2.879

435
6.570

597
()3.735

209
4.752

التغيااارات فاااي ارساااتثمارات المحاااتف بهاااا بالقيماااة
العادلة من خالف الدخف الشامف األخر:
األرباح المحققة من بيع استثمارات في سندات الدين
األرباح من إعادة تقييم اإلستثمارات في سندات الدين
صافي التغير في ارساتثمارات المحاتف بهاا بالقيماة
العادلة من خالف الدخف الشامف األخر
الدخف الشامف األخر للفترة
إجمالي الدخف الشامف للفترة

()20.710
93.504

()11.424
245.532

()12.066
61.875

()1.338
52.419

72.794
-------------89.957
-------------905.720
========

234.108
---------227.358
---------1.290.501
======

49.809
-------------55.575
-------------340.907
========

51.081
----------54.831
----------416.824
======

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات .2-1
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بنك دبي التجاري ش.م.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

في  1يناير 2019
المعامالت مع المساهمين ،المسجلة مباشرة في حقوق الملكية:
توزيعات أرباح نقدية لسنة )%20.7( 2018
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2018
الحصة في مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة
الدخف الشامف األخر
صافي أرباح الفترة
أرباح من استبعاد استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل األخر
الدخل الشامل األخر للفترة
إجمالي الدخف الشامف األخر للفترة
في  30سبتمبر ( 2019غير مدققة)
في  1يناير 2020
المعامالت مع المساهمين ،المسجلة مباشرة في حقوق الملكية:
توزيعات أرباح نقدية لسنة )%20.7( 2019
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2019
الحصة في مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة
الدخف الشامف األخر
صافي أرباح الفترة
الدخل الشامل األخر للفترة
إجمالي الدخف الشامف األخر للفترة

رأس
الماف
ألف درهم
2.802.734

ارحتياطي القانوني
والن امي
ألف درهم
1.401.367

ارحتياطي
العام
ألف درهم
1.328.025

ارحتياطي
الرأسمالي
ألف درهم
38.638

احتياطي القيمة
العادلة
ألف درهم
()137.060

األرباح
المحتجزة
ألف درهم
3.785.022

مجموع
حقوق الملكية
ألف درهم
9.218.726

-

-

-

-

-

()580.166
()11.000
()424

()580.166
()11.000
()424

-

-

-

-

-

1.063.143

1.063.143

------------2.802.734
=========
2.802.734

------------1.401.367
=========
1.401.367

------------1.328.025
=========
1.328.025

---------38.638
=======
38.638

()3.172
227.358
224.186
------------87.126
=======
48.454

3.172
1.066.315
-------------4.259.747
=========
4.597.352

227.358
1.290.501
-------------9.917.637
=========
10.216.570

-

-

-

-

-

()580.166
()15.400
()310

()580.166
()15.400
()310

------------1.401.367
=========

------------1.328.025
=========

---------38.638
=======

89.957
89.957
------------138.411
=======

815.763
815.763
-------------4.817.239
=========

815.763
89.957
905.720
-------------10.526.414
=========

------------2.802.734
في  30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
=========
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات .2-1
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بنك دبي التجاري ش.م.ع.
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

إيضاح

األنشطة التشغيلية
صافي أرباح الفترة

 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 30سبتمبر 2019
ألف درهم
(غير مدققة)

815.763

1.063.143

21.209
()2.625
()15.774
25.423
()2.786
()14.535
()21.950
()12.511
()123
708.285
15.415
()5.418
()2.045
1.780
-----------1.510.108
1.357.144

51.821
()19.332
27.662
()3.488
()7
14.541
()12.160
()49.122
()3.558
552.620
3.322
1.964
2.306
1.083
-----------1.630.795
()235.733

1.050.000
()3.507.550
()852.773
665.541
()106.514
2.262.818
()15.400
--------------2.363.374
---------------

()1.400.000
43.757
()5.981.164
()443.029
5.901.181
190.610
1.271.670
()11.000
-----------967.087
------------

()4.373.990
()36.853
2.786
3.156.150
2.661
31.049
--------------()1.218.197
---------------

()3.710.242
()14.127
3.488
3.951.435
3.992
48.875
------------283.421
-------------

()580.166
-------------()580.166
-------------565.011
7.340.365
-------------7.905.376
========

619.591
()580.166
-----------39.425
------------1.289.933
3.315.334
--------------4.605.267
========

تسويات لـ:
االستهالك واإلطفاء
شطب ممتلكات ومعدات
أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
إطفاء عالوات  /خصومات االستثمارات
دخل توزيعات األرباح
األرباح غير المحققة من اإلستثمارات بالقيمة العادة من خالل األرباح أو الخسائر
(أرباح) /خسائر من التحول في العمالت األجنبية
ارباح محققة من بيع استثمارات
صافي األرباح غير المحققة من األدوات المشتقة
الحصة من أرباح الشركة الزميلة
مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي
مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى
مخصصات خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات العقارية
(المعكوسات من)  /مخصصات خسائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية
(المعكوسات من)  /مخصصات خسائر انخفاض قيمة المستحق من البنوك
إطفاء تكلفة قيود السندات والقروض متوسطة األجل
النقص ( /الزيادة) في االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي
النقص ( /الزيادة) في شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفترة استحقاق
تعاقدي أكثر من ثالثة أشهر
النقص في المستحقات من البنوك بفترة استحقاق تعاقدي أكثر من ثالثة أشهر
الزيادة في القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي
الزيادة في الموجودات األخرى
الزيادة في ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
(النقص)  /الزيادة في المطلوبات األخرى
الزيادة في المستحق للبنوك بفترة استحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهر
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة ارستثمارية
شراء استثمارات
شراء ممتلكات ومعدات
توزيعات األرباح المستلمة
متحصالت من بيع استثمارات
توزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركة الزميلة
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /من األنشطة ارستثمارية
األنشطة التمويلية
سندات وقروض متوسطة األجل
توزيعات األرباح المدفوعة
التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  1يناير
النقد وما يعادله في نهاية الفترة

17

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  23جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات .2-1
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بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

.1

الشكف القانوني واألنشطة
تأسس بنك دبي التجاري ش.م.ع"( .البنك") في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة عام  1969وهو مسجل كشركة مساهمة عامة (ش.م.ع ).وفقا ً
للقانون االتحادي رقم  2لسنة  .2015إن البنك مدرج في سوق دبي المالي ويتمثل نشاطه الرئيسي باألنشطة المصرفية التجارية .إن العنوان المسجل
للبنك هو مبنى بنك دبي التجاري الرئيسي في شارع االتحاد ،ص.ب  , 2668دبي  ،االمارات العربية المتحدة.
تشتمل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020على نتائج البنك ،وشركاته التابعة
المملوكة بصورة كاملة( ،يشار إليها مجتمعة بـ المجموعة") باإلضافة إلى حصة المجموعة في شركة زميلة.
تفاصيف حوف الشركات التابعة والشركة الزميلة:
أ) دبي التجاري للخدمات المالية ذ.م.م ،.هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا ً للقانون االتحادي رقم  2لسنة  2015في دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة .يمتلك البنك  %100من حصص الشركة ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بالعمل كوسيط لألسهم والسندات المحلية.
ب) سي بي دي لخدمات التوظيف شركة الشخص الواحد ذ.م.م ،هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا ً للقانون االتحادي رقم  2لسنة 2015
في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .يمتلك البنك  %100من حصص الشركة ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات التزويد بالعاملين .
ج) التجاري للعقارات ذ.م.م ،.هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا ً للقانون االتحادي رقم  2لسنة  2015في دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة .يمتلك البنك  %100من حصص الشركة ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات إدارة ممتلكات المجموعة وشراء العقارات وبيعها.
د) سي بي دي (كايمان) ليمتد ،هي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في جزيرة كايمان .تم تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص ألي إصدار لسندات
الدين.
هـ) سي بي دي (كايمان  )IIليمتد ،وهي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في جزيرة كايمان .أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بالتعامل
والتفاوض على عقود المشتقات المالية.
و) (VS 1897كايمان) ليمتد ،وهي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في جزيرة كايمان .أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بإدارة االستثمار
المستحوذ عليه من سداد الدين.
ز) الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع ،).هي شركة زميلة للبنك مدرجة في سوق دبي المالي .تقوم الشركة بكافة أصناف التأمين على الحياة
وأعمال التأمينات العامة وكذلك بعض أعمال إعادة التأمين .يمتلك البنك حصة بنسبة  %17.8في الشركة الزميلة .تعتقد اإلدارة بان لها تأثير مادي
وجوهري على الشركة الزميلة من خالل تمثيلها بمجلس إدارة الشركة الزميلة.

.2

أساس اإلعداد

 1-2بيان التوافق
تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير المالية المرحلية" .ال تتضمن هذه البيانات
المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية المدققة ويتعين قراءتها جنبا ً إلى جنب مع البيانات المالية
الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة
المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019ما عدا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المذكورة في إيضاح رقم .5
لم تقم المجموعة بتطبيق اي من المعايير الجديدة والمعدلة والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد.
 2-2العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية
لقد تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي "العملة الرسمية" وعملة العرض للبنك مقربا ً إلى أقرب عدد صحيح
باآلالف .إال إذا ذكر غير ذلك.
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أساس اإلعداد ( تابع)

 3-2أساس التوحيد
تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من البيانات المالية للبنك وشركاته التابعة المملوكة بالكامل والتي يسيطر عليها (ويشار إليهم بـ
"المجموعة") وحصة المجموعة في الشركة الزميلة ،كما في  30سبتمبر  .2020يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة للمخاطر
أو ،لديها حقوق ،في عوائد متغيرة من اشتراكها مع الجهة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة
المستثمر فيها.
.3

السياسات المحاسبية الهامة
الموجودات المالية

1-3

 .1-1-3التصنيف
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي في التصنيفات التالية:
( )1التكلفة المطفأة؛
( )2القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و
( )3القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

 oتقييم نموذج األعماف
تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة ،حيث يعكس ذلك طريقة إدارة
األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .ال يتم تحديد التقييم من خالل عامل واحد أو نشاط واحد .بدال من ذلك ،تأخذ المؤسسة باالعتبار جميع
المعلومات ذات الصلة المتاحة في تاريخ التقييم .تتضمن المعلومات التي يتم أخذها باالعتبار على:







السياسات واألهداف المعلنة لألعمال وتطبيق هذه السياسات .على وجه الخصوص ،ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات
الفوائد التعاقدية ،واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد ،ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة االلتزامات التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق
التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
كيفية تقييم أداء المحفظة والموجودات المالية المحتفظ بها داخل المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى اإلدارة.
المخاطر التي تؤثر على أداء المحفظة ،وعلى وجه الخصوص ،الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر.
كيفية تعويض مديري األعمال.
وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن المبيعات في المستقبل .ومع ذلك ،ال يتم النظر في
المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل ،ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالية
وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للتداول أو إلدارتها والتي يتم تقييم أداؤها على أساس القيمة العادلة ،بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر حيث أنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات
المالية.
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الموجودات المالية (تابع)

 .1-1-3التصنيف (تابع)

 oتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثف فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار الشروط التعاقدية لألداة.
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف "الفائدة" على أنها
اعتبار للقيمة الزمنية للمال وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية
األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي األصل
بهذا الشرط .عند التقييم تأخذ المجموعة بعين االعتبار:






أحداث طارئة من شأنها تغيير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛
خصائص الرفع المالي؛
شروط الدفع المسبق والتمديد؛
شروط تحد من مطالبة المجموعة بالنقد من موجودات محددة؛
السمات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للمال (مثل إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة).

 .2-1-3انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتطلب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قيام المجموعة بقيد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فيما يتعلق باألدوات المالية التالية:




القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي والموجودات المالية األخرى؛
التزامات القروض؛ و
عقود الضمانات المالية.

إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يعكس ما يلي:




قيمة عادلة ومرجحة بنا ًء على االحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج ال ُمحتملة؛
القيمة الزمنية للمال؛ و
معلومات مالئمة وداعمة متاحة دون تكلفة أو مجهود زائد في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف
االقتصادية المستقبلية.

يحدد المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج يتضمن ثالث مراحل حول انخفاض القيمة بنا ًء على التغيرات في الجودة
االئتمانية منذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:
مرحلة  :1عند االعتراف المبدئي بالقروض ،تعترف المجموعة بمخصص ما بنا ًء على فترة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهراً.
مرحلة  :2عندما يظهر القرض زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية ،تقوم المجموعة بقيد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على
مدى الفترة.
مرحلة  :3تعتبر القروض مخفضة القيمة .تقوم المجموعة برصد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة.
تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية:




احتمالية التعثر في السداد؛
التعرضات عند التعثر؛ و
التعرضات لخسائر عند التعثر.
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الموجودات المالية (تابع)

 .2-1-3انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)
تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا ً وغيرها من البيانات التاريخية وتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات الخاصة
بالنظرة التطلعيه.
فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:
يمثل احتمالية التعثر في السداد تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية.
تمثل التعرضات لخسائر عند التعثر تقدير للتعرضات في تاريخ تعثر مستقبلي ،مع األخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة في التعرضات بعد
تاريخ التقرير.
تمثل التعرضات عند التعثر تقدير للخسائر الناتجة في حال حدوث تعثر في وقت ما ،وترتكز على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المستحقة وتلك المتوقع حصول المقرضين عليها بما في ذلك التدفقات من تحقيق أي ضمانات .ويتم عاد ًة التعبير عنها كنسبة من التعرضات
عند التعثر.





( )1تقييم الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان
يتم إجراء تقييم لزيادة كبيرة في االئتمان على أساس شهري للتعرضات الفردية .يتم وضع حدود كمية للزيادة الكبيرة في االئتمان استناداً إلى
الحركة في درجات تصنيف االئتمان .باإلضافة إلى المعايير الكمية ،لدى المجموعة مؤشر تحذير مبكر استباقي بنا ًء عليه يقوم فريق مخاطر
االئتمان بمراجعة جودة المحفظة على أساس شهري .يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد العمالء ذوي المخاطر العالية المحتملين ضمن العمالء
العاملين.
فيما يتعلق بعمليات اإلقراض لألفراد ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار التصنيف االئتماني واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الوفاة .وتأكيداً
لذلك ،عندما يصبح األصل متأخر السداد منذ  30يوماً ،تعتبر المجموعة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وأن األصل ضمن المرحلة
الثانية من نموذج انخفاض القيمة أي يتم قياس مخصص الخسائر على أنه خسائر االئتمان المتوقعة عل مدى عمر األداة .من الممكن اعادة
النظر في هذا المعيار على اساس كل حالة  ،اعتمادا على الظروف الفردية للعمالء.

( )2تحسين بيان مخاطر االئتمان
لدى المجموعة المعايير أدناه لتقييم أي تحسينات على بيان مخاطر االئتمان والذي يترتب عليها ترقية العمالء من خالل تحويلهم من المرحلة 3
إلى المرحلة  2ومن المرحلة  2إلى المرحلة .1



سوف يتم ترقية االنخفاض الهام في مخاطر االئتمان على أساس المرحلة (مرحلة واحدة كل مرة) من المرحلة  3إلى المرحلة  2و من
المرحلة  2إلى المرحلة 1بعد انقضاء فترة التنظيم التي تمتد على األقل لـ  12شهراً.
ً
سوف يتم ترقية الحاالت ال ُمعاد هيكلتها في حال أداء  3دفعات من األقساط أو مرور فترة تنظيم تمتد لـ  12شهرا على األقل ،في حال كانت
إعادة السداد أطول من األقساط الشهرية أو الربع السنوية.

( )3تعريف التعثر
تعتبر المجموعة أن الموجودات المالية قد تعرضت لتعثر عندما يكون:
 من غير المحتمل قيام المقترض بتسوية التزاماته االئتمانية تجاه المجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلى اتخاذ إجراءات مثل تحقيق
الضمان (في حال االحتفاظ به)؛ أو
 تأخر المقترض عن أكثر من  90يوما ً عن تسوية أي التزامات ائتمانية هامة تجاه المجموعة.
عند تقييم عما إذا تعرض المقترض لتعثر ،تأخذ المجموعة باالعتبار المؤشرات التالية:
 النوعية – مثل مخالفة التعهدات
 الكمية – مثل التأخر عن السداد وعدم تسوية التزام آخر لنفس المصدر إلى المجموعة؛
 وعلى أساس البيانات التي يتم إعدادها داخليا ً والحصول عليها من مصادر خارجية.
قامت المجموعة بإجراء تحليل تاريخي لمعدالت التعثر لتحديد القطاعات المتجانسة باإلضافة إلى مؤشرات خسائر االئتمان المتوقعة (أي
احتمالية التعثر في السداد والتعرضات لخسائر عند التعثر والتعرضات عند التعثر) .في مستويات مماثلة .لغرض إجراء تحليل تاريخي لمعدل
التعثر عن السداد ،قامت المجموعة بتطبيق تعريفين منفصلين للتعثر للمحفظة االستثمارية للشركات والمحفظة االستثمارية لألفراد.
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1-3
 .2-1-3انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)

 oالمحف ة ارستثمارية للشركات
تتألف المحفظة االستثمارية للشركات من قروض تتم إدارتها بصورة فردية من خالل مديري العالقات وتخضع لإلشراف من فريق مخاطر االئتمان
لدى المجموعة .يتم تقييم تلك القروض سنويا ً على األٌقل بنا ًء على المعلومات المالية ،والمعلومات النوعية األخرى ودراسة حساب العميل.
يعتبر العمالء من الشركات متعثرين عن السداد عندما يتأخر العميل عن سداد أي من التزاماته االئتمانية لفترة تتجاوز الـ  90يوما ً.
 oالمحف ة ارستثمارية لألفراد
تتألف المحفظة االستثمارية لألفراد من القروض التي تتم إدارتها على مستوى المنتج وترتكز على برامج منتجات معتمدة .يعتبر حساب الفرد متعثر
في حال تأخر العميل عن السداد لفترة تزيد عن  90يوماً .يتم إجراء تحليل معدل التعثر والتحسن في مستويات االئتمان للمحفظة االستثمارية لألفراد
على مستوى الحساب وبالرجوع إلى عدد األيام متأخرة السداد.

( )4إدراج معلومات إستشرافية
تقوم المجموعة بإدراج معلومات إستشرافية ضمن تقييمها حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بصورة كبيرة منذ
االعتراف المبدئي بها وقياسها لمخاطر االئتمان المتوقعة .تستند المجموعة في ذلك إلى مجموعة واسعة من المعلومات االستشرافية كمدخالت
اقتصادية مثل:
 مؤشر العقارات في دبي و أبو ظبي،
 المؤشرات االقتصادية الرئيسية،
 المؤشرات االقتصادية الرئيسية غير النفطية،
 سعر برميل النفط،
 مؤشر اسعار االستهالك،
 نسب إشغال فنادق دبي،
 نسب البطالة ،إلخ.

( )5تعديل الموجودات المالية
يتم تعديل األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي ما أو يتم تعديلها بين االعتراف
المبدئي واستحقاق األصل المالي .يؤثر التعديل على مبلغ و  /أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء بشكل فوري أو في تاريخ مستقبلي.
عندما يتم تعديل أصل مالي ما ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان قد ترتب على هذا التعديل إيقاف االعتراف باألصل .وف ًقا لسياسة المجموعة،
يترتب على التعديل عدم االعتراف باألصل عندما يؤدي التعديل إلى حدوث اختالف جوهري في الشروط .لتحديد ما إذا كانت الشروط المعدلة
تختلف بصورة جوهرية عن الشروط التعاقدية األصلية ،تأخذ المجموعة ما يلي بعين االعتبار:
 العوامل النوعية مثل التدفقات النقدية التعاقدية لم تعد تعتبر تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط أو التغير في العملة أو تغيير الطرف
المقابل أو مدى التغير في أسعار الفائدة ،وتواريخ االستحقاق أو التعهدات .في حال لم تشر العوامل النوعية إلى وجود تعديل جوهري ،يتم
بعد ذلك؛
 إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية بموجب الشروط األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية بموجب
الشروط المعدلة ،ويتم خصم كلتا القيمتين بموجب معدل الفائدة الفعلي األصلي .في حال كان الفرق في القيمة الحالية مادياً ،ترى المجموعة
أن الترتيب مختلف بشكل جوهري مما يؤدى إلى إيقاف االعتراف.
عندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال يترتب على التعديل إيقاف االعتراف باألصل ،تحدد المجموعة ما إذا كانت مخاطر ائتمان
الخاصة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي من خالل مقارنة:
 احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي والذي يتم تقديره وف ًقا للبيانات المتوفرة عند االعتراف المبدئي والشروط التعاقدية األصلية؛ مع
 احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدلة.
إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية ،فإن هدف التعديل عادة هو تعظيم استرداد الشروط التعاقدية األصلية بدالً
من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير .تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة وتعديل
شروط التعهدات الخاصة بالقرض .تخضع كل من قروض األفراد والشركات لسياسة اإلمهال .تقوم لجنة االئتمان بالمجموعة بمراجعة التقارير
حول أنشطة اإلمهال بشكل منتظم.
12
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
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الموجودات المالية (تابع)
1-3
 .2-1-3انخفاض قيمة الموجودات المالية (تابع)

( )5تعديل الموجودات المالية (نابع)
ً
إذا خططت المجموعة لتعديل أصل مالي ما بطريقة تؤدي إلى اإلعفاء من سداد التدفقات النقدية ،فحينئ ٍذ تنظر أوال فيما إذا كان سيتم شطب جزء
من األصل قبل إجراء التعديل .تؤثر هذه الطريقة على نتيجة التقييم الكمي مما يعني عدم استيفاء معايير عدم االعتراف عادة في مثل هذه
الحاالت.
بشكل عام ،يعتبر اإلمهال مؤشراً نوعيا ً على حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ،وقد يمثل توقع اإلمهال دليالً على تعرض أحد
التعرضات النخفاض ائتماني في القيمة .فيما يتعلق بالموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة اإلمهال الخاصة بالمجموعة ،حيث لم يترتب
على التعديل إيقاف االعتراف ،يعكس تقدير احتمالية التعثر مدى قدرة المجموعة على تحصيل التدفقات النقدية المعدلة مع األخذ بعين االعتبار
خبرات المجموعة السابقة بشأن إجراءات اإلمهال المماثلة ،وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية ،بما في ذلك أداء الدفع الخاص بالمقترض مقابل
الشروط التعاقدية المعدلة.
إذا بقيت مخاطر االئتمان أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند االعتراف المبدئي ،سوف يستمر قياس مخصص الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى عمر األداة .سوف يتم بصورة عامة قياس مخصص خسائر القروض المعاد التفاوض بشأنها على أساس خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى  12شهراً عند وجود دليل على تحسن قدرة المقترض على السداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس الزيادة الجوهرية السابقة
في خسائر االئتمان.
في حال لم يترتب على تعديل األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،إيقاف االعتراف
باألصل المالي ،تقوم المجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل وتقوم
باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر تعديل ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد .تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس خسائر
االئتمان المتوقعة لألصل المعدل حيث يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل عند احتساب العجز النقدي المتوقع
من األصل األصلي .فيما يتعلق بالموجودات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي األصلي المستخدم الحتساب أرباح
أو خسائر التعديل لبيان شروط السوق الحالية السارية وقت إجراء التعديل .إن أي تكاليف أو رسوم متكبدة أو أي رسوم مستلمة كجزء من
التعديل تؤدي إلى تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل ويتم إطفاءها على مدى العمر المتبقي لألصل المالي المعدل.
إذا تم القيام بهذا التعديل نتيجة الصعوبات المالية التي يواجهها المقترض ،فسيتم عرض األرباح أو الخسائر ضمن خسائر انخفاض القيمة .في
حاالت أخرى ،يتم عرض األرباح أو الخسائر كإيرادات فائدة محتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
.4

استخدام التقديرات واألحكام
يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية والمبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .عند إعداد هذه
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر
الرئيسية للتقديرات واألمور غير المتأكد منها هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2019باستثناء التبعات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا 19-على المجموعة واألعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة
للمجموعة والتي ادرجت أدناه:
أثر فيروس كورونا19-
في  11مارس  ،2020اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا  19-كجائحة عالمية .وفي ضوء االنتشار السريع في ارجاء المعمورة،
واجهت العديد من االقتصادات والقطاعات تبعات كبيرة في ظل ظروف عدم اليقين واالجراءات المتخذة من قبل الحكومات الحتواء او تأخير
انتشار الوباء .يصف هذا االيضاح األثر الناجم عن االنتشار على عمليات البنك والتقديرات واالحكام المتخذة من قبل اإلدارة في تقدير قيمة
الموجودات والمطلوبات كما في  30سبتمبر .2020
 )1إدارة مخاطر االئتمان
باإلضافة إلى إجراءات إدارة مخاطر االئتمان المدرجة في ايضاح رقم -35ب ( )1في البيانات المالية السنوية المدققة للمجموعة كما في وللسنة
المنتهية في  31ديسمبر  ،2019قام البنك بتحديد القطاعات األكثر عرضة للـتأثر بهذه الظروف االستثنائية كاستجابة لتفشي فيروس كورونا19-
مع زيادة ملحوظة في اجراءات وتكرار عمليات المراجعة الدورية لهذه القطاعات وهي:
-

السياحة والضيافة
المالحة الجوية وشركات الطيران
التجزئة

 اإلمدادات العقارات التعليم13
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استخدام التقديرات واألحكام (تابع)
أثر فيروس كورونا(19-تابع)
 )1إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
استمرت المجموعة في تطبيق إجراءات مشددة في منح االئتمان للشركات المدرجة تحت القطاعات سابقة الذكر ،وخصوصا للعمالء الجدد .كما تم
استخدام إجراءات إضافية كزيادة عدد الموافقات الالزمة لمنح التسهيالت لضمان مستويات عالية من التحقق في إجراءات منح االئتمان .كما
ويستمر البنك في تطبيق اجراءات متحفظة في منح القروض لقطاعات التجزئة مع االستمرار في دعم العمالء واألعمال في الدولة.
قام البنك بالموافقة على منح بعض من عمالء البنك من قطاعات األعمال المصرفية المؤسسية واألعمال المصرفية للشركات واألعمال المصرفية
لألفراد على أساس كل حالة مهلة في السداد تتراوح من  3إلى  6أشهر .بحيث قام البنك بمراجعة أداء الحسابات السابق واالنتظام في السداد
للفترات السابقة للعمالء المتقدمين بتلك الطلبات قبل المباشرة بإجراءات الموافقة .وتم تطبيق قدر عالي من األحكام لتقدير فيما اذا كان التدفق
النقدي ومصاعب السيولة التي تواجه العميل مؤقتة ام مستمرة.
بحسب متطلبات تعميم المصرف المركزي رقم  ،CBUAE/BSD/N/2020/2019تم تقسيم العمالء المستفيدين من تأخير سداد الدفعات ضمن
برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة إلى قسمين:
المجموعة  :1العمالء المتأثرين بشكل غير ملحوظ ومؤقت بأزمة جائحة مرض كورنا.19-
يحتوى هذا القطاع الفرعي على المستلفين الذين ال يعد االنخفاض االئتماني لديهم ملحوظا بشكل كافي لكي يعتبر ارتفاع ملحوظ في مخاطر
االئتمان .هؤالء العمالء من المتوقع ان يتعرضوا لمشاكل قصيرة األمد في السيولة بسبب تعثر األعمال  /اقتطاع الرواتب ومن المتوقع ان يتعافوا
بسرعة عند استقرار البيئة االقتصادية .ان هذه الحسابات ال تعتبر ذات انخفاض كافي في جودة االئتمان للتحول في مراحل االئتمان ويمكن إبقاء
التصنيف عند نفس مستوى ما قبل األزمة.
المجموعة  :2العمالء الذين من المتوقع تعرضهم لتغيير ملحوظ في القيمة االئتمانية تفوق مشاكل السيولة.
يحتوي هذا القطاع الفرعي على المستلفين الذين يعد االنخفاض االئتماني لديهم ملحوظا بشكل اكبر ولمدة طويلة ،ما يفوق المشاكل في السيولة،
وبفترة تعافي ممتدة .من الممكن ان يكون هناك تدهور ائتماني ملحوظ لعمالء المجموعة الثانية مما قد ينجم عنه تصنيفهم في المرحلة الثانية.
يتم تصنيف العمالء على اساس المزج بين التحليل الكمي وإبداء الرأي المبني على الخبرات في هذا المجال في البنك.
فيما يلي استخدام برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة بحسب النشاط الصناعي والقطاع:
ألف درهم
القطاع
المبلغ المتأخر
اإلنشاءات والعقارات
المؤسسات المالية والتأمين
الضيافة
القروض الفردية لألعمال
القروض الفردية لالستهالك
التصنيع
الخدمات
المواصالت والتخزين
التجارة وأخرى
الخسائر االئتمانية المتوقعة

المجموعة 1
إجمالي القروض
والتسليفات

المبلغ المتأخر

المجموعة 2
إجمالي القروض
والتسليفات

188.204
18.600
26.186
10.998
45.704
47.317
20.454
759
157.227

2.982.148
445.189
611.483
100.801
211.355
64.127
282.973
4.810
902.571

615.644
246.500
8
4.146
367
54.198

1.272.539
297.242
50
22.610
7.042
130.533

515.449

5.605.457

920.863

1.730.016

83.342
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استخدام التقديرات واألحكام (تابع)
أثر فيروس كورونا(19-تابع)
 )1إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
في ما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب القطاع الصناعي من  1يناير  2020على عمالء البنك المستفيدين
من تأخير الدفعات ضمن برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة:
ألف درهم
مخصصات خسائر انخفاض القيمة
القطاع
الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1يناير 2020
102.387
اإلنشاءات والعقارات
35.288
المؤسسات المالية والتأمين
3.541
الضيافة
13.521
القروض الفردية لألعمال
172
القروض الفردية لالستهالك
()505
التصنيع
364
الخدمات
2.601
المواصالت والتخزين
التجارة وأخرى
8.903
الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  30سبتمبر 2020
166.272
لقد تم القيام بتحليل على اساس كل حالة للعمالء من الشركات ذات االئتمان المادي وتم اتباع طريقة تحليل المحفظة للعمالء من األفراد والعمالء
ذوي االئتمان األقل .بناء على االعتبارات أعاله تم تصنيف العمالء الحاصلين على دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة كالتالي:
ألف درهم
القطاع

المجموعة

عدد العمالء

الدفعات المتأخرة ضمن
برنامج دعم القطاعات
االقتصادية المستهدفة

االئتمان

مخصصات خسائر
انخفاض القيمة

األعمال المصرفية المؤسسية
واألعمال المصرفية للشركات
المجموعة 1

85

515.445

5.605.361

83.341

المجموعة 2

15

920.855

1.729.966

82.921

األعمال المصرفية لألفراد

المجموع

المجموعة 1

1

4

96

1

المجموعة 2

1

8

50

9

102

1.436.312

7.335.473

166.272

تحويل المراحل
سيبقى العمالء المصنفين ضمن المجموعة  1في نفس المرحلة كما في الربع األول من عام  2020حيث انه لم يكن هناك تغيير ملحوظ في القيمة
االئتمانية لديهم .بينما العمالء المصنفين ضمن المجموعة  2سيتم تحويلهم إلى المرحلة  3اذا تحققت الشروط األخرى لالرتفاع الملحوظ في مخاطر
االئتمان.
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استخدام التقديرات واألحكام (تابع)
أثر فيروس كورونا(19-تابع)
 )1إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
فيما يلي ملخص تصنيف المراحل بحسب المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم  9للعمالء الحائزين على دعم القطاعات االقتصادية
المستهدفة:
ألف درهم
القطاع

المرحلة

المجموعة

الدفعات المتأخرة
ضمن برنامج دعم
القطاعات االقتصادية
المستهدفة

االئتمان

مخصصات خسائر
انخفاض القيمة

األعمال المصرفية المؤسسية
واألعمال المصرفية للشركات
المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموعة 1

515.445

5.605.361

83.341

المجموعة 2

-

-

-

515.445

5.605.361

83.341

المجموعة 1

-

-

-

المجموعة 2

920.855

1.729.966

82.921

920.855

1.729.966

82.921

المجموعة 1

-

-

-

المجموعة 2

-

-

-

-

-

-

1.436.300

7.335.327

166.262

المجموع
األعمال المصرفية لألفراد
المجموعة 1

4

96

1

المرحلة 1

المجموعة 2

-

-

-

4

96

1

المجموعة 1

-

-

-

المجموعة 2

8

50

9

8

50

9

المجموعة 1

-

-

-

المجموعة 2

-

-

-

-

-

-

المجموع

12

146

10

المجموع اإلجمالي

1.436.312

7.335.473

166.272

المرحلة 2

المرحلة 3
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استخدام التقديرات واألحكام (تابع)
أثر فيروس كورونا(19-تابع)
 )1إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
التحول في مراحل االئتمان منذ  1يناير  2020للعمالء المستنفدين من تأخير الدفعات بحسب قطاع األعمال:
ألف درهم
المرحلة 1
األعمال المصرفية المؤسسية واألعمال
المصرفية للشركات
كما في  1يناير 2020
التحول من المرحلة  1إلى المرحلة 2التحول من المرحلة  2إلى المرحلة 1التحول من المرحلة  3إلى المرحلة 2التغير في االئتمان ضمن نفس المرحلة
كما في  30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
األعمال المصرفية لألفراد
كما في  1يناير 2020
التحول من المرحلة  1إلى المرحلة 2التحول من المرحلة  2إلى المرحلة 3التحول من المرحلة  2إلى المرحلة 1التغير في االئتمان ضمن نفس المرحلة
كما في  30سبتمبر ( 2020غير مدققة)

المرحلة 2

المرحلة 3

المجموع

5.274.471
()549.565
646.127
234.328
5.605.361

1.780.142
549.565
()646.127
3.020
43.366
1.729.966

3.020
()3.020
-

7.057.633
277.694
7.335.327

109
()13
96

61
()11
50

-

170
()24
146

 )2إدارة مخاطر السيولة
ان األثار الناجمة عن ازمة فيروس كورونا 19-على السيولة والتمويل ما زالت تتفاقم وتخضع للتقييم ،بحيث تقوم الحكومات حول العالم
بالمساهمة بتقديم المساعدات والحلول لمواجهة األثر السلبي لألزمة .تتمثل عوامل الخطورة بـ:
-

االنخفاض المستمر في أسعار النفط المقرون بانخفاض حاد في االنتاج مما يؤثر على تمويل القطاع المصرفي وإدارة السيولة.
االرتفاع المتوقع على كلفة التمويل بسبب تراجع تدفق الودائع من كافة القطاعات والشركات الحكومية.
نظرة مستقبلية ضعيفة لالئتمان مما قد ينجم عنه تأثر االئتمان مما يسهم في تباطئ النمو االقتصادي.

قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بإعالن حزمة تحفيزية بمبلغ  256مليار درهم في محاولة للحد من األثار السابقة الذكر
لتفشي الوباء وللتخفيف من تالشي السيولة في القطاع المصرفي في الدولة .تشتمل هذه الحزمة التحفيزية على اعالن منظومة دعم القطاعات
المستهدفة ،والتي تسمح للبنوك بمنح مرونة مؤقتة في تحصيل المستحقات من بعض العمالء لمدة اقصاها  6أشهر مع السماح للبنوك بالحصول
على تمويل مجاني من المصرف المركزي .تم إيضاح تفاصيل فوائد برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة تحت "إعفاءات أخرى" ضمن
تحديث ألخر المتطلبات التنظيمية.
إدارة مخاطر السيولة من قبل المجموعة تم إدراجها في اإليضاح  35د) في البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2019استجابة لتفشي وباء كورونا ،19-يستمر البنك بتقييم مستويات السيولة والتمويل مع األخذ بعين االعتبار التسهيالت الممنوحة من
المصرف المركزي .في الربع الثاني من عام  ،2020انضم البنك إلى منظومة دعم القطاعات المستهدفة المذكورة أعاله واستخدم اموال الدعم
المعفى من الفوائد المخصصة للبنك ،وسيستمر البنك بتقييم مستويات السيولة وتداعيات المخاطر المرتبطة بأزمة فيروس كورونا .19-
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 )3استخدام التقديرات واألحكام
ازداد انتشار وباء فيروس كورونا 19-وبشكل كبير في مارس  2020بحيث ان عدد الحاالت المسجلة ازداد وتقوم الحكومات حول العالم بتطبيق
العديد من االجراءات للحد من اثر الوباء لحماية اقتصادها .تقوم المجموعة وبشكل مستمر بمراقبة الوضع الراهن مع األخذ بعين االعتبار البيانات
االقتصادية المحدودة المتوفرة إلجراء تقييم دقيق ألثار هذا التفشي على اقتصاد الدولة ،وعلى المركز المالي للبنك ما في  30سبتمبر .2020
يقوم البنك بتطبيق قدر كبير من األحكام والتقديرات في تقدير بعض األمور كالخسائر االئتمانية المتوقعة ،قام البنك بتحديث نموذج الخسائر
االئتمانية المتوقعة بناء على أخر معلومات االقتصاد الكلي في الربع الثالث من عام .2020

حوكمة نماذج واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المعيار رقم  9للتقارير المالية
في ضوء األثر الكبير الحتماالت وأوزان مؤشرات االقتصاد الكلي على حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة ،قام البنك باتخاذ المزيد من التدابير
لتحسين االجراءات والرقابة وحوكمة االطار العام لتوقعات المؤشرات االقتصادية الكلية واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .تقوم لجنة المعيار
رقم  9للتقارير المالية الدولية والتي تتبع لإلدارة التنفيذية العليا للبنك باإلشراف على اإلطار العام الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .وللتأكد من
دقة ومالئمة عملية احتساب الخسائر المتوقعة في ظل ظروف عدم التأكد والتحول ،تقوم اللجنة بإجراء مراجعة دورية للمحافظ االئتمانية ومراجعة
المدخالت االقتصادية إلى اإلطار العام لالحتساب و قامت بالتوصية بإجراء التغييرات المطلوبة خالل الربع الحالي في هذه المدخالت في ظل
المعلومات المناسبة الواردة .وستستمر اللجنة كذلك بمراقبة أداء محافظ البنك للتأكد من أن السلوك االئتماني يتناسب مع سياسات الزيادة الملموسة
في مخاطر االئتمان من ما ينعكس على التصنيف االئتماني للعمالء.
قامت لجنة المعيار رقم  9من معايير التقارير المالية الدولية بمراجعة المدخالت واالفتراضات المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في
ضوء المعلومات المتاحة ،خالل الربع الحالي قام البنك بتغيير أوزانه للسناريوهات المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث يعكس
هذا التغيير تأثير وباء مرض فيروس كورنا 19-على بيئة االقتصاد الكلي وبدورها على الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك .أدى هذا التغيير إلى
ارتفاع الخسائر االئتمانية المتوقعة المقتطعة بمقدار 145مليون درهم .كما قام البنك خالل السنة بتقييم تأثير األزمة تغيير أوزان السناريوهات
المحتملة لنمازج الخسائر االئتمانية المتوقعة .حيث تمت زيادة احتمالية السيناريو المتشائم من  %10إلى  %25بينما تم تخفيض احتمالية السيناريو
المتفائل من  %10إلى  .%0كما وتم تخفيض احتمالية السيناريو األساسي من  %80إلى  .%75وأدت التغيرات أنفة الذكر إلى زيادة
المخصصات بمقدار 114مليون درهم .وفي حال زيادة احتمال السيناريو المتشائم بنسبة  %10إضافية ،سوف تزداد مخصصات خسائر انخفاض
القيمة بمقدار  80مليون درهم .وفي ضوء التغير المستمر في الظروف الراهنة ،تستمر اإلدارة بالمتابعة عن كثب للمتغيرات في بيئة االقتصاد
الكلي.
.

 )4قياس القيمة العادلة واألدوات المالية
تم ايضاح سياسية البنك الحالية والمتعلقة بقياس القيمة العادلة واألدوات المالية في ايضاح رقم (1-3ب) في البيانات المالية المدققة للمجموعة كما
في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
وبسبب التأثير الحاد لجائحة مرض فيروس كورونا 19-على األسواق المالية العالمية ،يقوم البنك بالمراقبة الحثيثة فيما اذا كانت القيم العادلة
للموجودات والمطلوبات المالية تمثل القيمة الفعلية للتبادل بين األطراف في الظروف الحالية.
 )5العقارات االستثمارية
السياسات الحالية لالعتراف وقياس العقارات االستثمارية تم ايضاحها في ايضاح رقم  7-3في البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة
المنتهية في  31ديسمبر  .2019في ظل التباطؤ الحاصل في اسواق العقارات ،فأنه يوجد قدر كبير من التقديرات والتعديالت غير الملحوظة
والتي يمكن ان تطبق على القيمة العادلة للعقارات المملوكة لتعكس الظروف السائدة .قام العديد من مالكي العقارات في القطاعات التجارية بالعمل
مع المستأجرين لتقديم تسهيالت إيجاريه على شكل تأخير اإليجارات أو تمديد مدد اإليجار .وعلى جميع األحوال فأننا ما زلنا في مراحل مبكرة
وفي ظل محدودية المعلومات المتوفرة عن النظرة المستقبلية لقطاع العقارات وعن األثر الذي قد ينجم عن جائحة كورونا.19-
بحسب تقديرات اإلدارة ،فأنه لم يتم تحديد أي اثر على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خالل فترة التسعة أشهر األولى من عام  .2020وسيقوم
البنك وبشكل دوري بمراقبة المؤشرات السوقية للتأكد فيما إذا كانت األسعار المستخدمة من قبل البنك تتسم بالدقة لعرض القيم العادلة بحسب
المعيار رقم  13من معايير التقارير المالية.
 )6تحديث ألخر المتطلبات التنظيمية:
قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات في  15مارس  2020بإطالق منظومة دعم القطاعات المستهدفة للحد من اثر جائحة كورونا19-على
القطاع المصرفي في الدولة .يهدف هذا البرنامج إلى:
 تسهيل منح اعفاء مؤقت لدفعات القروض و /أو الفوائد /األرباح على القروض القائمة لجميع قطاعات األعمال المتأثرة في القطاع الخاصمن الشركات الكبرى والمتوسطة واألفراد ،باستثناء القروض الممنوحة للحكومات ،الشركات التابعة للحكومات والشركات غير المقيمة ،و
 تسهيل قدرة إضافية لإلقراض ،من خالل اإلعفاء من تكوين احتياطات إضافية لرأس المال.18
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 )6تحديث ألخر المتطلبات التنظيمية (تابع):
في ما يلي تفاصيل مكونات منظومة دعم القطاعات المستهدفة:
أ)

تسهيالت معفاة من الفوائد:
تتألف التسهيالت المعفاة من الفوائد من تسهيالت سيولة من المصرف المركزي مقابل ضمانات ،تمنح هذه التسهيالت إلى األطراف المؤهلة
ضمن برنامج منظومة دعم القطاعات المستهدفة .ان األموال المستدانة ضمن التسهيالت المعفاة من الفوائد مسعرة بنسبة صفر فائدة ويتوقع
البنك تقديم هذه التسهيالت بالحد األدنى إلى عمالئه المستحقين للدعم بحسب إرشادات منظومة دعم القطاعات المستهدفة.
بلغت األموال المخصصة للبنك ما يعادل مبلغ  2.35مليار درهم من إجمالي مجموع برنامج التمويل المقدم من المصرف المركزي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة والبالغ  50مليار درهم .وقد تم استخدام كامل هذا المبلغ في الربع الثاني من العام الحالي .خالل الربع الحالي اعاد
البنك دفع مبلغ  1.03مليار درهم من هذه التسهيالت وابقى على ما يقارب  1.32مليار درهم كما في تاريخ التقرير .ولقد تم تقديم
التسهيالت إلى العمالء على شكل اعفاء من الدفعات.
تتضمن االستثمارات في األوراق المالية ذات السعر الثابت وذات السعر المتغير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
مبلغ  1.54مليار درهم استثمارات مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ضمن
منظومة دعم القطاعات المستهدفة.
أن التسهيالت المعفاة من الفوائد المقدمة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة تحتوى على منحة حكومية ،بحسب معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،20أي انها تمثل نقل مصادر تمويل إلى البنك من مؤسسة حكومية مقابل االلتزام ببعض الظروف المستقبلية تعود ألنشطة المؤسسة
التشغيلية ،أي ان التمويل الممنوح ضمن منظومة دعم القطاعات المستهدفة مرتبطة بمنظومة تأجيل الدفعات المقدمة للعمالء.
يتم االعتراف بالتسهيالت المعفاة من الفوائد بشكل مبدأي بالقيمة العادلة تماشيا مع متطلبات المعيار رقم  13للتقارير المالية ويتم قياسها
الحقا بحسب متطلبات المعيار رقم  9للتقارير المالية.

ب) اعفاءات اخرى:
تضمنت اإلجراءات الرئيسية المتخذة من قبل المصرف المركزي:
 تخفيض االحتياطي القانوني على الودائع الجارية إلى النصف لجميع البنوك من  %14إلى ،%7 ضمن اعفاءات متطلبات السيولة ،السماح للبنوك من الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بحد أدنى  %70وحد أدنى لنسبة الموجودات السائلةالمؤهلة بنسبة  ،%7من اجل التسهيل الستخدام التسهيالت المعفاة من الفوائد وتزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد الدولة،
 كجزء من اعفاءات مصادر التمويل المستقرة ،السماح للبنوك من الحفاظ على نسبة صافي مصادر األموال المستقرة بحد أدنى  %90ونسبةالتسليفات إلى مصادر األموال المستقرة بحد أقصى  %110من اجل تزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد الدولة،
 معاملة المبالغ المحصلة من خالل تسهيالت المصرف المركزي المعفاة من الفوائد ضمن برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفةكمصادر اموال مستقرة بـنسبة  %50الحتساب نسبة صافي مصادر األموال المستقرة ونسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة ،و
 تأجيل التطبيق المتوقع لبعض متطلبات بازل  3إلى مارس .2021 من أجل تخفيض األثر عن الشركات المالية ومن خالل الورقة الرسمية المنشورة في  5ابريل  2020قام المصرف المركزي بالسماح للبنوكبتطبيق ضوابط متحفظة لخسائر االئتمان المتوقع بحسب المعيار رقم  9للتقارير المالية بحيث تهدف هذه الضوابط إلى تقليل األثر الناجم عن
المخصصات على راس المال النظامي في ظل التقلبات الناجمة عن جائحة فيروس كورنا .19-ستمكن هذه الضوابط بإضافة جزء من
الخسائر المتوقعة إلى الشق الثاني من رأس المال ألغراض احتساب كفاية رأس المال على ان تقوم البنوك بعكس هذه المزايا من الشق
الثاني من رأس المال وبشكل متدرج على مدى  5سنوات تنتهي في  31ديسمبر  .2024وقام المصرف المركزي أيضا بتمديد فائض التحوط
لرأس المال إلى  31ديسمبر  2021للبنوك المشاركة في منظومة دعم القطاعات المستهدفة.
 )7تحليل التركزات
يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم  9من البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والتي تبين قطاعات القروض والتسليفات كما في  30سبتمبر
.2020

19

بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

.4

التغييرات في األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة:
ان المعيار المحاسبي الدولي رقم  – 16الممتلكات والمعدات يتطلب مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة بشكل سنوي على األقل ،وفي
حال اختالف التوقعات عن التقديرات السابقة ،يتم احتساب اي تغيير بأثر الحق كتغيير في التقديرات .وبناء عليه تمت مراجعة اإلعمار االنتاجية
للموجودات الثابتة أدناه كما هو مفصل:
يتم اهالك تكلفة كافة الممتلكات والمعدات فيما عدا األراضي المملوكة واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على أقساط متساوية على مدى أعمارها
اإلنتاجية المقدرة كما يلي:
 30إلى  60سنة
 5إلى  10سنوات
 7سنوات
 7سنوات
 3إلى  10سنوات
 7سنوات
 5سنوات

المباني
التحسينات على العقارات المستأجرة
تجديد المباني
المفروشات واألثاث
أجهزة الحاسوب
برامج أجهزة الحاسوب
السيارات

يتم اعادة تقييم طرق االستهالك ،األعمار االنتاجية و القيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها بأثر الحق حيث يكون مناسبا .يتم احتساب
التغييرات في األعمار االنتاجية للموجودات الثابتة عن طريق تغيير فترة او طريقة االستهالك كما هو مناسب ويتم التعامل معها كتغيرات
بالتقديرات المحاسبية.
تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

.5

المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة دون أن يكون لها تأثير ماد على البيانات المالية
المرحلية الموجزة الموحدة
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة .إن تطبيق هذه المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن له أي تأثير مادي على المبالغ المعلنة للفترة الحالية والفترات السابقة.
تسري على الفترات السنوية
التي تبدأ في أو بعد
(أ)

تعريف األعمال  -التعديالت على المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية

 1يناير 2020

(ب)

إصالح مؤشر سعر الفائدة – التعديالت على المعيار رقم  9من المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ،المعيار المحاسبي الدولي رقم  39و
والمعيار رقم  7من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 1يناير 2020

(ج)

تعريف المادية – التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1و المعيار
المحاسبي الدولي رقم .8

 1يناير 2020

(د)

إطار مفهوم التقارير المالية

 1يناير 2020
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.6

حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية
إن أهداف وسياسات وإجراءات حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات واإلجراءات التي تم
اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة والمدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019

.7

النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

النقد في الصندوق
األرصدة لدى المصرف المركزي في دولة االمارات العربية المتحدة
 حساب المقاصة االحتياطيات القانونية -شهادات إيداع متداولة

 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)
634.178
2.356.819
8.350.000
-------------11.340.997
========

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)
430.163
3.248.515
3.713.963
5.200.000
-------------12.592.641
========

ان االحتياطيات القانونية غير متاحة للعمليات اليومية للمجموعة وال يمكن سحبها بدون موافقة المصرف المركزي .وعليه لم يتم احتسابها كجزء
من النقد و ما يعادله .يتغير مستوى االحتياطيات القانونية بشكل دوري بحسب تعليمات المصرف المركزي.
يتم تصنفيف النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي تحت المرحلة األولى بحسب تصنيفات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .9أن
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي منخفضة المخاطر ولم يكن هناك خسائر ائتمانية متوقعة وعليه لم يتم اقتطاع أي مخصصات.
.8

المستحق من البنوك ،بالصافي

الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب
اإليداعات قصيرة األجل وتحت الطلب
القروض للبنوك
إجمالي المستحق من البنوك
مخصصات انخفاض القيمة
صافي المستحق من البنوك
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)
1.296.293
1.655.284
360.021
------------3.311.598
()1.088
-------------3.310.510
========

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)
1.459.479
611.368
360.021
-------------2.430.868
()3.133
-------------2.427.735
========

566.358
2.744.152
-------------3.310.510
========

178.499
2.249.236
------------2.427.735
========

يتم تصنيف المستحق من البنوك تحت المرحلة األولى بحسب تصانيفات المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  . 9بلغات الخساائر اإلئتمانياة
المتوقعة  1.088الف درهم كما في  30سبتمبر  31( 2020ديسمبر  3.133 :2019الف درهم).
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القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي
تتألف محفظة القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي مما يلي :
 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)

القروض والتسليفات
7.324.670
43.189.761
1.697.678
2.483.145
---------------54.695.254
----------------

سحوبات على المكشوف
قروض
تسليفات مقابل اعتمادات مستندية وإيصاالت أمانة
كمبياالت مخصومة
إجمالي القروض والتسليفات

7.018.523
40.327.233
3.219.631
2.089.718
---------------52.655.105
---------------

التمويف اإلسالمي
4.621.140
7.009.687
164.220
-------------11.795.047
--------------66.490.301
()3.510.226
---------------62.980.075
=========

المرابحة والتورق
االجارة
أخرى
إجمالي التمويف اإلسالمي
إجمالي القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي
مخصصات خسائر انخفاض القيمة
القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي

4.503.190
6.792.880
88.086
-------------11.384.156
--------------64.039.261
()3.858.451
---------------60.180.810
=========

فيما يلي تحليل توزيع المراحل إلجمالي القيمة الدفترية ومخصصات خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بها بحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم
:9
المرحلة األولى
ألف درهم

المرحلة الثانية
ألف درهم

المرحلة الثالثة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي
مخصصات خسائر انخفاض القيمة
القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي

54.217.802
()632.535
53.585.267

7.114.661
()477.738
6.636.923

5.157.838
()2.399.953
2.757.885

66.490.301
()3.510.226
62.980.075

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي
مخصصات خسائر انخفاض القيمة
القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي

52.348.762
()517.614
51.831.148

7.198.430
()609.152
6.589.278

4.492.069
()2.731.685
1.760.384

64.039.261
()3.858.451
60.180.810
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القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي (تابع)

التحليف حسب القطاع:
التصنيع
اإلنشاءات
العقارات
التجارة
المواصالت والتخزين
الخدمات
الضيافة
المؤسسات المالية والتأمين
الهيئات الحكومية
الشخصية – رهن عقاري
الشخصية  -نظامية
القروض الفردية لألعمال
أخرى
إجمالي القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي
مخصصات خسائر انخفاض القيمة
القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي

 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)

2.650.874
4.851.300
23.610.814
7.402.094
2.130.668
5.739.089
2.629.384
5.346.321
538.323
3.746.012
4.209.624
1.463.745
2.172.053
---------------66.490.301
=========
()3.510.226
---------------62.980.075
=========

2.432.279
4.383.388
22.694.778
5.740.869
951.085
5.714.626
2.574.068
8.184.858
273.616
3.307.884
4.690.832
1.759.653
1.331.325
--------------64.039.261
=========
()3.858.451
---------------60.180.810
=========

فيما يلي تحليل التغيرات في مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة:
 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)
3.858.451
711.337
337.845
()77.912
()1.319.495
3.510.226

مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في بداية الفترة
صافي المخصصات المقتطعة
الفوائد غير المثبتة
المبالغ المستردة
المبالغ التي تم شطبها
مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في نهاية الفترة
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 30سبتمبر 2019
ألف درهم
(غير مدققة)
3.112.993
552.623
186.000
()57.725
()238.079
3.555.812
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القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي ،بالصافي (تابع)
احتياطي انخفاض القيمة وفقا ً لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهاته المتعلقة بالمعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الذي
ً
نتيجة لتطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
يتناول التحديات المتنوعة الخاصة بالتطبيق والتأثيرات العملية على البنوك
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("التوجيهات").
وفقا ً للبند رقم  6.4من التوجيهات ،فإن المطابقة بين األحكام العامة والخاصة بموجب التعميم رقم  2010/28للمصرف المركزي والمعيار رقم 9
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،على النحو التالي:
 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

مخصصات انخفاض القيمة (جماعي)
مخصصات جماعية تحت التعميم رقم  2010/28الصادر من المصرف
1.081.579
المركزي
نافصا :مخصصات المرحلة األولى والثانية بحسب المعيار رقم  9من المعايير
1.110.273
الدولية إلعداد التقارير المالية*
--------------------المخصصات الجماعية المحولة إلى احتياطي خسائر انخفاض القيمة*
---------------------

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)
1.006.311
1.126.766
-----------------------------------------

مخصصات انخفاض القيمة (محدد)
مخصصات محددة تحت التعميم رقم  2010/28الصادر من المصرف المركزي
نافصا :مخصصات المرحلة الثالثة بحسب المعيار رقم  9من المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية*
المخصصات المحددة المحولة إلى احتياطي خسائر انخفاض القيمة*
إجمالي المخصصات المحولة إلى أحتياطي خسائر انخفاض القيمة

2.161.168

2.515.321

2.399.953
-----------------------------------------

2.731.685
-----------------------------------------

-

-

*في حال تخطي المخصصات بحسب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المخصصات بحسب المصرف المركزي  ،ال
يتطلب تحويل اي مبالغ إلى احتياطي المخصصات.
قاماات المجموعااة بااالتحوط للقيمااة العادلااة لاابعض القااروض و التسااليفات والتموياال اإلسااالمي ذات سااعر فائاادة ثاباات .بلغاات القيمااة الدفتريااة لهااذه القااروض
والتسليفات والتمويل اإلسالمي  63.4مليون درهم ( 31ديسمبر  148.6 :2019مليون درهم) .بلغ صافي القيمة العادلة الموجبة للمكونات المتحوطة 4.0
مليون درهم ( 31ديسمبر  2.9 :2019مليون درهم).
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األوراق المالية ارستثمارية

 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
محتف بها بالقيمة العادلة من خالف األرباح أو ألخسائر:
أسهم غير مدرجة
محتف بها بالقيمة العادلة من خالف الدخف الشامف األخر:
أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة ومحفظة المحافظ
سندات دين ذات سعر ثابت
 حكومية أخرىسندات دين غير حكومية ذات سعر متغير

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
محتف بها بالقيمة العادلة من خالف األرباح أو ألخسائر:
أسهم غير مدرجة
محتف بها بالقيمة العادلة من خالف الدخف الشامف األخر:
أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة ومحفظة المحافظ
سندات دين ذات سعر ثابت
 حكومية أخرىسندات دين غير حكومية ذات سعر متغير

اإلمارات العربية دوف مجلس التعاون
المتحدة
ألف درهم
ألف درهم

دولية

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

-

-

264.399

264.399

68.787
29.011

-

129

68.787
29.140

1.909.142
1.447.233
171.869
--------------3.626.042
========

988.657
417.203
------------1.405.860
=======

154.793
1.344.798
148.360
----------1.912.479
=======

3.052.592
3.209.234
320.229
------------6.944.381
=======

اإلمارات العربية دوف مجلس التعاون
المتحدة
ألف درهم
ألف درهم

دولية

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

-

-

253.861

253.861

48.786
-

-

169

48.786
169

1.702.870
1.157.994
330.560
--------------3.240.210
========

650.064
377.553
------------1.027.617
=======

243.674
568.723
279.033
----------1.345.460
=======

2.596.608
2.104.270
609.593
------------5.613.287
=======

تتضمن االستثمارات في األوراق المالية ذات السعر الثابت وذات السعر المتغير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خاالل الادخل الشاامل األخار مبلاغ
 1.541.2مليون درهم استثمارات مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحادة ضامن منظوماة
دعم القطاعات المستهدفة (إيضاح .))6( -4
تتضمن اإلستثمارات في األوراق المالية ذات السعر الثابت وذات السعر المتغير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاامل األخار مبلاغ
 1.458.3مليون درهم ( 31ديسمبر  1.428.4 :2019مليون درهام) إساتثمارات مرهوناة ضامن اتفاقياات إعاادة الشاراء ماع البناوك (قاروض
متوسطة األجل) (إيضاح .)2-13
تتضمن اإلستثمارات في األوراق المالية ذات السعر الثابت وذات السعر المتغير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاامل األخار مبلاغ
 622.5مليون درهم ( 31ديسمبر  :2019ال شيء) إستثمارات مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك.
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الموجودات األخرى ،بالصافي

فوائد مدينة
ذمم مدينة ومدفوعات مقدما ً
القيمة السوقية الموجبة للمشتقات
ممتلكات مستحوذة من خالل سداد ديون

.12

 30سبتمبر 2020
ألف درهم
( غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)

444.562
757.094
950.365
500.666
-------------2.652.687
========

396.149
116.991
485.029
351.824
------------1.349.993
========

ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
ودائع العمالء
حسابات جارية وتحت الطلب
حسابات إدخار
ودائع ألجل

الودائع اإلسالمية للعمالء
حسابات جارية وتحت الطلب
إدخار مضاربه
ودائع استثمارية ووكالة

إجمالي ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
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 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)

20.516.854
3.489.090
26.618.763
---------------50.624.707
----------------

18.139.152
2.749.921
27.967.596
---------------48.856.669
---------------

3.177.055
588.964
9.609.148
--------------13.375.167
------------------------------63.999.874
=========

3.495.503
583.368
10.398.793
--------------14.477.664
-----------------------------63.334.333
=========

بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

.13

سندات وقروض متوسطة األجف
إيضاح

القرض الجماعي
إتفاقيات إعادة الشراء 1-
إتفاقيات إعادة الشراء 2-
سندات يورو متوسطة األجل
المجموع

1-13
2-13
2-13
3-13

القرض الجماعي
إتفاقيات إعادة الشراء 1-
إتفاقيات إعادة الشراء 2-
سندات يورو متوسطة األجل
المجموع

1-13
2-13
2-13
3-13

1-13

القرض الجماعي

2-13

اتفاقيات إعادة شراء

3-13

سندات يورو متوسطة األجف

.14

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)
619.912
551.442
591.799
1.467.919
3.231.072
 31ديسمبر 2018
ألف درهم
(مدققة)
551.442
591.799
1.466.703
2.609.944

تغيرات في التدفقات
النقدية
ألف درهم

تغيرات غير نقدية
ألف درهم

-

665
1.115
1.780

 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)
620.577
551.442
591.799
1.469.034
3.232.852

تغيرات في التدفقات
النقدية
ألف درهم

تغيرات غير نقدية
ألف درهم

619.591
619.591

321
1.216
1.537

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)
619.912
551.442
591.799
1.467.919
3.231.072

في أغسطس  ،2019قامت المجموعة بالدخول في اتفاقية قرض مشترك تبلغ قيمته  170مليون دوالر أمريكي ( 624.4مليون درهم) لمدة
استحقاق تبلغ  5سنوات مع وجود خيار تجديد القرض على اساس نصف سنوي وتنتهي فترة استحقاقه التعاقدية في اغسطس .2024
في يوليو  ،2012دخل البنك في معامالت إعادة شراء للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين تبلغ  150.1مليون دوالر أمريكي (551.4
مليون درهم) مع اتفاقيات إعادة شرائها في تاريخ ثابت الحق في يوليو  .2017في يونيو  2016تم تمديد اتفاقيات إعادة الشراء لمدة خمس
سنوات إضافية حتى يوليو .2022
في يونيو  ،2016دخل البنك في معامالت إعادة شراء إضافية للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين تبلغ  161.1مليون دوالر أمريكي
( 591.8مليون درهم) مع اتفاقيات إعادة شرائها في تاريخ ثابت الحق في يونيو .2021
بلغت القيمة العادلة كما في  30سبتمبر  2020للسندات التي تم رهنها بموجب اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك  1.458.3مليون درهم
( 397.0مليون دوالر أمريكي) ( 31ديسمبر  1.428.4 :2019مليون درهم) ( 388.8مليون دوالر أمريكي)) (إيضاح .)10
في نوفمبر  ،2015أصدر البنك سندات بقيمة  400مليون دوالر امريكي( 1.469.2مليون درهم)  ،وتم تسعير هذه السندات بنسبة  4بالمائة
بمعدل ثابت وتستحق قي  17نوفمبر .2020
المطلوبات األخرى

فوائد دائنة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة
مصروفات مستحقة
شيكات إدارية
دخل رسوم غير مكتسبة وحسابات دائنة برسم التحصيل
القيمة السوقية السالبة لألدوات المشتقة
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 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)

363.657
46.945
370.413
102.718
318.428
57.605
867.105
-------------2.126.871
========

459.691
50.826
320.323
137.202
325.881
72.357
407.228
-------------1.773.508
========

بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

.15
.1-15

حقوق الملكية
رأس الماف

يتألف رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل كما في  30سبتمبر  2020من  2.802.733.968سهم عادي قيمة كل سهم  1درهم (  31ديسمبر
 2.802.733.968 :2019سهم قيمة كل سهم  1درهم) .لم يكن هناك أي تغير في عدد األسهم خالل الفترة.
في الجمعية العمومية المنعقدة في  11مارس  2020وافق المساهمون على السماح لتملك األجانب في رأس مال البنك لغاية  %40بعد الحصول
على الموافقة من الهيئات التنظيمية .أتم البنك جميع المتطلبات التنظيمية في  14سبتمبر  2020وتم السماح لألجانب بتداول أسهم البنك.
 .2-15سندات الشق األوف من رأس الماف
في الجمعية العمومية المنعقدة في  11مارس  2020وافق المساهمون على اصدار سندات دائمة للشق األول من رأس المال بحد أقصى يبلاغ 750
مليون دوالر أمريكي ،وخول مجلس اإلدارة بصالحية تحديد تاريخ اصدار هذه الساندات الاذي يجاب االنتهااء مان إصادارها خاالل سانة واحادة مان
تاريخ الجمعية العمومية ،كما خولت الجمعية العمومية مجلس اإلدارة بتحديد نماذج وشروط إصدار هذه السندات وتوقيع جميع الوثاائق واالتفاقياات
العائدة لها والتي تخضع لموافقة الهيئات التنظيمية المختصة عليها .سيتم تصنيف هذه السندات كسندات الشق األول من رأس المال بحسب إرشادات
المصرف المركزي المعلقة بأدوات رأس المال بازل  .3في  8أكتوبر  2020حصل البنك على موافقة المصارف المركازي للبادء بإصادار ساندات
الشق األول من رأس المال واعتبار هذه السندات ضمن الشق األول من رأس المال لألهاداف التنظيمياة .فاي  21أكتاوبر  2020انهاى البناك جمياع
المتطلبات المتعلقة باإلصدار وتم إصدار سندات الشق األول من رأس المال بلغت  600مليون دوال أمريكي وبسعر .%6.00
 .16الربح األساسي والمخفض للسهم
يتم احتساب الربح األساسي للسهم من خالل قسمة األرباح الصافية للمجموعة البالغة  815.763الف درهم ( 30سبتمبر 1.063.143 :2019
الف درهم) على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والبالغ  2.802.733.968سهما ً ( 30سبتمبر  2.802.733.968 :2019سهما ً).
ان الربح المخفض للسهم للفترات المنتهية في  30سبتمبر  2020و  30سبتمبر  2019يساوي الربح األساسي للسهم حيث لم يكن هناك إصدار
أسهم يؤثر على الربح للسهم عند تنفيذه.
 .17النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد من مبالغ بيان المركز المالي الموحد التالية:

النقد في الصندوق
األرصدة لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة بفترة استحقاق تعاقدي
اقل من ثالثة أشهر
المستحق من البنوك بفترة استحقاق تعاقدي أقل من ثالثة أشهر
المستحق إلى البنوك بفترة استحقاق تعاقدي اقل من ثالثة أشهر
األرصدة المستحقة للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 30سبتمبر 2019
ألف درهم
(غير مدققة)

634.178
-

376.157
959.876

7.000.000
2.951.577
--------------10.585.755
()1.634.920
()1.045.459
--------------7.905.376
========

1.550.000
2.350.637
-------------5.236.670
()631.403
-------------4.605.267
========

بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

 .18المطلوبات الطارئة وارلتزامات
تمثل المطلوبات الطارئة التزامات ائتمانية بمنح اعتمادات مستندية وضمانات وهي مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة تجاه األطراف
األخرى .وتمثل هذه االلتزامات قيمة التزامات المجموعة بخصوص التسهيالت االئتمانية المعتمدة وغير المسحوبة .وتمثل المبالغ المبينة أدناه
الحد األقصى للخسارة المحاسبية التي قد يتم االعتراف بها في تاريخ الميزانية العمومية في حالة اخفاق األطراف األخرى تماما ً في الوفاء
بالتزاماتها وفقا ً لما هو متعاقد عليه.
 31ديسمبر 2019
 30سبتمبر 2020
ألف درهم
ألف درهم
(مدققة)
(غير مدققة)
المطلوبات الطارئة:
2.226.939
2.125.855
اعتمادات مستندية
12.255.363
11.965.159
ضمانات
------------------------------14.482.302
14.091.014
إجمالي المطلوبات الطارئة
14.092.002
13.204.127
التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة
------------------------------28.574.304
27.295.141
إجمالي المطلوبات الطارئة وارلتزامات ارئتمانية
=========
=========
خالل دورة األعمال الطبيعة ،تم رفع بعض القضايا القانونية بواسطة البنك او على البنك .غير انه بناء على تقييم اإلدارة ال يوجد تأثير مادي على
النتائج المالية للبنك ألي من هذه القضايا.
.19

التحليف القطاعي
يرتكز التقسيم األساسي لقطاعات األعمال على الطريقة التي تدير بها المجموعة عملياتها والتقارير الداخلية لدى المجموعة  ،والتي يتم مراجعتها
بصورة منتظمة من قبل اللجنة التنفيذية من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أداؤها .خالل النصف األول من العام الحالي ،كان هناك
تغيير جوهري لهيكلية األعمال ولتوزيع الموجودات على قطاعات األعمال المستحدثة ،تم تغيير القطاع الذي كان يدعى سابقا "بالشركات
الكبرى" إلى "األعمال المصرفية المؤسسية" في حيت تم تغيير "الشركات التجارية" إلى "الشركات الكبرى" مما يترتب عليه إعادة عرض أرقام
المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض الحالي.
تدفع وتستلم قطاعات األعمال فوائد إلى ومن الخزينة المركزية لتعكس توزيعات رأس المال وتكاليف التمويل.

قطاعات األعماف
األعمال المصرفية المؤسسية

األعمال المصرفية للشركات

تشتمل على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع ومنتجات التمويل التجاري
وحلول التجارة اإللكترونية لعمالء البنك من المؤسسات (متضمنة المؤسسات
الحكومية).

الشركات (مت
الودائعمنإلى
العمالء
ومنتجات
الودائع إلى
التجاري
ومنتجات
والتمويل
التجاري
والتمويلالعامل
رأس المال
العامل
وتمويل
القروض المال
وتمويل رأس
القروض على
تشتمل تشتمل
العمالء من الشركات الكبيرة (متوسطة وصغيرة الحجم).

األعمال المصرفية لألفراد

تشتمل على حسابات جارية وحسابات إدخار سهلة االستخدام وحسابات ودائع ذات سعر
ثابت و قروض شخصية و تسهيالت سحب على المكشوف و تمويل سيارات و منتجات
رهن و تسهيالت قروض و تسهيالت ائتمانية أخرى إلى العمالء ذات األعمال الصغيرة
والعمالء من األفراد.

التجارة واألعمال األخرى

يتولى هذا القطاع إدارة الميزانية العمومية والتعامالت في األدوات المشتقة لغرض
المتاجرة وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المحفظة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.

يتم تحميل أو تقييد الفائدة إلى قطاعات األعمال والفروع لتتطابق مع معدالت تسعير تحويل التمويل التي تساوي تقريبا ً تكلفة األموال.

القطاعات الجغرافية
تعمل المجموعة في منطقة جغرافية واحدة وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
29

بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
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التحليف القطاعي (تابع)

 30سبتمبر (2020غير مدققة)
الموجودات
المطلوبات
 31ديسمبر ( 2019مدققة)
الموجودات
المطلوبات

فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
صافي دخل الفوائد و صافي الدخل
من التمويل اإلسالمي
الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
إجمالي الدخف التشغيلي
المصروفات (إيضاح أ)
صافي مخصصات انخفاض
القيمة (إيضاح ب)

صافي أرباح ( /خسائر) الفترة
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر ( 2019غير مدققة)
صافي دخل الفوائد و صافي الدخل
من التمويل اإلسالمي
الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
إجمالي الدخف التشغيلي
المصروفات (إيضاح أ)
صافي مخصصات انخفاض
القيمة (إيضاح ب)

صافي أرباح الفترة

األعماف
المصرفية
المؤسسية
ألف درهم

األعماف
المصرفية
للشركات
ألف درهم

34.245.448
=========
36.079.900
=========

7.944.992 27.682.252
======== ========
21.070.095 12.928.725
======== ========

33.545.565
=========
40.262.366
=========

25.288.803
========
10.906.139
========

األعماف
المصرفية
لألفراد
ألف درهم

7.767.121
========
18.740.953
========

التجارة
واألعماف
األخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

22.877.457
========
12.145.015
========

92.750.149
=========
82.223.735
=========

21.467.402
========
7.942.863
========

88.068.891
=========
77.852.321
=========

500.365
200.794
-----------701.159
-----------106.155

585.680
170.041
------------755.721
------------92.948

438.738
303.809
-----------742.547
-----------374.593

()152.086
59.178
-----------()92.908
-----------17.601

1.372.697
733.822
------------2.106.519
------------591.297

518.874
------------625.029
------------76.130
=======

73.080
------------166.028
------------589.693
=======

97.280
------------471.873
------------270.674
=======

10.225
------------27.826
------------()120.734
=======

699.459
------------1.290.756
------------815.763
=======

411.844
235.865
-----------647.709
-----------159.923

438.743
153.042
------------591.785
------------107.129

471.558
280.193
-----------751.751
-----------385.518

182.171
68.752
-----------250.923
-----------190

1.504.316
737.852
------------2.242.168
------------652.760

214.470
------------374.393
------------273.316
=======

177.673
------------284.802
------------306.983
=======

128.838
------------514.356
------------237.395
=======

5.284
------------5.474
------------245.449
=======

526.265
------------1.179.025
------------1.063.143
=======
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بنك دبي التجاري ش.م.ع.
إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
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التحليف القطاعي (تابع)

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
صافي دخل الفوائد و صافي الدخل
من التمويل اإلسالمي
الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
إجمالي الدخف التشغيلي
المصروفات (إيضاح أ)
صافي مخصصات انخفاض
القيمة (إيضاح ب)

صافي أرباح ( /خسائر) الفترة
فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر ( 2019غير مدققة)
صافي دخل الفوائد و صافي الدخل
من التمويل اإلسالمي
الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
إجمالي الدخف التشغيلي
المصروفات (إيضاح أ)
صافي مخصصات انخفاض
القيمة (إيضاح ب)

األعماف
المصرفية
المؤسسية
ألف درهم

األعماف
المصرفية
للشركات
ألف درهم

األعماف
المصرفية
لألفراد
ألف درهم

التجارة
واألعماف
األخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

177.371
58.441
-----------235.812
-----------41.314

220.546
62.395
------------282.941
------------32.516

135.199
113.599
-----------248.798
-----------129.652

()89.849
16.977
-----------()72.872
-----------1.494

443.267
251.412
------------694.679
------------204.976

109.701
------------151.015
------------84.797
=======

56.137
------------88.653
------------194.288
=======

40.546
------------170.198
------------78.600
=======

()20.13
------------()519
------------()72.353
=======

204.371
------------409.347
------------285.332
=======

156.041
74.407
-----------230.448
-----------54.928

140.131
45.872
------------186.003
------------37.500

162.353
95.295
-----------257.648
-----------131.884

45.532
12.234
-----------57.766
-----------()251

504.057
227.808
------------731.865
------------224.061

322
------------71
------------57.695
=======

145.811
------------369.872
------------361.993
=======

39.898
103.112
2.479
------------------------------------171.782
140.612
57.407
------------------------------------صافي أرباح الفترة
85.866
45.391
173.041
=======
=======
=======
تتضمن مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى واالستهالك واإلطفاء.
(أ)
ب) تتضمن مخصصات انخفاض القيمة للمستحق من البنوك والقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي واالستثمارات في األوراق المالية
( 
والموجودات األخرى صافية من المبالغ المستردة .
فيما يلي تحليل إلجمالي الدخل التشغيلي لكل قطاع ما بين الدخل من األطراف الخارجية والدخل ما بين القطاعات:

األعمال المصرفية المؤسسية
األعمال المصرفية للشركات
األعمال المصرفية لألفراد
التجارة واألعمال األخرى
إجمالي الدخل التشغيلي

األطراف الخارجية
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2019
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)
569.255
658.926
927.999
888.576
530.358
524.088
78.907
170.578
------------------------2.106.519
2.242.168
========
=======
31

ما بين القطاعات
 30سبتمبر 2020
 30سبتمبر 2019
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)
131.905
()11.218
()172.278
()296.790
212.189
227.663
()171.816
80.345
------------------------========
=======
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الموجودات والمطلوبات المالية

 1-20تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
يوضح الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية:
القيمة العادلة
من خالف
األرباح أو
الخسائر
ألف درهم
 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
المستحق من البنوك ،بالصافي
القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي ،بالصافي
االستثمارات في األوراق المالية
قبوالت بنكية
الموجودات األخرى ،بالصافي

6.679.982
264.399
950.365
-------------- -------------6.679.982 1.214.764
======== ========
867.105
------------------------867.105
========
=======

إجمالي الموجودات المالية
المستحق للبنوك
ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
سندات وقروض متوسطة األجل
مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية
المطلوبات األخرى
إجمالي المطلوبات المالية

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي
المستحق من البنوك ،بالصافي
القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي،
بالصافي
االستثمارات في األوراق المالية
قبوالت بنكية
الموجودات األخرى ،بالصافي
إجمالي الموجودات المالية
المستحق للبنوك
ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
سندات وقروض متوسطة األجل
مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية
المطلوبات األخرى
إجمالي المطلوبات المالية

القيمة العادلة
من خالف
الدخف الشامف
األخر
ألف درهم

-

-

5.359.426
253.861
485.029
-------------- ---------------5.359.426
738.890
========= ========
407.228
-------------- --------------407.228
========= ========
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التكلفة
المطفأة

إجمالي
القيمة
الدفترية

ألف درهم

ألف درهم

11.340.997
3.310.510
62.980.075
4.963.512
1.167.629
---------------83.762.723
=========
7.900.626
63.999.874
3.232.852
4.963.512
1.202.161
---------------81.299.025
=========

11.340.997
3.310.510
62.980.075
6.944.381
4.963.512
2.117.994
---------------91.657.469
=========
7.900.626
63.999.874
3.232.852
4.963.512
2.069.266
---------------82.166.130
=========

12.592.641
2.427.735
60.180.810

12.592.641
2.427.735
60.180.810

5.346.819
486.708
--------------81.034.713
=========
4.166.589
63.334.333
3.231.072
5.346.819
1.293.923
--------------77.372.736
=========

5.613.287
5.346.819
971.737
--------------87.133.029
=========
4.166.589
63.334.333
3.231.072
5.346.819
1.701.151
--------------77.779.964
=========
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 .20الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)
 2-20قياس القيمة العادلة – الن ام المتدرج للقيمة العادلة
يبين الجدول أدناه تصنيف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة ضمن مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
تم تعريف متسويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي:
المستوى  :1سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط لموجودات  /مطلوبات محددة.
المستوى  :2أساليب التقييم بناءاً على المدخالت القابلة للرصد ،سواء بصورة مباشرة (كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (المشتقة من األسعار).
المستوى  :3أساليب التقييم باستخدام مدخالت ال تستند إلى بيانات سوقية قابلة للرصد.
ما عدا الموجودات والمطلوبات المالية المبينة في الجدول ادناه ،ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها
الدفترية.
 30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
ارستثمارات
أسهم حقوق ملكية ومحافظ
األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة
القيمة السوقية الموجبة للعقود اآلجلة لصرف
العمالت األجنبية والمشتقات األخرى
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة
محتفظ بها كأداة تحوط للتدفقات النقدية
القيمة السوقية السالبة للعقود اآلجلة لصرف
العمالت األجنبية والمشتقات األخرى
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة
محتفظ بها كأداة تحوط للتدفقات النقدية
مطلوبات مسجلة بالتكلفة المطفأة
سندات وقروض متوسطة األجل

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
ارستثمارات
أسهم حقوق ملكية ومحافظ
األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة
القيمة السوقية الموجبة للعقود اآلجلة لصرف
العمالت األجنبية والمشتقات األخرى
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة
محتفظ بها كأداة تحوط للتدفقات النقدية
القيمة السوقية السالبة للعقود اآلجلة لصرف
العمالت األجنبية والمشتقات األخرى
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة
محتفظ بها كأداة تحوط للتدفقات النقدية
مطلوبات مسجلة بالتكلفة المطفأة
سندات وقروض متوسطة األجل

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

إجمالي القيمة
العادلة
ألف درهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

68.787
6.582.055

-

293.539
-

362.326
6.582.055

362.326
6.582.055

-

950.259
106

-

950.259
106

950.259
106

-

()850.567
()10.626
()5.912

-

()850.567
()10.626
()5.912

()850.567
()10.626
()5.912

()1.473.857
5.176.985

(- )1.763.818
(293.539 )1.680.558

()3.237.675
3.789.966

()3.232.852
3.794.789

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

إجمالي القيمة
العادلة
ألف درهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

48.786
5.310.471

-

254.030
-

302.816
5.310.471

302.816
5.310.471

-

484.145
884

-

484.145
884

484.145
884

-

()398.070
()5.582
()3.576

-

()398.070
()5.582
()3.576

()398.070
()5.582
()3.576

()1.488.270
3.870.987

()1.763.153
()1.685.352

254.030

()3.251.423
2.439.665

()3.231.072
2.460.016

ان القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية (الغير مسجلة بالقيمة العادلة) ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها العادلة.
لم يكن هناك أية تحويالت ،خالل الفترة  /السنة ،فيما بين المستوى  1والمستوى  2والمستوى  3من مستويات القيمة العادلة المبينة أعاله .عالوة على
ذلك ،لم يكن هناك أية تغيرات في أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل الفترة الحالية أو السابقة.
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العمليات واألرصدة مع األطراف ذات العالقة
كما في  30سبتمبر  2020و  31ديسمبر  ،2019تمتلك مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية  %20من رأس مال البنك ،ان مؤسسة دبي
لإلستثمارات الحكومية مملوكة بالكامل لحكومة دبي ("الحكومة").
تدخل المجموعة في معامالت مع مساهمي األغلبية وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين لدى المجموعة وشركاتهم ذات العالقة.
يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة.
أعضاء مجلس اإلدارة
ومو في اإلدارة الرئيسين
 30سبتمبر  31ديسمبر
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة) (مدققة)
-

أطراف حكومية ذات عالقة
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
(مدققة)
(غير مدققة)
284.690
135.194

أطراف أخرى ذات عالقة
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
(مدققة)
(غير مدققة)
-

المستحق من البنوك ،بالصافي
القروض والتسليفات
والتمويل اإلسالمي ،بالصافي
االستثمار في األوراق المالية
القبوالت البنكية
اعتمادات مستندية
ضمانات
التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير
مسحوبة
المستحق للبنوك
ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

188.839
-

171.238
-

1.540.190
822.769
203.552

859.201
1.013.706
212.975

1.940.742
3.717
3.547
104.883

1.905.663
2.201
984
109.428

15.431
120.669

24.188
65.568

271.962
550.875
2.159.319

412.047
3.863.571

340.315
443.311

298.546
482.932

دخل الفوائد والعموالت
مصروفات الفوائد

 30سبتمبر
2020
ألف درهم
(غير مدققة)
6.461
397

 30سبتمبر
2019
ألف درهم
(غير مدققة)
7.449
644

 30سبتمبر
2020
ألف درهم
(غير مدققة)
31.174
56.024

 30سبتمبر
2019
ألف درهم
(غير مدققة)
33.759
73.521

 30سبتمبر
2020
ألف درهم
(غير مدققة)
53.660
3.922

 30سبتمبر
2019
ألف درهم
(غير مدققة)
63.938
2.787

توزيعات األرباح النقدية المستلمة من
الشركة الزميلة

-

-

-

-

2.661

3.992

إن موظفي اإلدارة الرئيسين هم األشخاص الذين تكون لهم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المجموعة سوا ًء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة (سوا ًء كان تنفيذيا ً أو غير ذلك).
تمثل األطراف األخرى ذات العالقة المساهمين الرئيسيين واألطراف ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسين.
تتطابق شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة مع شروط المعامالت مع األطراف األخرى و ال تتضمن مخاطر اكثر من الكمية العادية
للمخاطر.
بلغت األتعاب المدفوعة العضاء مجلس اإلدارة  1.16مليون درهم لقاء اتعابهم لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس خالل فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  30( 2020سبتمبر  2.16 :2019مليون درهم).
 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)
16.344
627
21.075
======

امتيازات مو في اإلدارة الرئيسين
الرواتب
امتيازات نهاية الخدمة
امتيازات أخرى
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 30سبتمبر 2019
ألف درهم
(غير مدققة)
16.931
684
20.087
=====
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كفاية رأس الماف
يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس المال
ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل .اعتبارا من عام  ، 2017يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل 3
للجنة بازل للرقابة المصرفية ("لجنة بازل") ،بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة
الوطنية .يتألف إطار بازل  ، 3شأنه شأن بازل  ، 2من ثالث "ركائز" :الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  ،وعملية المراجعة الرقابية وانضباط
السوق.
فيما يلي تحليل رأس المال النظامي للمجموعة في شقين:
 رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول ويمثل الفئة األعلى جودة من رأس المال  ،يشتمل على رأس المال العادي ،واالحتياطي القانوني
واالحتياطي العام واحتياطيات القيمة العادلة واألرباح المستبقاة؛ بعد خصم الموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية األخرى المتعلقة
بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة بكفاية رأس المال حسب التوجيهات المقترحة
من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
 الشق الثاني لرأس المال ،يشتمل على احتياطيات جماعية والتي يجب ان ال تتخطى  %1.25من اجمالي الموجودات االئتمانية المرجحة
بالمخاطر.
يلخص الجدول أدناه مكونات رأس المال النظامي والنسب المئوية بحسب تعليمات بازل  3والمطابقة للمتطلبات الخارجية.وفقا ألحكام المصرف
المركزي بشأن بازل  ،3يبلغ رأس المال المطلوب كما في  30سبتمبر  2020ما نسبته  %13ويشمل على فائض الحيطة لرأس المال بنسبة
 .%2.5مع ذلك ،ووفقا ً للمعايير الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي المتعلقة ببرنامج خطة الدعم االقتصادي الخاصة
بأزمة فيروس كورونا ، 19-يسمح للبنوك باالستفادة من مخصص التحوط لرأس المال بحد أقصى  %60دون أي عواقب رقابية اعتبارً ا من 15
مارس  2020حتى  31ديسمبر  .2021كما قام البنك بتطبيق التغيرات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الحصول على موافقة
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنصوص عليها في التعميم المؤرخ في  2ابريل .2020
 30سبتمبر 2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019
ألف درهم
(مدققة)

2.802.734
1.401.367
1.328.025
4.817.239
53.887
10.403.252
()79.376
10.323.876

2.802.734
1.401.367
1.328.025
4.006.186
4.325
9.542.637
()65.860
9.476.777

الشق األوف من رأس الماف
الشق الثاني من رأس الماف
المخصصات الجماعية المؤهلة
الشق الثاني من رأس الماف

10.323.876

9.476.777

901.316
901.316

838.593
838.593

إجمالي رأس الماف الن امي

11.225.192

10.315.370

الموجودات المرجحة للمخاطر
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية
الموجودات المرجحة للمخاطر

72.105.280
619.617
5.241.559
77.966.456

67.087.410
470.053
5.241.559
72.799.022

نسبة كفاية رأس الماف -الشق األوف
نسبة كفاية رأس الماف -الشق الثاني
نسبة كفاية رأس الماف

%13.24
%1.16
%14.40

%13.02
%1.15
%14.17

رأس ماف حقوق الملكية العادية الشق األوف
رأس المال
االحتياطي القانوني والنظامي
االحتياطي العام
األرباح المستبقاة
الدخل الشامل األخر المتراكم
الخصومات والتعديالت النظامية
إجمالي رأس ماف حقوق الملكية العادية الشق األوف

 .23أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،وليس لها تأثيراً جوهرياً.
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