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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  

 للمجموعة حد المو الموجزلي حاألرباح أو الخسائر المربيان 
 ) غير مدققة(2022 سبتمبر 30في المنتهية أشهر  التسعةالثالثة أشهر و لفترة 
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في      أشهر المنتهية في   التسعةفترة          
 سبتمبر 30 إيضاحات  

 2022 
 ألف درهم

 )غير مدققة(

 سبتمبر  30 
 2021 

 ألف درهم
 )ققةغير مد(

 سبتمبر 30 
 2022 

 مألف دره
 )غير مدققة(

 سبتمبر  30 
 2021 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

         
 713.678  1.003.094  2.032.449  2.498.367  دخل الفوائد والدخل من التمويل اإلسالمي

 مصرروفات الفوائرد والتوزيعرات علرى مرودعي

 الودائع اإلسالمية
  

(645.263) 
-------------- 

  
(464.774) 

-------------- 

  
(282.983) 

-------------- 

  
(155.865) 

-------------- 
التمويدل  صافي دخل الفوائد وصافي الددخل مدن

 اإلسالمي
  

1.853.104 
  

1.567.675 
  

720.111 
  

557.813 
         

 158.532  179.041  543.112  585.932  صافي دخل الرسوم والعموالت
األجنبيررة  ف العمررالترصررمررن اح ربررصررافي األ
 ات المشتقةواألدو

  
237.052 

  
169.696 

  
83.853 

  
52.080 

من اإلسرتثمارات بالقيمرة العادلرة صافي األرباح  
 من خالل األرباح أو الخسائر

  
1.219 

  
3.059 

  
297 

  
179 

 من بيرع اسرتثمارات فري سرندات صافي األرباح

امل الشرخل  دين بالقيمة العادلرة مرن خرالل الرد
 خرآلا

  
398 

  
47.425 

  
- 

  
33.791 

 1.200  2.551  7.352  6.619  الحصة من أرباح الشركة الزميلة
 -  1.753  2.925  4.544  دخل توزيعات أرباح 

 31.063  دخل آخر
-------------- 

 46.872 
-------------- 

 (1.674) 
-------------- 

 12.348 
-------------- 

 815.943  985.932  2.388.116  2.719.931  شغيلي الت دخلال إجمالي
         

خسائر انخفاض  (مخصصات/ )  المعكوسات من
 قيمة المستحق من البنوك

  
167 

  
(269) 

  
1 

  
(680) 

مخصصررات خسررائر انخفرراض قيمررة القررروض 
 والتسليفات والتمويل اإلسالمي

  
(740.572) 

  
(737.378) 

  
(292.412) 

  
(243.259) 

ليفات والتمويررل تردات مررن القررروض والتسررسررم
 اإلسالمي

  
102.790 

  
50.023 

  
29.965 

  
30.045 

 مخصصررات معكوسررات مررنل/ ا (مخصصررات)
خسررررائر انخفرررراض قيمررررة األوراق الماليررررة 

 االستثمارية

  
(90) 

  
128 

  
(18) 

  
500 

مخصصررات خسررائر انخفرراض قيمررة موجررودات 
 أخرى

  
(30.123) 

  
(25.582) 

  
(12.356) 

  
(12.471) 

  ---------------  ----------------  ---------------  --------------- 
 590.078  711.112  1.675.038  2.052.103  إجمالي الدخل الصافي 

  --------------  ---------------  --------------  --------------- 
 (207.556)  (246.365)  (602.316)  (704.137)  خرىمصروفات الموظفين والمصروفات األ

 (7.512)  (9.125)  (21.657)  (25.963)  طفاءاإلستهالك واإل
  -------------  --------------  -------------  -------------- 

 (215.068)  (255.490)  (623.973)  (730.100)  إجمالي المصروفات التشغيلية
  --------------  -------------  --------------  ------------- 

 1.322.003  لفترةصافي أرباح ا
======= 

 
 

1.051.065 
======== 

 455.622 
======= 

 
 

375.010 
======== 

 0.45 16 الربح األساسي والمخفض للسهم )درهم(
======= 

 0.35 
======== 

 0.16 
======= 

 0.13 
======== 

 .للمجموعة المرحلية الموجزة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 23إلى  1المرفقة من يضاحات اإل كلشت 
 . 2-1 الصفحتينإن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على 



 

5 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 
   للمجموعة الموحد الموجز المرحليخر  اآل الدخل الشامل بيان
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30في المنتهية  أشهر ةعتسالو الثالثة أشهر تيرلفت 
     
 فترة الثالثة أشهر المنتهية   أشهر المنتهية   التسعةفترة   
  سبتمبر  30  

2022 
  سبتمبر 30 

2021 
  سبتمبر  30 

2022 
  سبتمبر 30 

2021 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   
 )غير مدققة(   قة( مدق  )غير   )غير مدققة(   )غير مدققة(   
         

 375.010  455.622  1.051.065  1.322.003  أرباح الفترةصافي 
  --------------  -------------  -------------  ------------- 
         

         بنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او الخسائر:
         

حقروق ملكيرة   فري  اراتاألرباح المحققة من بيرع اسرتثم
 خرآللدخل الشامل ابالقيمة العادلة من خالل ا

  
406 

 

 
 
- 

  
- 

 

 
 
- 

ستثمارات في حقروق ة تقييم إأرباح / )خسائر( من إعاد
 خرآلملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا

  
4.443 

  
(17.511) 

  
(22.206) 

  
(15.827) 

         
         :الخسائر إلى األرباح أو ا  حقا التصنيفه  إعادة يحتمل بنود 

 طتحرومرن  الالفعرالتغيرات فري القيمرة العادلرة للجرزء 
 التدفقات النقدية

  
1.641 

  
2.435 

  
- 

  
1.293 

 (73)  (776)  (122)  (1.260)  لشركة زميلةالتغيرات في احتياطي القيمة العادلة 

  381  2.313  (776)  1.220 
         
االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلدة ات في  يرتغال

 خر: آلمن خالل الدخل الشامل ا
        

 (33.791)  -  (47.425)  (398)  المحققة من بيع استثمارات في سندات الدين  األرباح
 (17.183)  (166.515)  (22.926)  (695.712)  من إعادة تقييم اإلستثمارات في سندات الدين رئ الخسا

تفظ بهدا بالقيمدة ر فدي االسدتثمارات المحدالتغيدصافي  
 خر آلالعادلة من خالل الدخل الشامل ا

  
(696.110) 

  
(70.351) 

  
(166.515) 

  
(50.974) 

  -------------  -------------  -------------  ------------- 
 (65.581)  (189.497)  (85.549)  (690.880)  الشاملة األخرى للفترة  الخسائر

  -------------  -------------  -------------  ------------- 
 309.429  266.125  965.516  631.123  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  =======  =======  =======  ======= 
         
 
 
 
 
 
 

        

         
 .للمجموعة الموجزة الموحدةالمرحلية  يانات الماليةجزءاً من هذه الب  23إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 

 .2-1 الصفحتينإن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  للمجموعة الموحد الموجز المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 )غير مدققة(2022 مبرسبت 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 إجمالي  األرباح     احتياطي القيمة   االحتياطي  االحتياطي  طي القانوني  االحتيا س المال اسندات ر  س أر 

 حقوق الملكية   المستبقاة  العادلة  الرأسمالي  العام  والنظامي  الشق األول  المال  

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

 12.953.735 5.113.624 65.547 38.638 1.328.025 1.401.367 2.203.800 2.802.734 2021يناير   1في  األرصدة كما 

         المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق الملكية 
( 560.547) - - - - - - (%20)  2020توزيعات أرباح نقدية لسنة   (560.547 )  

(15.400) - - - - - - 2020لسنة  مجلس اإلدارة ضاء مكافأة أع  (15.400)  

 (66.114) (66.114) - - - - - - الفائدة على سندات رأس المال الشق األول 

(1.543) - - - - - - تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول   (1.543)  
( 75) - - - 75 - - مي إلى اإلحتياطي القانوني والنظاالمحول   - 

(604) - - - - - - ن الشركة الزميلة    لس اإلدارة مفأة أعضاء مجفي مكاة  حص ال  (604)  

         اآلخر الدخل الشامل 
 1.051.065 1.051.065 - - - - - - صافي أرباح الفترة      

(549.85) - - - - - للفترة  ىاألخر  ة الشامل الخسائر      - (85.549)  

(85.549) - - - - - ترة  للف  اآلخر إجمالي الدخل الشامل   1.051.065 965.516 

 ------------- ---------------- ------------- ------------- ---------- ------------- --------------  -------------- 
(20.002) 38.638 1.328.025 1.401.442 2.203.800 2.802.734 )غير مدققة(   2021  سبتمبر  30في  األرصدة كما   520.4065.  13.275.043 

 ========  ========= ========= ========= ======= ======= ========          ======== 
( 61.174) 38.638 1.328.025 1.401.447 2.203.800 2.802.734 2022يناير   1في  ما األرصدة ك  5.853.744 13.567.214 

         الملكية  حقوق المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في 
( 725.348) - - - - - - ( %25.88)  2021توزيعات أرباح نقدية لسنة   (725.348 )  

( 19.250) - - - - - - 2021رة لسنة  مكافأة أعضاء مجلس اإلدا  (19.250 )  

( 66.114) - - - - - - الفائدة على سندات رأس المال الشق األول   (66.114 )  

( 909) - - - - - - زميلة    دارة من الشركة الس اإل الحصة في مكافأة أعضاء مجل   (909 )  

           اآلخر الدخل الشامل 

 1.322.003 1.322.003 - - - - - - صافي أرباح الفترة    
   أرباح من استبعاد استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة   

 - الشامل اآلخر من خالل الدخل 
 

- - - - (406 )  406 - 

( 690.880) - - - - - ترة لفل ى األخر ةالشامل  ر ائ خسال     - (690.880 )  

( 691.286) - - -  - للفترة    اآلخرإجمالي الدخل الشامل   1.322.409 631.123 

 ------------- ---------------- ------------- ------------- ---------- ------------- --------------  -------------- 

( 460.752) 38.638 1.328.025 1.401.447 2.203.800 2.802.734 )غير مدققة(   2022  سبتمبر  30في  ا ة كماألرصد  6.364.532 .71613.386  

 ========  ========= ========= ========= ======= ======= ========          ========= 
 .للمجموعة  جزة الموحدةالمرحلية المو اليةالم جزءاً من هذه البيانات 23إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 

. 2-1 الصفحتينإن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

  للمجموعة الموحد الموجز المرحلي بيان التدفقات النقدية
                    )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30   إيضاحات 
 ألف درهم ألف درهم   
 (غير مدققة)   (غير مدققة) 

 األنشطة التشغيلية
 1.051.065 1.322.003 الفترةأرباح  صافي  

 :خرى لبنود غير النقدية والبنود األتسويات ل
 21.657 25.963 واإلطفاء  االستهالك

 27.406 1.821 إطفاء عالوات / خصومات االستثمارات
 790 726 قروض متوسطة األجلود السندات والإطفاء تكلفة قي

 19.231 45.437 العمالت األجنبية  تحويلمن   خسائر
 (50.015) (1.382) محققة من بيع استثمارات   رباحأ

 (12.635) 49.538 المحققة من األدوات المشتقةغير  (ألرباحا)  الخسائر /  صافي
 (128) 90 مالية االستثماريةألوراق الاض قيمة اانخف  رائسخمخصصات    / )المعكوسات من(  مخصصات
 (7.352) (6.619) ة الزميلةالشرك أرباحالحصة من 

 (2.925) (4.544) دخل توزيعات األرباح
 737.378 740.572 مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي

 269 (167) ن البنوكحق متمخصصات خسائر انخفاض قيمة المس ( /المعكوسات من)
 25.582 30.123 مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى

   38 (28) وعقارات إستثمارية  من استبعاد ممتلكات ومعداتخسائر  )أرباح( / 
 ------------ ------------  
 2.203.533 1.810.361 

 (467.009) (359.911) في االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي  الزيادة
 رة استحقاقفي شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفتالنقص  دة( / ) الزيا

 350.000 (1.250.000) كثر من ثالثة أشهرتعاقدي أ  
 (413.146) 109.043 أشهركثر من ثالثة  ك بفترة استحقاق تعاقدي أالبنو من حقاتتفي المس  (الزيادةالنقص / )

 (10.346.375) (3.437.611) سالميويل اإللتموا  تاوالتسليففي القروض    الزيادة
 (498.848) (191.768) في الموجودات األخرى  الزيادة

 1.102.510 (368.688) من ثالثة أشهر كثرألبنوك بفترة استحقاق تعاقدي  الزيادة في المستحق ل( / النقص)
 6.061.055 (943.386) والودائع اإلسالمية للعمالء في ودائع العمالء  الزيادة)النقص( / 

 (22.435) 141.670 في المطلوبات األخرى  / )النقص(  الزيادة
 (15.400) (19.250) المدفوعة  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 --------------- -------------- 
 (2.439.287) (4.116.368) األنشطة التشغيلية يالمستخدمة ف  يةالنقدالتدفقات  صافي  

 --------------- -------------- 
 ستثماريةطة االاألنش 

  (19.390.447) (9.760.368)   شراء استثمارات
 (34.482) (47.856) قارات استثمارايةوعممتلكات ومعدات   شراء

 2.925 4.544   المستلمة  توزيعات األرباح
 3.992 7.984 توزيعات األرباح المستلمة من الشركة الزميلة

 14.097.653 8.172.795 متحصالت من بيع استثمارات   
 1.453 2.529 وعقارات استثمارية ممتلكات ومعداتحصالت من بيع  تم

 --------------- -------------  
 (5.318.906) (1.620.372) األنشطة االستثمارية المستخدمة في  التدفقات النقدية  صافي

 --------------- ------------- 
 األنشطة التمويلية

 819.397 (551.442) لسندات وقروض متوسطة األج
 (66.114) (66.114) الفائدة على سندات رأس المال الشق األول

  (1.543) - الشق األول  تكلفة قيد سندات رأس المال
 (560.547) (725.348) توزيعات األرباح المدفوعة

 -------------- ------------ 
 191.193 (1.342.904) يةاألنشطة التمويل  ( / منالمستخدمة في)  التدفقات النقديةصافي  

 -------------- -------------  
 (7.567.000) (7.079.644) وما يعادله    في النقد  النقص  صافي
 13.329.709 13.020.439 يناير 1في    وما يعادلهالنقد  

 -------------- ---------------  
 5.762.709 5.940.795 17 نهاية الفترة  في    وما يعادلهالنقد  

  ===== ===    ==== = ===   
 

 .للمجموعة  دةالمرحلية الموجزة الموح  جزءاً من هذه البيانات المالية 23إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات  
 .2-1  الصفحتينإن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 وعةمللمجالمرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  عةتساللفترة  
 
   القانوني واألنشطة  الوضع .1
 

وهو مسجل كشركة مساهمة عامة )ش.م.ع.( وفقاً   1969دبي، اإلمارات العربية المتحدة عام   التجاري ش.م.ع. )"البنك"( فيتأسس بنك دبي  

والخدمات   بي المالي ويتمثل نشاطه الرئيسي باألنشطة المصرفية التجاريةق ددرج في سونك مب . إن ال2021لسنة    32للقانون االتحادي رقم  

دبي ، االمارات العربية ،  2668في شارع االتحاد، ص.ب    مبنى بنك دبي التجاري الرئيسي  هو  للبنكعنوان المسجل  ن الإ  .المصرفية لألفراد

 المتحدة. 

 

الموج المرحلية  المالية  البيانات  الزتشتمل  للمة  لفت موحدة  المنتهية في    التسعة رةجموعة  البنك، وشركاته   2022  سبتمبر   30أشهر  نتائج  على 

 المجموعة"( باإلضافة إلى حصة المجموعة في شركة زميلة. "ورة كاملة، )يشار إليها مجتمعة بـ التابعة المملوكة بص

 

 
 : تفاصيل حول الشركات التابعة والشركة الزميلة

للخ (1 التجاري  ذمات  ددبي  رقم   .م.م.،المالية  االتحادي  للقانون  وفقاً  محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة  مسجلة  دبي،    2021لسنة    32هي  في 

المتحدة.  اإلمار بالعمل كوسيط لألسهم والسندات    من حصص الشركة  %100  المجموعة  تمتلكات العربية  النشاط الرئيسي للشركة  ويتمثل 

 المحلية.  

لسنة    32، هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون االتحادي رقم  حد ذ.م.ملشخص الواكة ارسي بي دي لخدمات التوظيف ش (2

المتحدة.  في دبي، اإل  2021 العربية  الشركة   %100  المجموعة  تمتلكمارات  للشركة    من حصص  الرئيسي  النشاط  توريد  ويتمثل  بخدمات 

 . القوى العاملة

في دبي، اإلمارات العربية    2021لسنة    32تحادي رقم  دة وفقاً للقانون االولية محدوة ذات مسؤ كشرك  التجاري للعقارات ذ.م.م.، هي مسجلة (3

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات إدارة ممتلكات المجموعة وشراء العقارات    من حصص الشركة  %100  جموعةالم  تمتلكالمتحدة.  

 وبيعها. 

العقاري  (4 للتطوير  الميثاق  م  نور  هي  ذات جلة  سذ.م.م.،  رقم  مسؤولية    كشركة  االتحادي  للقانون  وفقاً  دبي،   2021لسنة    32محدودة  في 

 بالتطوير العقاري. من حصص الشركة ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة  %100المجموعة  اإلمارات العربية المتحدة. تمتلك

سندات   إلصدار الغرض الخاص    اتالمنشأة ذسيس  أ. تم ت كايمان  جزرسي بي دي )كايمان( ليمتد، هي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في   (5

 الدين.

)كايمان   (6 دي  بي  مسجلة  IIسي  ذات غرض خاص  منشأة  وهي  ليمتد،  تأسيس.  كايمان  جزرفي  (  للقيام   تم  الخاص  الغرض  ذات  المنشأة 

 بالتعامل والتفاوض على عقود المشتقات المالية. 

7) VS 1897  المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بإدارة   تم تأسيس.  كايمان  جزرفي    ة)كايمان( ليمتد، وهي منشأة ذات غرض خاص مسجل

 االستثمار المستحوذ عليه من سداد الدين.

وطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع.(، هي شركة زميلة للبنك مدرجة في سوق دبي المالي. تقوم الشركة بكافة أصناف التأمين على الشركة ال (8

ن لها  أالشركة الزميلة. تعتقد اإلدارة ب في    %17.8التأمين. يمتلك البنك حصة بنسبة    ل إعادةعض أعمالك ب ذالحياة وأعمال التأمينات العامة وك

 وجوهري على الشركة الزميلة من خالل تمثيلها بمجلس إدارة الشركة الزميلة. تأثير مادي 

 
 أساس اإلعداد     . 2

 

 بيان التوافق   2-1

 

"التقارير المالية المرحلية". ال تتضمن  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم    للمجموعة   لموحدةموجزة اة الي تم إعداد هذه البيانات المالية المرحل

ً هذه ال إلى جنب    بيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية المدققة ويتعين قراءتها جنبا

 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في كما في و ققة للمجموعةدة المدة الموحمالي لمع البيانات ا

 

تتوافق مع تلك المتبعة عند إعداد البيانات    للمجموعة  إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن السياسات المحاسبية المطبقة عند  

المدققة   الموحدة  المنته  للمجموعة المالية  في ي للسنة  عدا  ،  2021مبر  ديس  31  ة  والمعدلة ما  الجديدة  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية    المعايير 

 .5المذكورة في إيضاح رقم 

 

 . دوالتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعالمعايير  من  ألي مبكر لم تقم المجموعة بتطبيق

 
  ة ليعملة عرض البيانات الماية ولالعملة التشغي 2-2

 
المالية  البيانات  تم عرض  الموجزة   لقد  اإلمارابدره  للمجموعة   الموحدة  المرحلية  الرسمية  م  العملة  وهي  المتحدة  العربية  العرض  ت  وعملة 

 ذلك.  ما لم يذكر خالف مقرباً إلى أقرب عدد صحيح باآلالف للمجموعة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 حدة للمجموعةلموجزة الموالمرحلية ا بيانات الماليةل الوإيضاحات ح
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
 أساس اإلعداد ) تابع( .2
 
 أساس التوحيد     2-3

المالية البيانات  الموجزة  تتألف  للبنك    للمجموعة  الموحدة   المرحلية  المالية  البيانات  التابعةمن  ب ممللا وشركاته  إليهم    الكاملوكة  بر  )ويشار 
يسيطر عليها(  "المجموعة" الزميلة،  والتي  الشركة  المجموعة في  في      وحصة  تكون 2022  سبتمبر  30كما  السيطرة عندما  تحقيق  يتم   .

القدرة في   فيها ولديها  المستثمر  الجهة  لديها حقوق، في عوائد متغيرة من اشتراكها مع  أو،  للمخاطر  تلك لتأث االمجموعة معرضة  ير على 
 ثمر فيها.  ل سلطتها على الشركة المست العوائد من خال 

 
 الهامة   السياسات المحاسبية   .3 

 
 جودات المالية المو      3-1

 

 التصنيف  . 3-1-1

 

 التصنيفات التالية:  ضمنتقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي 
 التكلفة المطفأة؛  -

 و  خرى؛لة األالل اإليرادات الشاممن خ القيمة العادلة -

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  -

 
 األعمال تقييم نموذج 
باألصل المالي على مستوى المحفظة، حيث يعكس ذلك طريقة إدارة    فيه   االحتفاظ يتم  عة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي  تقوم المجمو

جميع باالعتبار    المنشأةتأخذ    ذلك،من    أو نشاط واحد. بدالً   ن خالل عامل واحدتحديد التقييم م  . ال يتمدارةاألعمال وتقديم المعلومات إلى اإل
 أخذها باالعتبار على: المعلومات التي يتم تتضمن ات الصلة المتاحة في تاريخ التقييم. المعلومات ذ

الم    السياسات • السياسات. على وجه  وتطبيقعلنة لألعمال  واألهداف  إذا كانت    وص،الخص   هذه  تركز على    جيةاستراتي ما  اإلدارة 
االلتزامات التي تمول تلك    فترة  معفترة الموجودات المالية  طابقة  ومواالحتفاظ بمعدل فائدة محدد،  إيرادات الفوائد التعاقدية،    تحقيق

 ؛ تالموجوداأو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع  الموجودات

 ؛اإلدارة ورفع تقارير بشأنها إلىة  بها داخل المحفظ  المالية المحتفظ  وداتموجوال  ةتقييم أداء المحفظ  كيفية •

 ؛ الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر الخصوص،وعلى وجه  ، المحفظةالتي تؤثر على أداء  المخاطر  •

 ؛تعويض مديري األعمال يةكيف •

يتم  لمساتها بشأن المبيعات في اتوقعووأسباب هذه المبيعات    سابقة،وحجم وتوقيت المبيعات في فترات    وتيرة • تقبل. ومع ذلك، ال 
الم    ، ولكن منفصلالنظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل   تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف  علن للمجموعة  كجزء من 

 .وكيفية تحقيق التدفقات النقدية ليةالما الموجوداتإلدارة 
 

القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل األرباح  على أساس    أداؤها  يتم تقييموالتي  دارتها  ل أو إلها للتداو فظ ب ت المحالمالية    الموجودات يتم قياس  
ولبيع  التدفقات النقدية التعاقدية  تحصيل لغرضوال يتم االحتفاظ بها التدفقات النقدية التعاقدية بها لتحصيل  ظ يتم االحتفا ال  لخسائر حيث أنهأو ا

 ية. اللما الموجودات
 

 فائدة دفعات المبلغ األصلي والفقط  تمثل دية التعاقدية التدفقات النق ما إذا كانت  تقييم
كا  عند إذا  ما  التعاقدية  تقييم  النقدية  التدفقات  والفقط    تمثلنت  المبلغ األصلي  بعين    تأخذفائدة،  دفعات  التعاقدية    االعتبارالمجموعة  الشروط 
   .لألداة
 

  . يتم تعريف "الفائدة" على أنهاالمبدئيه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف  ى أن " علياألصلالمبلغ  عريف "ت   تمي   التقييم،هذا    ألغراض
  اسية وتكاليف اإلقراض األس  ولمخاطر وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة    للمال للقيمة الزمنية    مقابل

 ، وكذلك هامش الربح. دارية(اليف اإلطر السيولة والتكمخا  ل األخرى )مث 
 

ي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال يفي  ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقد 
 . عند التقييم تأخذ المجموعة بعين االعتبار:األصل بهذا الشرط 

 النقدية؛تدفقات وتوقيت ال  قيمةها تغيير شأن   نأحداث طارئة م •

 ؛الرافعة الماليةخصائص   •

 والتمديد؛شروط الدفع المسبق  •

 و  محددة؛  موجودات بة المجموعة بالنقد من شروط تحد من مطال •

 .( تعديل أسعار الفائدة بصورة دورية)مثل   للمالالتي تعدل النظر في القيمة الزمنية  السمات •
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 ع..بنك دبي التجاري ش.م
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ماليةإيضاحات حول البيانات ال
 غير مدققة()2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
 الهامة )تابع(   السياسات المحاسبية   .3

 
 )تابع(    الموجودات المالية  3-1
 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية  .3-1-2

 

قعة من األدوات المالية التالية التي ال يتم  ة بخسائر االئتمان المتولمتعلقسائر االخ  تبمخصصا   ، حيثما ينطبق ذلك تقوم المجموعة باالعتراف
 األرباح أو الخسائر: قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 األرصدة مع البنوك المركزية؛  •

 المستحق من بنوك؛ •

 أدوات االستثمار بالدين؛ •

 خرى؛ لية األالما القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي والموجودات  •

 التزامات القروض؛ و  •

 عقود الضمانات المالية.  •
 

 . الملكية حقوق ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات 
 

رقم   المعيار  نموذج  9يحدد  المالية  التقارير  الدولية إلعداد  المعايير  ً من  في    من  ا التغيرات  بناًء على  القيمة  انخفاض  مراحل حول  ثالث 
 العتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه: منذ ا تمانيةاالئ  الجودة 

 
 شهراً.   12خصص ما بناًء على فترة خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  عند االعتراف المبدئي بالقروض، تعترف المجموعة بم:  1مرحلة  

مدى   على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  المت   12تتمثل  االئتمان  خسائر  من  الجزء  في  أالناتجقعة  وشهراً  عن  المالية  ة  لألداة  التعثر  حداث 
 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12والمحتملة خالل 

يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية، تقوم المجموعة بقيد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة  عندما يظهر القرض ز  :2مرحلة  
ألداة في خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن كافة أحداث التعثر  عمر ا  لى مدىعة عقعلى مدى عمر األداة. تتمثل خسائر االئتمان المتو

 اة المالية. المحتملة على مدى العمر المتوقع لألد
القروض    :3مرحلة   المتوقعة على  القيمة   ائتماني في  نخفاضالتعرضت  تعتبر  المجموعة برصد مخصص مقابل خسائر االئتمان  تقوم   .

 مدى عمر األداة. 
 

تقييم مجموعة    تمان المتوقعة في االئ   تتمثل خسائر من  التقدير العادل والمرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان التي يتم تحديدها من خالل 
 النتائج المحتملة. فيما يتعلق بالتعرضات الممولة، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي: 

 

لكافة حاالت العجز النقدي )أي:    الحاليةالنخفاض ائتماني في تاريخ التقرير: بالقيمة  عرض  ت ة التي لم ت فيما يتعلق بالموجودات المالي  •
 و  مستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛الفرق بين التدفقات النقدية ال

بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات    لفرقاالتقرير: ب   الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني في تاريخ •
 .قبلية المقدرةالنقدية المست 

 
 :على النحو التالي خسائر االئتمان المتوقعة  حاالت التعرض غير الممولة، يتم قياسبالرغم من ذلك، بالنسبة ل

 

موعة إذا قام  بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجفرق  لة الحالية لغير المسحوبة، على أنها القيم  لقروضاللتزامات ا  بالنسبة •
 ع المجموعة استالمها إذا تم سحب القرض؛ و االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوق صاحب 

لتعويض   • المتوقعة  المدفوعات  المالي،  الضمان  لعقود  م  صاحببالنسبة  أي  ناقصاً  المضمونة  الدين  تتوقع  أداة  وعة  لمجم ابالغ 
 األداة أو المدين أو أي طرف آخر.  صاحباستالمها من 

 
دي أو جماعي لمحافظ القروض التي لها نفس خصائص مخاطر االئتمان  على أساس فر خسائر االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بقياس

متوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة  ة الي دفقات النقدونفس الخصائص االقتصادية. يرتكز قياس مخصص الخسائر على القيمة الحالية للت 
 الفعلي األصلي، بصرف النظر عما إذا كان األصل ي قاس على أساس فردي أو جماعي. 

 

 تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية: 

 احتمالية التعثر؛ •

 و  التعرض عند التعثر؛ •

 . رعند التعث ة الخسائر المحتمل  •
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 دبي التجاري ش.م.ع.ك  بن
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30ية في أشهر المنته التسعةلفترة  
 
 الهامة )تابع(   السياسات المحاسبية   .3

 
 )تابع(    الموجودات المالية  3-1
 
 )تابع(    ة انخفاض قيمة الموجودات المالي .3-1-2

 

علومات  المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخلياً وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح المهذه    تندست 

 . االستشرافية 

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 

زمن تمثل   • فترة  مدى  على  التعثر  الحتمالية  تقدير  التعثر  ي   ية؛احتمالية  نماذج    ابهاتساحم  ت والتي  أساس  اإلحصائي    التصنيفعلى 
حالي  ً المستخدمة  مصمم   ا تصنيف  أدوات  باستخدام  تقييمها  ويتم  المجموعة،  قبل  المقابلة  من  األطراف  فئات  لمختلف  وفقًا  ة 
 والتعرضات. 

تستخلص • تعثر.  حدوث  حال  في  الناتجة  للخسائر  تقدير  التعثر  عند  التعرض  التعالالمجموعة    يمثل  عند  التعرض    عثرت رض  من 
  التعرض عند التعثر  اإلطفاء. إنوالمترتب على الحالي للطرف المقابل والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد 

مبالغ ثر  يمثل التعرض عند التع  اإلقراض،  بالتزاماتعن السداد. فيما يتعلق    التعثرألصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية في وقت  
يمكنقبلي ت مس محتملة  والتوقعات    ة  التاريخية  المالحظات  بناًء على  تقديرها  يتم  والتي  العقد،  بموجب  بالنسبة االستشرافية سحبها   .  

مبلغ التعرض المضمون عندما يصبح الضمان المالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض  يمثل التعرض عند التعثر    المالية،للضمانات  
يتم  المالي   الموجودات  التعثر  عرضالت   دتحدي ة،  لنتائج  من خالل وضع    عند  الم  نماذج  في  التعرض  ب حتملة  مختلفة    استخدامأوقات 

 . ئيةإحصاسيناريو وأساليب 

التعثر    تمثل • المحتملة عند  الناشئة عن  الخسائر  للخسارة  التعاقدية  ،  السدادالتعثر في  تقدير  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  ويستند 
ي المستحقة   التي  الحصول عليها  وقعت وتلك  األخذ  المقرض  نماذج باالعتبار  ، مع  تأخذ  النقدية من أي ضمانات.  الخسائر   التدفقات 

لموجودات المضمونة في االعتبار توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع األخذ في االعتبار خصومات البيع، ل المحتملة عند التعثر
والضمانات   الضمانات،  تحقيق  ومعدالت    وأسبقية ،  ادلةلمتب ااالحتياطية  ووقت  الضمانات  تحقيق  وتكلفة  )أي    التصحيح المطالبة، 

غير المضمونة وقت االسترداد، تاريخ معدالت  ر المحتملة عند التعثر للموجودات الخسائ  نماذج تأخذ الخروج من حالة عدم األداء(. 
من معدل الفائدة  ، حيث يتم خصم التدفقات النقدية  خصوممق النقدي العلى أساس التدف  االحتساب المطالبات. يتم    وأسبقية االسترداد  

 .الفعلي األصلي للقرض 
 

 في مخاطر االئتمان  الجوهريةتقييم الزيادة  ( 1)

 

تقييم   يتم وضع حدود كمية للزيادة    شهريفي االئتمان على أساس    جوهريةال  الزيادةيتم إجراء  في االئتمان   الجوهريةللتعرضات الفردية. 

تحذير مبكر استباقي بناًء عليه    إطار لمؤشرلى المعايير الكمية، لدى المجموعة  ي درجات تصنيف االئتمان. باإلضافة إكة فرداً إلى الحاستنا

العمالء  يقو تحديد  إلى  اإلجراء  هذا  يهدف  شهري.  أساس  على  المحفظة  جودة  بمراجعة  االئتمان  مخاطر  فريق  العالية    ذويم  المخاطر 

 ين. لعمالء العامالمحتملين ضمن ال

 

اإلف أو  البطالة  مثل  واألحداث  االئتماني  التصنيف  االعتبار  بعين  المجموعة  تأخذ  لألفراد،  اإلقراض  بعمليات  يتعلق  الوفاة.  فيما  أو  الس 
لذلك، عندما يصبح األصل متأخر السداد منذ   األصل  يوماً، تعتبر المجموعة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وأن    30وتأكيداً 

  . ة الثانية من نموذج انخفاض القيمة أي يتم قياس مخصص الخسائر على أنه خسائر االئتمان المتوقعة عل مدى عمر األداةمرحللضمن ا
 اساس كل حالة ، اعتمادا على الظروف الفردية للعمالء.  عادة النظر في هذا المعيار علىن الممكن ام

 

 تحسين بيان مخاطر االئتمان   ( 2)

 

لتقييم أي تحسينات على بيان مخاطر االئتمان والذي يترتب عليها ترقية العمالء من   وفقا للتوجيهات التنظيمية  اهأدن   ريي وعة المعالدى المجم

 . 1إلى المرحلة  2ومن المرحلة  2إلى المرحلة  3حويلهم من المرحلة خالل ت 

 

إلى المرحلة    3من المرحلة  مرة(    ة كلد)مرحلة واح  االئتمان على أساس المرحلة   مخاطر في    الجوهريسوف يتم ترقية االنخفاض   •
 شهراً.  12التي تمتد على األقل لر  التصحيحبعد انقضاء فترة 1إلى المرحلة  2و من المرحلة  2

أداء   • عاد هيكلتها في حال  الم  الحاالت  ترقية  يتم  الربع سنوية(  دفعات من األقساط    3سوف  لر    تصحيحأو مرور فترة  )    12تمتد 
 . (أكثر من ثالثة أشهر ات فترات استحقاق اط ذقسلنسبة لألاب )، شهراً 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 موحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة ال إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
 الهامة )تابع(   السياسات المحاسبية   .3

 
 ع( )تاب   لية الموجودات الما 3-1
 
 )تابع(  انخفاض قيمة الموجودات المالية  . 3-1-2

 

 تعريف التعثر   

 
 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:   المجموعةعتبر ت 
 

التخاذ إجراءات مثل    المجموعةدون لجوء    المجموعةون من غير المحتمل، أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه  يك •
 أو  (؛ ن )إن وجدمصادرة الضما

 يوماَ.  90لمدة تزيد عن  المجموعةيعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه   •
 

 لى المكشوف متأخرة السداد في حال مخالفة العميل للحد المتفق عليه أو تقديم قيمة أقل من القيمة الحالية القائمة. تعتبر السحوبات ع
 

 باالعتبار المؤشرات التالية:  المجموعة أخذ ت عن السداد، عثر ض ت ان المقترعند تقييم ما إذا ك
 

 مثل اإلخالل بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية  •

 و   ؛المجموعةتجاه العميل التزام آخر من قبل نفس  سدادر عن السداد أو عدم  مثل التأخ –مؤشرات كمية  •

 ة. ارجي ر خ ا من مصادبناًء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليه  •
 

خرى )أي مخاطر  قامت المجموعة بإجراء تحليل لمعدل التعثر التاريخي لتحديد القطاعات المتجانسة ومؤشرات خسائر االئتمان المتوقعة األ
قامت التاريخي،  التعثر  معدل  تحليل  إلجراء  مماثلة.  مستويات  في  التعثر(  عند  لخسائر  والتعرض  التعثر  عند  الخسائر    المجموعة   التعثر، 

 تعريفين منفصلين للتعثر فيما يتعلق بالمحفظة االستثمارية للشركات والمحفظة االستثمارية لألفراد.  طبيقبت 
 
o ة للشركات المحفظة االستثماري 
 

ئتمان  تتألف المحفظة االستثمارية للشركات من القروض التي تتم إدارتها بشكل فردي من قبل مدراء العالقات تحت إشراف فريق مخاطر اال
الد األخرى ودراسة حساب  لمجمى  الكمية  والمعلومات  المالية  المعلومات  بناًء على  األقل  القروض بصورة سنوية على  تقييم هذه  يتم  وعة. 

 العميل. 
 

 ماً. يو 90يتم تحديد أن أحد العمالء من الشركات متعثر إذا تعثر العميل عن سداد أي من التزاماته االئتمانية بشكل جوهري ألكثر من 
 
o لألفراد ستثمارية ة االحفظالم 

 
نتج المعتمدة. يتم تحديد أن حساب الفرد  تتألف المحفظة االستثمارية لألفراد من القروض التي تتم إدارتها على مستوى المنتج وفقاً لبرامج الم

 د على مستوى الحساب. فرالأل ستثماريةيوماً. يتم إجراء تحليل معدل التعثر للمحفظة اال 90السداد ألكثر من  عنمتعثر إذا تعثر العميل 
 

 ستشرافية ا  إدراج معلومات ( 3)

 

منذ    جوهريةمخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بصورة  تقوم المجموعة بإدراج معلومات استشرافية ضمن تقييمها حول ما إذا كانت  
واسعة من المعلومات االستشرافية كمدخالت   موعة مج ي ذلك إلىاالعتراف المبدئي بها وقياسها لمخاطر االئتمان المتوقعة. تستند المجموعة ف

 اقتصادية مثل: 
 

 ؛ ظبي و أب مؤشر العقارات في دبي و •

 ؛ةالمركب المؤشرات االقتصادية  •

 ؛غير النفطية المركبةالمؤشرات االقتصادية  •

 ؛سعر برميل النفط •

 و  المستهلكمؤشر اسعار  •

 نسب إشغال فنادق دبي   •



 

13 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة يانات الماليةالب ولإيضاحات ح
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
 الهامة )تابع(   سات المحاسبيةالسيا    .3

 

 )تابع(    الموجودات المالية  3-1
 
 )تابع(  انخفاض قيمة الموجودات المالية  . 3-1-2
 

 الية تعديل الموجودات الم   ( 4)
نها  التفاوض بشأ  أو يتم  ما  الي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل ماليألصل الميل اعدت   يتم
بين االعتراف    أو التعاقدية سواء  المبدئيتعديلها  النقدية  التدفقات  توقيت  أو   / التعديل على مبلغ و  يؤثر  المالي.  بشكل    واستحقاق األصل 

 مستقبلي.  تاريخ فيو أ فوري
 

مالي أصل  تعديل  يتم  كانما  عندما  إذا  ما  بتقييم  المجموعة  تقوم  على  ،  ترتب  التعديل    قد  باألصلاالعترا  إيقاف هذا  لسياسة  ف  وفقًا   .
  كانت ا  ما إذ  حديد. لت التعديل إلى حدوث اختالف جوهري في الشروط  عندما يؤدي  باألصل   التعديل عدم االعتراف  يترتب على المجموعة،  

 :بعين االعتبار المجموعة ما يلي تأخذعن الشروط التعاقدية األصلية،  ةجوهري   بصورةف الشروط المعدلة تختل 

لم تعد تعتبر تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط أو التغير في العملة    بعد التعديل   مثل التدفقات النقدية التعاقدية   العوامل النوعية  •
ي أسعار الفائدة، وتواريخ االستحقاق أو التعهدات. في حال لم تشر العوامل النوعية إلى  ير فأو مدى التغ  بلأو تغيير الطرف المقا

 وجود تعديل جوهري، يتم بعد ذلك؛

التعاقدية إج • النقدية  التدفقات  مع  األصلية  الشروط  بموجب  المتبقية  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  لمقارنة  كمي  تقييم    راء 
دلة، ويتم خصم كلتا القيمتين بموجب معدل الفائدة الفعلي األصلي. في حال كان الفرق في القيمة الحالية مادياً،  المعموجب الشروط  ب 

 عة أن الترتيب مختلف بشكل جوهري مما يؤدى إلى إيقاف االعتراف. ترى المجمو
 

التعاقدية ألصل مالي وال   الشروط  تعديل  يتم  إذا كانت مخاطر  باألصلراف  إيقاف االعت   يلالتعد  يترتب علىعندما  المجموعة ما  تحدد   ،
 خالل مقارنة: من   المبدئيمنذ االعتراف  بصورة جوهريةزادت   الخاصة باألصل المالي قد االئتمان

المتبقي • التعثر على مدى عمر األداة  للبيانات  والذي    احتمالية  تقديره وفقًا  التعاقدية    وطالمبدئي والشر  المتوفرة عند االعتراف يتم 
 مع   ية؛ألصلا

 في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدلة. احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي  •
 

فقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية، فإن هدف التعديل عادة هو تعظيم استرداد الشروط التعاقدية األصلية  إذا تم تعديل التد
ختلفة إلى حد كبير. تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة  وط م أصل جديد بشرء  بدالً من إنشا 

شروط   لسياسة  ب   الخاصة   التعهداتوتعديل  والشركات  األفراد  قروض  من  كل  تخضع  بالمجموعة  اإلمهالالقرض.  االئتمان  لجنة  تقوم   .
 . ظمبشكل منت  هالماإلتقارير حول أنشطة البمراجعة 

 
كان سيتم شطب    إذا   فيماالتدفقات النقدية، فحينئٍذ تنظر أوالً    اإلعفاء من سدادبطريقة تؤدي إلى    ما  إذا خططت المجموعة لتعديل أصل مالي
ثل  اف عادة في مترعدم استيفاء معايير عدم االع  مما يعنيعلى نتيجة التقييم الكمي    الطريقة   هذه ؤثر  ت جزء من األصل قبل إجراء التعديل.  

 ذه الحاالت. ه
 

نوعياً على حدوث زيادة    اإلمهالبشكل عام، يعتبر   تعرض أحد  ليالً على  د  اإلمهالفي مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع    جوهريةمؤشراً 
القيمة ائتماني في  با  .التعرضات النخفاض  يتعلق  المعدلة كجزء من سياسة  فيما  المالية  ب لموجودات  الخاصة  لم  ، حيث  مجموعةالاإلمهال 

األخذ    التدفقات النقدية المعدلة مع  تحصيلمدى قدرة المجموعة على    احتمالية التعثر، يعكس تقدير  االعتراف  إيقافالتعديل    رتب علىت ي 
ت من  فعاد لاالمماثلة، وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء  اإلمهالإجراءات  بشأنخبرات المجموعة السابقة  بعين االعتبار

 مقابل الشروط التعاقدية المعدلة.  ترض لمقا قبل
 

الخسائر بقيمة تعادل خسائر  قياس مخصص    ستمر سوف ي المبدئي،    االعتراف أعلى بكثير مما كان متوقعًا عند    االئتمانإذا بقيت مخاطر  
األداة عمر  مدى  على  المتوقعة  عامة  .  االئتمان  بصورة  يتم  القياس  سوف  القروض  التفاوض  م  مخصص خسائر  أساس  بشأن عاد  على  ها 

يؤدي إلى عكس    شهراً عند وجود دليل على تحسن قدرة المقترض على السداد بعد التعديل مما  12ى مدى  خسائر االئتمان المتوقعة عل
 الزيادة الجوهرية السابقة في خسائر االئتمان.

 
بالتكلفة المطفأة أ ، إيقاف االعتراف  الدخل الشامل اآلخرمن خالل  دلة  بالقيمة العاو  في حال لم يترتب على تعديل األصل المالي المقاس 

بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية   لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل  باألصل المالي، تقوم المجموعة أوالً 
ئر الموحد. تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس  لخسااألرباح أو ان  وتقوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر تعديل ضمن بيا

يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل عند احتساب العجز    خسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل حيث 
ال أسعار  ذات  المالية  بالموجودات  يتعلق  فيما  األصلي.  األصل  من  المتوقع  المتغيرةفاالنقدي  األصلي    يتم  ئدة  الفعلي  الفائدة  معدل  تعديل 

 . ل ء التعدي المستخدم الحتساب أرباح أو خسائر التعديل لبيان شروط السوق الحالية السارية وقت إجرا 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 رسبتمب 30في  يةأشهر المنته التسعةلفترة  
 
 الهامة )تابع(   السياسات المحاسبية   .3

 

 )تابع(    الموجودات المالية  3-1
 
 )تابع(  لية انخفاض قيمة الموجودات الما  . 3-1-2
 

 تعديل الموجودات المالية )نابع(   ( 4)
ترية لألصل المالي المعدل ويتم  الدف مالي القيمة  إجإن أي تكاليف أو رسوم متكبدة أو أي رسوم مستلمة كجزء من التعديل تؤدي إلى تعديل  

 إطفاءها على مدى العمر المتبقي لألصل المالي المعدل. 
 

خسائر انخفاض القيمة.    ضمن  الخسائرأو    األرباحلمقترض، فسيتم عرض  التي يواجهها اصعوبات المالية  ال  نتيجةهذا التعديل  ب   القيامإذا تم  
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. فائدة محتسبة ات ديراكإ و الخسائرأ عرض األرباحفي حاالت أخرى، يتم 

 
 المرجعي  تعديل سعر الفائدة .  3-2

 
ً  دوراً  ،)ليبور( لندن في البنوك بين السائد الفائدة سعر مثل البنوك، بين السائدة الفائدة أسعار تلعب  نظراً  العالمية األسواق المالية في أساسيا

 .المالية تقييم األدوات  في  وكمعايير المالية، واألوراق  والقروض مشتقاتلل ية رئيس مرجعية  عار كأس الستخدامها
 
 السوق  في المركزية والمشاركين والبنوك التنظيمية الجهات  دفع األخيرة السنوات  في البنوك نبي  السائدة الفائدة أسعار نزاهة في اليقين عدم إن
 في المساهمين قبل من قيادتها يتم التي مجموعات العمل اقترحت وقد  هذا .المخاطر من  خالية بديلة  عيةمرج أسعار إلى  التحول على  العمل إلى

  تدريجية.  تطبيقها بصورة التي يتم المخاطر من  ةخالي  مرجعية أسعار  المعنية الدول  في األسواق
 

 استبدالهاوتم  ،  2021 ديسمبر 31 بعد األخرى  وكالبن  بين السائدة  دةالفائ  وأسعار  لندن  بنوك بين السائدة  الفائدة أسعار  بمعظم  العمل  إيقاف  لقد تم 
 سبتمبر 30 حتى  الوقف  تأجيل  تم  حيث بالدوالر األمريكي لندن وكبن  بين السائدة  الفائدة  أسعار  بعض باستثناء البديلة،  المرجعية  األسعار  ببعض
 بالمجموعة.  الدعم فظائ و و األعمال اتوحدومعظم  البنوك بين السائدة الفائدة أسعار من التحول يغطي  . 2023

 
حول إلى األسعار المرجعية البديلة  قامت المجموعة برتأسيس لجنة عمل تختص بالعمل على التحول بأسعار الفائدة السائدة بين البنوك إلدارة الت 

 آلية لدعم العالقة  ب حاأص  ف مختل مع اونهتعا وتواصل  المجموعة  تحول  بأنشطة  المتعلق المشروع السائد بين البنوك. تقوم هذه اللجنة بإدارة
واألنظمة   المنتجات  على  وسيؤثر  والتعقيد الحجم  حيث  من  فائقة أهمية  المشروع التحول. يكتسب  عن  الناتجة المخاطر  وتخفيف  التحول المنظم 

 .الداخلية والعمليات
 

ومراقبتها   المشروع على إدارتها  القائمين على  يعمللمخاطر التي  ن اللعديد م  المجموعةمن شأن تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك تعريض  

 عن كثب. تشتمل هذه المخاطر على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي: 

 

السل • العقود مخاطر  الالزمة على  التعديالت  بسبب  السوق  في  المقابلة  العمالء واألطراف  المناقشات مع  الناشئة عن  لتفعيل    وك  الحالية 
 بين البنوك؛ ائدةالفائدة الس عارتعديل أس

البنوك   السائدة بينبسبب تعطل األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة    اوعمالئه  المجموعةلها    تتعرضالتي    والسوقية  المخاطر المالية •
 ؛ خسائر مالية  يترتب عليهعلى نحو 

السائدة بين البنوك    أسعار الفائدة زمة  السيولة في حاض  مخاطر التسعير الناتجة عن النقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخف  •
 ؛ و وأصبحت حزمة األسعار الخالية من المخاطر غير سائلة وغير قابلة للرصد

أدوات مالية  وتمثل تقلب غير تمثيلي في بيان الدخل كتحول  ،  بالمجموعةعالقات التحوط الخاصة    اخفاق ة في حالة  المخاطر المحاسبي  •
 . رمخاطمن ال يةالألسعار مرجعية خ

 
خ استحقاقها بعد ايقاف العمل بأسعار الفائدة السائدة بين التي تم ربط تسعيرها بأسعار الفائدة السائدة بين البنوك والتي يكون تاري بالنسبة للعقود  

ة أخرى.  ن البنوك بأسعار مرجعي بي  ار الفائدة السائدةأسع البنوك تعمل المجموعة على تعديل هذه العقود لتتضمن إضافة بنود احتياطية او أستبدال
للمرجعية الجديدة بناء  على إرشادات المصرف    التعرضاتم بتحويل  وستقو  ا  عقود المشتقات المالية مركزي  لتسوية   قامت المجموعة بإيجاد ألية 

 المركزي. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 عةمجمولموجزة الموحدة للية اإيضاحات حول البيانات المالية المرحل
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
 الهامة )تابع(   السياسات المحاسبية   .3

 
 )تابع(   سعر الفائدة مرجعيات تعديل  .  3-2
 

مبالغ العقود التي  جعة  جديدة من خالل مراة التقوم المجموعة بمتابعة التقدم في عملية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك إلى األسعار المرجعي 
غير معدل(    ار مرجعية جديدة  ) ويشار إليه بأنه عقد إلى أسع  يتم تحويل عقد ماأنه لم  ترى المجموعة  تحويلها إلى أسعار مرجعية جديدة.    يجب

العقد بند احتياطي    تضمنئدة، حتى ولو كان ي الفاعندما تكون الفائدة في العقد مرتبطة بمرجعية سعر فائدة ما زال يخضع لتعديل مرجعية سعر  
يل الودائع تحت الطلب المضمونة لبعض المعامالت  لقد بدأت المجموعة بتطبيق معدالت تمو  وص إيقاف مرجعية أسعار الفائدة الموجودة. بخص

 بالدوالر األمريكي. 
 

 المالية. نات في لندن على البيا بنوكللتحول في سعر الفائدة السائد بين ال حتى األن  لم يكن هناك تأثير مادي
 

الفائدة السائدة لدى بنوك لندن للدوالر  يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر أسعار كأدوات تحوط.  و  في سجالت التداول تحتفظ المجموعة بالمشتقات 
تحوط كماواألمريكي   واحدة    2022  سبتمبر  30في    المخصصة في عالقة  أمريكيدوال  مليون  20اسمية قدرها    بقيمةبمعاملة   73.46)    ر 

بي الموعد النهائي للتحول في  قبل    2023استحقاق هذه المعاملة في إبريل    ن درهم(، موعدوملي  الفائدة السائد  . لم يكن ن البنوك في لندنسعر 
 هناك أي بنود مخصصة في عالقة تحوط تتمثل بالتعرض إلى أسعار فائدة اخرى سائدة لدى بنوك لندن . 

 

 ت واألحكام ديرا استخدام التق  . 4

 

التي تؤثر على تطبيق  من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات  للمجموعة المالية المرحلية الموجزة الموحدة د البياناتاإعد يتطلب

تقديرات. عند  ك الالسياسات المحاسبية والمبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تل

هذإعدا المر   هد  المالية  تطالبيانات  عند  اإلدارة  قبل  من  الموضوعة  الهامة  األحكام  كانت  الموحدة،  الموجزة  احلية  المحاسبية  بيق  لسياسات 

كما في    جموعةلم ل  قةوالمصادر الرئيسية للتقديرات واألمور غير المتأكد منها هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية السنوية المدق  للمجموعة

 .2021ديسمبر  31المنتهية في  لسنةول

 

 إدارة مخاطر االئتمان  (1

االئتما إلى إجراءات إدارة مخاطر  ايضاح رقم  باإلضافة  المدرجة في  للمجموعة كما في  1ب )-35ن  المدققة  السنوية  المالية  البيانات  ( في 

في   المنتهية  األكثري بتحد  المجموعة   قامت،  2021ديسمبر    31وللسنة  القطاعات  ،    بالبيئةأثر  للـت عرضة    د  أعلى  فائدة  معدالت  ويتم ذات 

ً . القطاعات التي تعتبر حالي ي و متكرراجراء المراجعات بشكل دور   :  أكثر عرضة للخطر ا

 

 العقارات التجارية    -   المقاوالت  -

 التعليم    -   التجزئة  -

     الخدمات اللوجستية   -

 

ء الجدد.  المدرجة تحت القطاعات سابقة الذكر، وخصوصا للعمال  تمان للشركاتفي منح االئ   تطبيق إجراءات مشددة  وعة فيالمجم  استمرت

منح   إجراءات  في  التحقق  من  عالية  مستويات  لضمان  التسهيالت  لمنح  الالزمة  الموافقات  عدد  كزيادة  إضافية  إجراءات  استخدام  تم  كما 

عات التجزئة مع االستمرار في دعم العمالء واألعمال في  اجراءات متحفظة في منح القروض لقطانك في تطبيق  مان. كما ويستمر البت االئ 

 . الدولة

 

المجموعة في  قامت  مهلة  منح  على  واألعمال    تأجيل  بالموافقة  المؤسسية  المصرفية  األعمال  قطاعات  من  البنك  عمالء  لبعض  السداد 

للشركا  المصرفية    تالمصرفية  ال  .ةساس كل حالة على حدألألفراد على  واألعمال  الحسابمرابنك  قام  أداء  السابق  جعة  السداد    وتاريخبات 

ابقة للعمالء المتقدمين بتلك الطلبات قبل المباشرة بإجراءات الموافقة. وتم تطبيق قدر عالي من األحكام لتقدير فيما اذا كان التدفق  للفترات الس

 ؤقتة ام مستمرة.  مالعميل صاعب السيولة التي تواجه مالنقدي و
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 ع.تجاري ش.م.بنك دبي ال
 

 الموحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة  إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  . 4

 

 )تابع(   ئتمانإدارة مخاطر اال (1

البنك   األحكام  قبتطبيق  يقوم  من  كبير  و  فيدر  ب تقييم  األم تقدير  اعض  االئتمانية  كالخسائر  الخسائر  ور  نموذج  بتحديث  البنك  قام  لمتوقعة. 

 . 2022من  الثالث خالل الربع د الكلي المقدمة من خالل موديز االئتمانية المتوقعة بناء على أخر معلومات االقتصا

 

 رير المالية لدولية إلعداد التقامن المعايير ا 9رقم المتوقعة ضمن المعيار  نيةواحتساب الخسائر االئتما  نماذجحوكمة 
من  المزيد  باتخاذ  البنك  قام  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  الكلي على حجم  االقتصاد  وأوزان مؤشرات  الكبير الحتماالت  األثر  في ضوء 

وال التدابير   االجراءات  االطار  لتحسين  وحوكمة  لتورقابة  اال   تقعا العام  الخسالمؤشرات  واحتساب  الكلية  المتوقعة.  قتصادية  االئتمانية  ائر 
لتق المعيار رقم  وم  الخسائر    9جنة  العام الحتساب  باإلشراف على اإلطار  للبنك  العليا  التنفيذية  لإلدارة  تتبع  والتي  الدولية  المالية  للتقارير 

وللت االئت  المتوقعة.  ومالئمة عمانية  دقة  من  احتسأكد  المتوقااب  ملية  والخسائر  التأكد  في ظل ظروف عدم  بإجراء  عة  اللجنة  تقوم  لتحول، 
ة دورية للمحافظ االئتمانية ومراجعة المدخالت االقتصادية إلى اإلطار العام لالحتساب و قامت بالتوصية بإجراء التغييرات المطلوبة  راجعم

من أن    محافظ البنك للتأكدكذلك بمراقبة أداء  واردة. وستستمر اللجنة  لة االمعلومات المناسب   دخالت في ظلفي هذه الم  حالية ة الالسن خالل  
 االئتماني يتناسب مع سياسات الزيادة الملموسة في مخاطر االئتمان من ما ينعكس على التصنيف االئتماني للعمالء. السلوك

 
رقم   المعيار  لجنة  الماليةم  9قامت  التقارير  معايير  المستخدمة    ن  واالفتراضات  المدخالت  بمراجعة  قياالدولية  االئتمانية س  في  الخسائر 

المعلوما ال ضوء  في  المتاحة متوقعة  العام    .ت  من  األول  الربع  اوزان  2021في  تحديث  تم  األوزان    متغيرات،  بحسب  الكلي  االقتصاد 
ي  هذا ف  على التوالي.  %30و    %30،  %40بر  لمتفائلة والمتشائمة  ا  القياسية  األوزان  متغيراتل  تم تعدي حيث    الموصى بها من خالل موديز.

اآلقتصادية   النظرة  الت   االيجابية ظل  االرتياح  ،  العالم،  وفي  المتحدة  العربية  األمارات  دولة  في  التلقيح  في عمليات  الحاصل  الملحوظ  قدم 
يه  وعل.  التحورات عالية التطعيم على هذه  الجديدة للفيروس وف  اتالتحوراثار  ورنا،  لوباء فيروس كالثالثة  الثانية /    حتواء الحاصل للموجة لإل

 .   لخسائر االئتمانية المتوقعة قامت المجموعة باحتساب التأثير على ا
 

 ألدوات المالية قياس القيمة العادلة ل  (2 .

  الموحدة   السنوية  )ب( في البيانات المالية1-3   ألدوات المالية في ايضاح رقمة العادلة لبقياس القيمالمتعلقة  ك الحالية وتم  ايضاح سياسية البن 

للم في  المدققة  المنتهية  لجائحة  وبسبب    .2021ديسمبر    31جموعة كما في وللسنة  الحاد  المالية    19-فيروس كوروناالتأثير  على األسواق 

لمالية تمثل القيمة الفعلية للتبادل بين األطراف في  للموجودات والمطلوبات ايم العادلة  ذا كانت القإثة فيما  العالمية، يقوم البنك بالمراقبة الحثي 

 الحالية.  الظروف

 

 العقارات االستثمارية  (3

في البيانات المالية السنوية  7-3تم ايضاحها في ايضاح رقم   ةاالستثماري وقياس العقارات  إلعترافأن السياسة الحالية لدى المجموعة بشأن ا

 .  2021ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي كما في و للمجموعة قةالمدق

 

للعقارات االستثمارية  ل ملحوظ وأصبح نشطا بشكل مرتفع، لم يتم تحديد أي اثر هام على القيمة العادلة  بما أن السوق العقاري قد تعافى بشك

 . 2022 سبتمبر 30المنتهية في  الفترةخالل 

 

 المتطلبات التنظيمية تحديث  (4

 
سبتمبر    30ا زالت فعالة كما في  التي م،  19مارات  المركزي للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد  يما يلي اللوائح التي أصدرها مصرف اإلف

2022: 

 

 ، %7إلى  %14 تخفيض االحتياطي القانوني على الودائع الجارية إلى النصف لجميع البنوك من •

المصرف المركزي  لدولة  قام    2020ل  ابري   5من أجل تخفيض األثر عن الشركات المالية ومن خالل الورقة الرسمية المنشورة في   •
من المعايير الدولية    9ة بالسماح للبنوك بتطبيق ضوابط متحفظة لخسائر االئتمان المتوقع بحسب المعيار رقم  اإلمارات العربية المتحد

المخصصات على رإلعدا الناجم عن  تقليل األثر  إلى  تهدف هذه الضوابط  المالية بحيث  التقارير  النظاأ د  المال  تقلبات  مي في ظل الس 
كورونا  فيروس  جائحة  المال  . ستمك19-الناجمة عن  رأس  من  الثاني  الشق  إلى   المتوقعة  الخسائر  من  بإضافة جزء  الضوابط  هذه  ن 
  5ن تقوم البنوك بعكس هذه المزايا من الشق الثاني من رأس المال وبشكل متدرج على مدى  أعلى  ألغراض احتساب كفاية رأس المال  

 (.  2024يسمبر د  31تهي في سنوات )تن 
 

 تحليل التركزات 

ا في  من البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة والتي تبين قطاعات القروض والتسليفات كم  9إيضاح رقم    يرجى الرجوع إلى

 . 2022سبتمبر  30
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 مجموعةللوحدة الم وجزةالمرحلية الم إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  . 4

 

 العقوبات والتحديثات االقتصادية  (4

 

فرض   الدوليةتم  الهيئات  من  العديد  قبل  من  مختلفة  روسيا    عقوبات  القائمعلى  للنزاع  أوكرانيا  كنتيجة  يمكن  في  والتي  في  وسيعت ،  ها 
ً حال مقارنة بما تم إستهدافه والخدمات  اإلضافية ومجموعة أكبر من السلع بل المنظور لتشمل المزيد من األفراد والكيانات لمستقا  . يا
   

 عانت تركيا ومصر من أزمة اقتصادية بما في ذلك نقص العملة األجنبية ، ومعدل التضخم المتصاعد بسرعة ، وانخفاض قيمة عمالتهما.
   
 . في هذه المناطقرية  ، وأكد عدم وجود تعرضات جوه  لهذه الدولالتعرض قييم لبنك بت ام اق

 
 تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  .        5

 
تأثير مادي على البيانات    ن لها أن يكو  دون   ةالمعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبق

 للمجموعة   موجزة الموحدة المالية المرحلية ال
 

إن تطبيق هذه  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  
 المعلنة للفترة الحالية والفترات السابقة. المعدلة لم يكن له أي تأثير مادي على المبالغ يدة وية الجدلمال االمعايير الدولية إلعداد التقارير 

 
تسري على الفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 

  

 2022يناير  1
الممتلكات واآلالت والمعدات   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 زمعدام المستخالوالمتعلق بالعائدات قبل ا

 ( أ)

 2022يناير  1
المخصصات والمطلوبات   37دولي رقم تعديل على معيار المحاسبة ال

 الطارئة والموجودات المحتملة المتعلقة بالعقود المرهقة 

 )ب( 

 2022يناير  1
إلعداد التقارير المالية   من المعايير الدولية 3رقم  تعديالت على المعيار

 ى اإلطار المفاهيميرة إلباإلشا  علقةت عمليات دمج األعمال الم

 )ج( 

 2022يناير  1
  - 2018ات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحسين 

2020 

 )د( 

 
 حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية  .6

 
والسياسات واإلجراءات التي تم    افاألهدك  ع تلوسياسات وإجراءات حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق م  أهداف إن  

 .  2021ديسمبر  31 نتهية في للسنة الم المدققة  للمجموعة  المدققة  لبيانات المالية الموحدةاإلفصاح عنها في ا
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 قة()غير مدق2022 سبتمبر 30في ية المنتهأشهر  التسعةلفترة  

 

 لدى المصرف المركزي واألرصدة   النقد . 7
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 
   ألف درهم ألف درهم 
   (مدققة )   ( غير مدققة) 

 796.104  921.641 نقد في الصندوق ال
 في دولة االمارات العربية المتحدة  األرصدة لدى المصرف المركزي 

 13.871.485 9.576.259 األخرى  والودائع ية نون لقاطيات ااالحتيا -   
 - 1.250.000 متداولة شهادات إيداع  -   

 -------------- -------------- 
 11.747.900 14.667.589 
  ======== ==== == == 

 
المركزي    أصدر،  2020اكتوبر    28  من  باراً إعت  المتحدة  العربية  اإلمارات  اال لب متطب   تتعلقجديدة    أنظمةمصرف  القحات  انونية  تياطيات 

للحص  المرخصة  المالية  اإليداعات.  للمؤسسات  على  الجديدول  للنظام  اإليداعات  طبقاً  على  للحصول  المرخصة  المالية  للمؤسسات  يسمح   ،

نسبة   حتى  يوم  اي  في  المركزي  المتحدة  العربية  االمارات  مصرف  لدى  به  المحتفظ  القانوني  االحتياطي  مبلغ  جل أن  م  %100باستخدام 

فائدة قصيرة األمد في األسواق المالية، مع التاكيد على الحفاظ على معدل االحتياطي  ي تأرجح في نسب الأ ات اليومية او للتعامل مع  تسوي ال

ً   14القانوني المطلوب االحتفاظ به لمدة  رف  مصت ال. يتغير مستوى االحتياطيات القانونية بشكل دوري بحسب متطلبات األعمال و تعليمايوما

 زي. المرك
 

المر المصرف  لدى  واألرصدة  النقد  تصنفيف  رقم    ضمنكزي  يتم  المعيار  تصنيفات  بحسب  األولى  إلعداد    9المرحلة  الدولية  المعايير  من 

مخاطر   هذه  األحوال  جميع  وعلى  المالية.  يتم  االتقارير  لم  وعليه  متوقعة  ائتمانية  خسائر  هناك  يكن  ولم  منخفضة    بأيعتراف  الائتمانية 

 صصات. مخ
 
 لمستحق من البنوك، بالصافيا  .8

 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر 30   
   ألف درهم  ألف درهم   
  (مدققة)  (غير مدققة)   

 
 1.836.296 2.001.915 والودائع تحت الطلب   الحسابات الجارية 

  585.300 499.130 قصيرة األجل وتحت الطلب اإليداعات 
 735.059 626.016 للبنوك القروض 

 ------------- -------------- 
 3.156.655 3.127.061 نوك إجمالي المستحق من الب

 ً  (2.056) ( 1.889) : خسائر االئتمان المتوقعة ناقصا
 -------------- -------------- 

  3.154.599 3.125.172 صافي المستحق من البنوك 
  ======== ==== ==== 

 
 197.982 94.844 ةتحد داخل دولة اإلمارات العربية الم

 2.956.617 3.030.328 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
 -------------- ------------- 
 3.125.172 3.154.599 
   ======== ======== 

 
  .ليةلمار امن المعايير الدولية إلعداد التقاري  9رقم  المعيار المرحلة األولى بحسب تصنيفات ضمنيتم تصنيف المستحق من البنوك 

 

 

 

 

 

 
 



 

19 

 دبي التجاري ش.م.ع.بنك 
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة انات الماليةإيضاحات حول البي
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
    ، بالصافيالقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي . 9

 
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 
    درهم ألف ألف درهم  
 دققة( )م ير مدققة( )غ 

  بالتكلفة المطفأة 
 لتسليفات القروض وا

 8.653.532 7.860.790 سحوبات على المكشوف 
 54.393.536 56.916.475 ألجل  قروض 

 2.188.459 2.795.417 وإيصاالت أمانة  اعتمادات مستنديةتسليفات مقابل 
 2.366.805 3.424.594 كمبياالت مخصومة 

 ---------------- ---------------- 
 67.602.332 70.997.276 القروض والتسليفات   إجمالي 

 ---------------- --------------- 
 التمويل اإلسالمي 

 
 4.941.516 5.043.471 والتورق   المرابحة
 7.565.613 7.418.219 االجارة 
 355.742 609.330 أخرى 

 -------------- -------------- 
  12.862.871 13.071.020 ي  المإجمالي التمويل اإلس 

 --------------- --------------- 
 80.465.203 84.068.296 إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي 

 ( 4.023.818) ( 4.929.872) االئتمان المتوقعة خسائر  ناقصا:           
 ---------------- ---------------- 

 76.441.385 79.138.424   ، بالصافييالمويل اإلسلتم القروض والتسليفات وا          
  ========= ==== == === 

 
من معايير التقارير    9رقم  المعيار  توزيع المراحل إلجمالي القيمة الدفترية وخسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بها بحسب  لفيما يلي تحليل  
 :  المالية الدولية 

 
 جمالي اإل الثالثة  حلة المر المرحلة الثانية   المرحلة األولى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم  ألف  

     غير مدققة()  2022 سبتمبر   30في
 إجمالي القروض والتسليفات 

 والتمويل اإلسالمي  
 

70.774.492 
 

6.951.490 
 

6.342.314 
 

84.068.296 
 ( 4.929.872) ( 3.630.729) ( 687.796) ( 611.347) خسائر االئتمان المتوقعة ناقصا:  

مويل اإلسالمي، لتسليفات والت وا  القروض 
 بالصافي 

 
70.163.145 

 
6.263.694 

 
2.711.585 

 
79.138.424 

     
     )مدققة(  2021ديسمبر    31في 

 إجمالي القروض والتسليفات 
 والتمويل اإلسالمي  

 
67.128.686 

 
7.234.414 

 
6.102.103 

 
80.465.203 

 ( 4.023.818) ( 2.765.530) ( 662.964) ( 595.324) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة 

فات والتمويل اإلسالمي، القروض والتسلي 
 بالصافي 

 
66.533.362 

 
6.571.450 

 
3.336.573 

 
76.441.385 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 ()غير مدققة2022 برسبتم 30ي ف أشهر المنتهية التسعةلفترة  
 
 يل اإلسالمي، بالصافي )تابع(القروض والتسليفات والتمو .9

 

 حسب القطاع: تحليل القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي  في ما يلي 
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30 
   ألف درهم ألف درهم 
 (مدققة)  (غير مدققة) 

  
 4.387.817 5.063.204 التصنيع   
 5.458.048 5.740.056 ت ءااإلنشا  

 24.814.731 21.390.709    العقارات  
 7.599.868 9.306.873 التجارة  
 3.880.144 3.002.988 المواصالت والتخزين  
 5.051.121 5.537.998 الخدمات  
 2.337.033 3.291.498  الضيافة  
 7.224.430 9.335.722 المؤسسات المالية والتأمين  
 2.059.268 1.663.811 ةمي ئات الحكوهي ال  

 7.454.864 9.358.868 رهن عقاري –الشخصية   
 5.462.188 4.084.610 نظامية  -الشخصية   
 976.207 1.415.444 القروض الفردية لألعمال  
 3.759.484 4.876.515 أخرى  

 ---------------- --------------- 
 80.465.203 84.068.296 سالميإلإجمالي القروض والتسليفات والتمويل ا

 ========= ========= 
 (4.023.818) (4.929.872)  خسائر االئتمان المتوقعة ناقصا: 

 ---------------- ---------------- 
 76.441.385 79.138.424 القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي، بالصافي       

 ========= ========= 
  

 
  :المتوقعة تمانخسائر االئ خصصات  م  تغيرات فيالتحليل فيما يلي  

   2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر  30 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

 3.760.727 4.023.818 بداية الفترة في ات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مخصص
 737.378 592.237 الخسائر االئتمانية المتوقعة  صافي
 288.165 296.838 بها رف المعت غير د الفوائ 

 (67.248) ( 77.092) المبالغ المستردة
 ( 701.919) 94.071 (شطبها) /  إعادة قيدهاتمت  المبالغ التي

 4.017.103 4.929.872 الفترة  نهاية المتوقعة  في  خسائر االئتمان مخصصات 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 لمجموعةالموجزة الموحدة لة المرحلي ةليإيضاحات حول البيانات الما
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30لمنتهية في أشهر ا التسعةلفترة  
 
 القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي، بالصافي )تابع( .9

 

 احتياطي انخفاض القيمة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الذي    9قم  جيهاته المتعلقة بالمعيار رالعربية المتحدة تو  اتلة اإلماردوأصدر المصرف المركزي ل

من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9الخاصة بالتطبيق والتأثيرات العملية على البنوك نتيجةً لتطبيق المعيار رقم    المختلفةيتناول التحديات  

ف اإلمي  المالية  المتحدة  اردولة  العربية  للبند)"التوجيهات"(.  ات  والخاصة    6-4رقم    وفقاً  العامة  األحكام  بين  المطابقة  فإن  التوجيهات،  من 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، على النحو التالي:  9للمصرف المركزي والمعيار رقم  28/2010بموجب التعميم رقم 

 
  2021 ديسمبر 31  2022 سبتمبر  30 
  ألف درهم  ألف درهم   

  ( مدققة )  ( غير مدققة) ( جماعي) ض القيمة مخصصات انخفا 
جماعية   رقم    بموجبمخصصات  المصرف    28/2010التعميم  من  الصادر 

   لدولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 

1.288.884 
  

1.210.773 
 

ير من المعاي   9عيار رقم  لمانية بحسب ا: مخصصات المرحلة األولى والث اً صقنا
 رير المالية الدولية إلعداد التقا

 
1.299.143 

 
 

 
1.258.288 

 

 -----------------  -------------------  
  -  - المخصصات الجماعية المحولة إلى احتياطي خسائر انخفاض القيمة* 

 ----------------  ------------------  
     
     
     حدد( صات انخفاض القيمة )مخصم

محدد رقم  مخصصات  التعميم  تحت  المصرف    28/2010ة  من  الصادر 
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 
3.304.825 

  
2.506.119 

 

ً قنا رقم  صا المعيار  بحسب  الثالثة  المرحلة  المعايير    9: مخصصات  الدولية  من 
 ية إلعداد التقارير المال

 
3.630.729 

  
2.765.530 

 

 -----------------  -------------------  
  -  - * حتياطي خسائر انخفاض القيمةإ المخصصات المحددة المحولة إلى 

 -----------------  -------------------  
  -  - حتياطي خسائر انخفاض القيمة إ إجمالي المخصصات المحولة إلى 

  ===== =====  ====== ====  
 

حال  * المعي   ادةزي في  بحسب  رقم  المخصصات  المال  9ار  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  المصرف    عن   ية من  بحسب  المخصصات 

 . يل اي مبالغ إلى احتياطي مخصصات انخفاض القيمة، ال يتطلب تحوالمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 
لل بالتحوط  المجموعة  العادلقامت  القروض والتسلي   ة  قيمة  الدفترية لهذه  فات والتمويل اإلسالمي ذلبعض  القيمة  بلغت  ثابت.   فائدة  ات سعر 

اإلسالمي   والتمويل  والتسليفات  )  34.1القروض  درهم  العادلة   45.6:  2021ديسمبر    31مليون  القيمة  بلغ صافي  درهم(.    لسالبة ا مليون 

 م(. مليون دره 1.9 :افي القيمة العادلة الموجبة ص 2021 رديسمب  31مليون درهم ) 0.3للمكونات المتحوطة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

 األوراق المالية االستثمارية . 10

 

  اإلمارات 
 حدة متالعربية ال

 مجلس  دول 
 الخليجي  التعاون 

 ي  اإلجمال دولية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  مدققة( غير )  2022 سبتمبر  30
يمة العادلة من خالل األرباح  محتفظ بها بالق

 لخسائر: أو ا 
    

 242.517 240.680 - 1.837 ومحافظ  أسهم غير مدرجة 
العادلة   بالقيمة  بها  الدخل محتفظ  خالل    من 

 :  اآلخر الشامل 
    

 58.682 - - 58.682 أسهم مدرجة   
 136.492 - - 136.492   ومحافظأسهم غير مدرجة   
     سندات دين ذات سعر ثابت   
 3.252.372 808.902 569.078 1.874.392 حكومية   -   
 2.808.034 1.794.461 296.044 717.529 أخرى   -   
 182.070 36.032 - 146.038 ر متغير حكومية ذات سع سندات دين غير    

     ا بالتكلفة المطفأة: محتفظ به
      سندات دين ذات سعر ثابت 

 2.914.136 109.914 87.697 2.716.525 حكومية   -   
 201.623 165.011 - 36.612 أخرى   -   
 46.047 - 46.047 -  سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير  
 --------------- ------------- -------------- --------------- 
 5.688.107 998.866 3.155.000 9.841.973 
  ========  =======  ====== == ==== ===== 
     
اإلمارات   

 العربية المتحدة 
 مجلس دول 

 الخليجي  التعاون 
 اإلجمالي   دولية 

 هم ألف در ف درهم أل ألف درهم  ألف درهم  )مدققة(   2021ديسمبر   31
اح  ة العادلة من خالل األرب يممحتفظ بها بالق

 لخسائر: أو ا 
    

 256.910 255.073 - 1.837 ومحافظ  أسهم غير مدرجة 
الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  محتفظ 

 :  اآلخر الشامل 
    

 54.107 - - 54.107 أسهم مدرجة   
 24.479 24.479 - -   ومحافظأسهم غير مدرجة   
     ذات سعر ثابت   سندات دين 
 3.193.224 641.693 747.680 1.803.851 حكومية   -   
 2.476.329 1.384.243 182.656 909.430 أخرى   -   
 224.952 58.769 - 166.183 سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   

     :ظ بها بالتكلفة المطفأةمحتف
     ذات سعر ثابت   سندات دين 
 2.761.320 - - 2.761.320 حكومية   -   
 - - - - أخرى   -   
 - - - - سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   
 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 5.696.728 930.336 2.364.257 8.991.321 
  ========  =======  =======  ======= 
     

والمحتفظ بها  ل الشامل األخرمن خالل الدخ ادلةالمحتفظ بها بالقيمة العالمتغير ولسعر الثابت لية ذات استثمارات في األوراق الماأالتتضمن 
اتفاقيرات إعرادة الشرراء مرع  بموجربسرتثمارات مرهونرة ادرهرم(  مليرار 2.6: 2021ديسرمبر  31)  مليار درهم 2.8مبلغ ة بالتكلفة المطفأ

  .البنوك
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 موعةية الموجزة الموحدة للمجالمرحل إيضاحات حول البيانات المالية
 دققة()غير م2022 سبتمبر 30ة في أشهر المنتهي لتسعةالفترة  
 

 ، بالصافي الموجودات األخرى   .11
 2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر  30 
  ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة(  ) غير مدققة(  

 
  348.850 408.561 مدينة  فوائد 

ً  ذمم مدينة  475.698 279.906 ومدفوعات مقدما
 1.529.353 1.827.079 بالصافي ،متاحة للبيع - ديون  من خالل سداد ممتلكات مستحوذة 

 -------------- ------------- 
 2.515.546 2.353.901 

          ========  == == == = = 
 

 عليها لتسوية الديون من أجل إنهاء القرض.  ستحواذالاالتي تم  الممتلكاتتم الحصول على 

 
 المية للعمالء والودائع اإلس ودائع العمالء  . 12
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 
    درهمألف  ألف درهم  
 ( مدققة ) ( غير مدققة) 

 ودائع العمالء 
 27.692.171 31.715.176 حت الطلب  حسابات جارية وت 
 4.188.259 5.087.185 حسابات إدخار  
 33.689.371 31.756.478 ودائع ألجل  

 ---------------- ---------------- 
 68.558.839 65.569.801 
 ---------------- --------------- 
  

  ئع اإلسالمية للعمالء  لوداا
 4.881.439 4.319.506 حسابات جارية وتحت الطلب  

 588.262 580.821 إدخار مضاربه حسابات 
 11.682.167 8.319.117 ودائع استثمارية ووكالة  

 --------------- --------------- 
 13.219.444 17.151.868 
 ---------------- --------------- 
 ---------------- ---------------- 

 82.721.669 81.778.283 ة للعمالء إجمالي ودائع العمالء والودائع اإلسالمي
  ========= == ==== === 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 وعةالموحدة للمجمالمرحلية الموجزة  إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 رسبتمب 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

 قروض متوسطة األجل  سندات و .  13
   

 إيضاح 
 
ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم

 ( مدققة )

في   تغيرات 
التدفقات  

 النقدية 
 ألف درهم 

 
تغيرات  

 غير نقدية 
 ألف درهم 

 
  سبتمبر  30

2022 
 ألف درهم 

 ( غير مدققة)
 622.578 726 - 621.852 1-13 لجماعي القرض ا

 - - ( 551.442) 551.442 2-13 1- إتفاقيات إعادة الشراء 
 1.135.721 - - 1.135.721 2-13 3-إتفاقيات إعادة الشراء 

 275.475 - - 275.475 3-13 متوسطة األجل سندات 

 2.033.774 726 ( 551.442) 2.584.490  اإلجمالي 

      
   

ديسمبر  31
2020 
 رهمألف د 

 ( مدققة )

في   غيراتت 
 التدفقات النقدية 

 ألف درهم

 
تغيرات 
 غير نقدية

 درهم ألف

 
 ديسمبر 31

2021 
 ألف درهم

 ( مدققة) 
 621.852 1.034 - 620.818 1-13 القرض الجماعي 

 551.442 - - 551.442 2-13 1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 - - ( 591.799) 591.799 2-13 2-إتفاقيات إعادة الشراء 

 1.135.721 - 1.135.721 - 2-13 3-ادة الشراء إتفاقيات إع
 275.475 - 275.475 - 3-13 األجل  متوسطةسندات 

 2.584.490 1.034 819.397 1.764.059  اإلجمالي 

 
 القرض الجماعي  13-1

تم تسعير هذا  مليون درهم( و  624.4)مليون دوالر أمريكي    170المجموعة اتفاقية قرض مشترك تبلغ قيمته  أبرمت  ،  2019في أغسطس  
سنوات مع وجود    5تبلغ    نقطة أساس لمدة استحقاق  135  اً ي لندن )ليبور( لمدة ستة أشهر زئدالسائد بين البنوك ف  القرض بنسبة سعر الفائدة

 .2024غسطس أخيار تجديد القرض على اساس نصف سنوي وتنتهي فترة استحقاقه التعاقدية في 
    

 شراء ت إعادة اتفاقيا   13-2
 فيما يلي تفاصيل معامالت إعادة الشراء:  يع سندات دين. صول على تمويل مقابل ب معامالت إعادة شراء للح في عدة   جموعةدخلت الم

تاريخ   خ الشراء تاري    
 ستحقاق اال

 المبلغ  
 )مليون دوالر امريكي( 

 المبلغ  
 ( إماراتي  )مليون درهم

 551.4 150.1 2022يوليو  2012يوليو   1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 591.8 161.1 2021يوليو  2016 ويوني   2-إتفاقيات إعادة الشراء 
 1.135.7 309.2 2026 يونيو 2021 يونيو  3-إتفاقيات إعادة الشراء 

 
اتفاقيات  2022  سبتمبر  30في   مقابل  المرهونة  الدين  لسندات  العادلة  القيمة  بلغت  مقداره  إ،  ما  الشراء  )  مليون    1.255.8عادة  درهم 

 مليون دوالر أمريكي((.  570.6) هممليون در 2.095.9: 2021ديسمبر  31) )مليون دوالر أمريكي 341.9
 

 متوسطة األجل سندات   13-3
ن درهم(، وتم تسعير هذه السندات بنسبة  مليو  183.7مريكي )  أمليون دوالر    50بقيمة    تجارية  ، أصدر البنك سندات2021وليو  في  ي  

يوليو   8وتستحق هذه السندات في   وذات معدل متغير نقطة أساس 130زئدا ( لمدة ثالثة أشهر  ليبور)وك في لندن سائد بين البن فائدة السعر ال
2026. 

 
سعر  مليون درهم(، وتم تسعير هذه السندات بنسبة   91.8مليون دوالر امريكي )  25بقيمة  تجارية  ، أصدر البنك سندات2021 في  سبتمبر

سبتمبر    15وتستحق هذه السندات في    معدل متغير  وذات  نقطة أساس   130( لمدة ثالثة أشهر زئدا  ليبور)لندن    بين البنوك في السائد    الفائدة
2026. 
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 لتجاري ش.م.ع.بنك دبي ا
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 مدققة( )غير2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

   المطلوبات األخرى    .14
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 
  ألف درهم لف درهم أ 
 ( )مدققة )غير مدققة(  

 

  223.012 343.872 دائنة  فوائد 
 54.190 53.603 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 425.419 404.149 ذمم دائنة
 136.865 152.030 مصروفات مستحقة 

  441.290 459.476   شيكات إدارية 
 49.493 58.809 التحصيل رسوم غير مكتسبة وحسابات دائنة برسم  دخل 

 -------------- --------------    
 1.471.939 1.330.269  
  ===== ===  === == === 

 .    حقوق الملكية15
 

 رأس المال    15-1
 

    31)    درهم  1  قيمة كل سهم  عادي  سهم  2.802.733.968    نم  2022  سبتمبر  30رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل كما في    يتألف 
   . خالل الفترة  المصرح به اديالع رأس المال في   لم يكن هناك أي تغير .( درهم 1سهم قيمة كل سهم   2.802.733.968: 2021ر ديسمب 

 
 الشق األول سندات رأس المال    15-2

  هم( مليون در  2.203.8)  مليون دوال أمريكي  600  بقيمة  ول الشق األمن    سندات رأس المال   أصدرت المجموعة   2020أكتوبر    21في  
 دبلن و ناسداك دبي. هي مدرجة  في يورونكست  سنوات و 6ن هذه السندات غير قابلة لالستدعاء لمدة إ %6 سنوي مقداره فائدة  وبسعر

 
المال  األول   سندات رأس  الشق  ثانوية غير مضمونة.    من  دائمة  أ ب   ة المجموع  تحتفظ هي سندات  تقديرهحق عدم سداد  بناًء على    اي عائد 
 . حاالت العجز عن السداديعد اختيار البنك عدم سداد العائد حالة من  ندات المطالبة بالعائد، وال حامل تلك السالخاص. ال يحق ل

 
السندات  هذه    نإذا المعيار  حسب ه. ب "عرض األدوات المالية"  32تمت المعالجة المحاسبية لهذه السندات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

ة المحاسبية لتكلفة  ان المعالج   كما  تدفع على هذه السندات تحتسب كخصم من األرباح المستبقاة.الفوائد التي    نتصنف كأداة حقوق ملكية وأ
كان    الملكية وإال   حقوق   ن هذه التكاليف هي تكاليف إضافية مرتبطة مباشرة بقيد يخص إ.  هذه السندات تحتسب كخصم من حقوق الملكية قيد  

 .امن الممكن تجنبه
 

 لسهم ساسي والمخفض لالربح األ . 16
 

التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات  )  لمجموعةمن خالل قسمة األرباح الصافية ل يتم احتساب الربح األساسي للسهم 
ً  2.802.733.968 لعدد األسهم المصدرة والبالغ  لمتوسط المرجحاعلى  ( رأس المال الشق األول سندات  على  وتكلفة القيدالفائدة   30) سهما

ً  2.802.733.968: 2021 سبتمبر    .(سهما
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 .م.ع.بنك دبي التجاري ش
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 ققة(غير مد)2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  

 
 ربح األساسي والمخفض للسهم )تابع( ال .  16

 
 

هم حيث لم يكن ح األساسي للسالرب ي  يساو  2021  سبتمبر  30و    2022  سبتمبر  30في    أشهر المنتهية  التسعةلفترة  ان الربح المخفض للسهم  
 . لتأثير على احتساب الربح المخفض للسهمشأنه ا هناك أي إصدار لألسهم من

 
 النقد وما يعادله  . 17

 
 الموجز المرحلي من مبالغ بيان المركز المالي للمجموعة  الموحد  الموجز  يعادله المدرج ضمن  بيان التدفقات النقدية المرحلييتألف النقد وما  

 تالية:ال للمجموعة دالموح
 
 

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر  30 
  ألف درهم درهم  ألف  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 653.286 921.641 نقد في الصندوق      
 7.890.909 9.576.259 األخرى  والودائع تياطيات القانونية االح

 - 1.250.000 شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي  

 2.899.079 3.127.061 البنوكحق من المست 
 ------------- ------------- 
 14.874.961 11.443.274 

 ( 2.887.943) ( 3.376.259) ناقصا: االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي 
 ناقصا: شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفترة  

 - ( 1.250.000) استحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهر           
 كثر  أمستحق من البنوك بفترة استحقاق تعاقدي ناقصا: ال
 ( 753.424) ( 626.016) من ثالثة أشهر           

 - ( 522.479) ي ناقصا: أرصد مستحقة للمصرف المركز
  ( 2.039.198) ( 3.159.412) ناقصا: المستحق للبنوك بفترة إستحقاق تعاقدي أقل من ثالثة أشهر 

 -------------- --------------  
 5.940.795 5.762.709 

           ========  = ======= 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   المنتهية في  أشهر  التسعةترة ف 
 سبتمبر 30 

 2022 
 ألف درهم

 )ير مدققةغ(

 سبتمبر  30 
 2021 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
 2022 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

 سبتمبر  30 
 2021 

 ألف درهم
 )دققةغير م(

        
 375.010  455.622  1.051.065  1.322.003 صافي أرباح الفترة

 -  -  (66.114)  (66.114) خصم:  الفائدة على سندات رأس المال الشق األول  
 -  -  (1.543)  - خصم: تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول   

 375.010  455.622  983.408  1.255.889 صافي الربح المعدل للفترة
 2.802.734  2.802.734  2.802.734  2.802.734 سهم()ألف  ةالمتوسط المرجح لعدد األسهم المصدر

 0.13  0.16  0.35  0.45 رهم(األرباح المعدلة للسهم )د   
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 وجزة الموحدة للمجموعةالمرحلية الم إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

  بةر مسحوالغي الطارئة وااللتزامات المطلوبات . 18
 

عة تجاه األطراف  اعتمادات مستندية وضمانات وهي مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجمو طلوبات الطارئة التزامات ائتمانية بمنحتمثل الم
وتمثل  األ المسحوبة   االلتزامات خرى.  وتمثل    غير  المسحوبة.  وغير  المعتمدة  االئتمانية  التسهيالت  بخصوص  المجموعة  التزامات  قيمة 
الطارئةمطلوباال المحاسالم  ت  للخسارة  األقصى  الحد  أدناه  تاريخ  بينة  في  بها  االعتراف  يتم  قد  التي  األطراف    التقريربية  اخفاق  حالة  في 

 ي الوفاء بالتزاماتها وفقاً لما هو متعاقد عليه. األخرى تماماً ف
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 
  ألف درهم ألف درهم  
 ( مدققة ) ( غير مدققة) 

 : الطارئة  لوباتالمط
  2.961.640 2.884.178 اعتمادات مستندية   
 11.098.639 13.420.402   خطابات الضمان

 ----------------- --------------- 
   14.060.279 16.304.580 المطلوبات الطارئة إجمالي 

 
  17.714.851 21.385.644 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة  

 ---------------- ---------------- 
 31.775.130 37.690.224    االئتمانية  لتزاماتالطارئة واال  المطلوباتإجمالي 

  =========  ========= 
على تقييم اإلدارة ال يوجد تأثير مادي   نه بناءً أ. غير و على البنكأبواسطة البنك  القانونية طبيعة، تم رفع بعض القضاياخالل دورة األعمال ال

 بنك ألي من هذه القضايا. ئج المالية للى النتاعل
 

قوبات مادية تستحق اإلفصاح عنها في  و عأغرامات  ةعلم بأي لدى البنك  عماله وال يوجدأتحكم والتي   ذات العالقةبجميع القوانين  البنك يلتزم
 البيانات المالية. 

 

 التحليل القطاعي    . 19
 

، والتي    خلية لدى المجموعة ا الد  ريراالتقهيكلية    بها المجموعة عملياتها و   يقة التي تدير لى الطراألعمال عيرتكز التقسيم األساسي لقطاعات  
  لم يكن هناك   الفترة الحالية خالل    من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أداؤها.  التنفيذيةيتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل  اللجنة  

تمعمال لى قطاعات األع  عمالءالتوزيع  هيكلية األعمال و  هام في  تغيير لل   .  المقارنة  أرقام  العرض  فإعادة عرض  لتتماشى مع  السابقة  ترة 
 الحالي. 

 

الخزي  إلى ومن  التدفع وتستلم قطاعات األعمال فوائد  توزيعات  نة  لتعكس  التمويل. مركزية  الفائدة    تكاليف  إلى قطاعات  أيتم تحميل  ودفعها 
ً تحويل األمور سعالى أالتمويل عمع طابق ت لت   والفروعاألعمال   تكلفة التمويل.  ال التي تساوي تقريبا

 

 قطاعات األعمال 
 األعمال المصرفية المؤسسية  

 
ا  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  على  التمويل  تشتمل  ومنتجات  والودائع  ألخرى 

التجارة وحلول  )متضمنة    التجاري  المؤسسات  من  البنك  لعمالء  اإللكترونية 
 ة(.  المؤسسات الحكومي 

 
 ية للشركات  ألعمال المصرفا

 

القروض    على  ومنتجات  وتموتشتمل  التجاري  والتمويل  العامل  المال  رأس  يل 
 يرة )متوسطة وصغيرة الحجم(. الودائع إلى العمالء من الشركات الكب 

 األعمال المصرفية لألفراد  
 

ذات  ع  تشتمل على حسابات جارية وحسابات إدخار سهلة االستخدام وحسابات ودائ  
مويل سيارات  ت ف وو قروض شخصية و تسهيالت سحب على المكشو سعر ثابت  

وو رهن  ومنتجات  قروض  إلى  تسهيالت  أخرى  ائتمانية    من العمالء  تسهيالت 
 والعمالء من األفراد.  األعمال الصغيرة 

   
 التجارة واألعمال األخرى 

 
ة إلى إدارة  ية باإلضاف مومإدارة الميزانية الع  ترتيبات ومعامالت  يتولى هذا القطاع 

والتعامالت في األدوات المشتقة لغرض    عةة بالمجموالمحفظة االستثمارية الخاص 
 . المتاجرة وإدارة المخاطر 

 

 لجغرافية  القطاعات ا 
 تعمل المجموعة في منطقة جغرافية واحدة وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة. 



 

28 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ت الماليةاناإيضاحات حول البي
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةالتسعترة لف 
 

 التحليل القطاعي )تابع(     . 19
  األعمال  

  المصرفية 
 المؤسسية 

األعمال  
 المصرفية  

 الكبرى  للشركات

األعمال  
 المصرفية  

 لألفراد 

 التجارة 
واألعمال  

 األخرى 

 
 

 اإلجمالي  
 م  ألف دره ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

      )غير مدققة( 2022 تمبر سب  30
 117.531.387 26.002.807 13.612.165 43.454.524 34.461.891 الموجودات  

  =========  ========  ========  ========  ========= 
 104.144.671 11.663.401 31.009.918 16.413.785 45.057.567 المطلوبات  

  =========  ========  ========  ======= = ====== === 
      ( غير مدققة) 2021ديسمبر  31

 114.212.596 27.382.736 12.125.274 41.911.521 32.793.065 الموجودات  
  =========  ========  ========  ========  ========= 

 100.645.382 9.312.632 30.025.272 16.733.692 44.573.786 المطلوبات  
  =========  ======== ====== ==  ===== ===  ========= 
      

      )غير مدققة(   2022 سبتمبر  30
لدخل  صافي دخل الفوائد و صافي ا

 من التمويل اإلسالمي  
 

420.121 
 

767.940 
 

520.255 
 

144.788 
 

1.853.104 
 866.827 48.718 311.724 251.212 255.173 الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 2.719.931 193.506 831.979 1.019.152 675.294 إجمالي الدخل التشغيلي

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
      

 730.100 145.729 350.080 113.840 120.451 أ(  ضاح )إي المصروفات  
 انخفاض  ت صافي مخصصا

 )إيضاح ب( القيمة   
 

244.935 
 

366.930 
 
(6.275 ) 

 
62.238 

 
667.828 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 365.386 480.770 343.805 207.967 1.397.928 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 1.322.003 ( 14.461) 488.174 538.382 309.908 الفترة / )خسائر(  صافي أرباح  
  =======  =======  =======  =======  ======= 
      

      )غير مدققة(  2021 سبتمبر 30
صافي دخل الفوائد و صافي الدخل  

 إلسالمي  ا من التمويل
 

474.899 
 

859.586 
 

429.014 
 
(195.824 ) 

 
1.567.675 

 820.441 97.676 306.312 209.075 207.378 لدخل من غير الفوائد والدخل اآلخرا
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 

 2.388.116 (98.148) 735.326 1.068.661 682.277 إجمالي الدخل التشغيلي
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
      

 623.973 50.967 341.716 107.382 123.908 )إيضاح أ( المصروفات  
 ي مخصصات انخفاض صاف
 )إيضاح ب( القيمة   

 
294.904 

 
370.882 

 
22.082 

 
25.210 

 
713.078 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 418.812 478.264 363.798 76.177 1.337.051 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 1.051.065 ( 174.325) 371.528 590.397 263.465 صافي أرباح  / )خسائر( الفترة 
  =======  ======= = == ====  ===== ==  ======= 
 تهالك واإلطفاء. األخرى واالستتضمن مصروفات الموظفين والمصروفات  ( أ)

 ستثمارات في األوراق الماليةالبنوك والقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي واال  المستحق من  من  الئتمان المتوقعةخسائر اتتضمن   (ب)

 .والموجودات األخرى صافية من المبالغ المستردة 
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 ي التجاري ش.م.ع.بنك دب
 

 الموجزة الموحدة للمجموعةل البيانات المالية المرحلية إيضاحات حو
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةة لفتر 
 

 التحليل القطاعي )تابع(   . 19

    
 : ما بين القطاعات  الدخل التشغيلي لكل قطاع ما بين الدخل من األطراف الخارجية والدخل ي تحليل إلجمالي فيما يل

 
 ما بين القطاعات   الخارجية األطراف  
  سبتمبر  30 

2022   
  سبتمبر 30 

2021 
  سبتمبر  30 

2022   
  سبتمبر 30 

2021 
 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم   

 ( غير مدققة)  ( غير مدققة)  ( غير مدققة)  ( غير مدققة) 
 181.184  122.496  501.093  552.798 المؤسسية األعمال المصرفية 

 ( 109.949)  ( 395.063)  1.178.610  1.414.215 ىالكبر  للشركاتعمال المصرفية األ
 169.343  200.125  565.983  631.854 األعمال المصرفية لألفراد 
 ( 240.578)  72.442  142.430  121.064 التجارة واألعمال األخرى 

 --------------  ------------  --------------  ------------ 
 -  -  2.388.116  2.719.931 إجمالي الدخل التشغيلي

 ====== ==   === ====   ========   ======= 
 

 
 الموجودات والمطلوبات المالية   .20

 
   لمالية تصنيف الموجودات والمطلوبات ا  20-1
 

 ة: والمطلوبات المالي يوضح الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات  
   
 

 مة العادلة القي 
 من خالل  
أو  األرباح 
 الخسائر 

 
القيمة العادلة  

من خالل  
دخل الشامل  ال

 األخر 

 
 

 التكلفة  
 المطفأة 

 
 إجمالي  
 القيمة  

 الدفترية 

 لف درهم  أ ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
     )غير مدققة(   2022 سبتمبر  30

 11.747.900 11.747.900 - - المركزي  النقد واألرصدة لدى المصرف 
 3.125.172 3.125.172 - - الصافي المستحق من البنوك، ب 

 79.138.424 79.138.424 - - ض والتسليفات  والتمويل اإلسالمي، بالصافي القرو
 9.841.973 3.161.805 6.437.651 242.517                     األوراق المالية االستثمارية

 9.324.118 9.324.118 - - يةقبوالت بنك
 1.226.516 - - 1.226.516 ات المشتقة القيمة السوقية الموجبة لألدو

 642.036 642.036 - - ودات األخرى، بالصافي الموج
 -------------- -------------- ---------------- ---------------- 

 115.046.139 107.139.455 6.437.651 1.469.033 إجمالي الموجودات المالية 
  ====== ==  ========  ==== ===== ======== = 

 8.381.018 8.381.018 - - المستحق للبنوك
 81.778.283 81.778.283 - - ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء

 2.033.774 2.033.774 - - سندات وقروض متوسطة األجل 
 9.324.118 9.324.118 - - مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية

 1.155.539 - - 1.155.539 ة سوقية السالبة لألدوات المشتقالقيمة ال
 1.413.130 1.413.130 - - المطلوبات األخرى 

 ------------ -------------- ---------------- ---------------- 
 104.085.862 102.930.323 - 1.155.539 لمطلوبات المالية إجمالي ا

 = === ===  ==== ====  === ======  ===== ==== 
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 ع.بنك دبي التجاري ش.م.
 

 زة الموحدة للمجموعةالمرحلية الموج إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

 وبات المالية )تابع(الموجودات والمطل  .20
 

 )تابع(   ة ماليتصنيف الموجودات والمطلوبات ال  20-1
 

 لة القيمة العاد  
 من خالل  

األرباح أو  
 ئر الخسا 

 
القيمة العادلة  

من خالل  
الدخل الشامل  

 األخر 

 
 

 التكلفة  
 المطفأة 

 
 إجمالي  
 القيمة  

 الدفترية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
     )مدققة(   2021ديسمبر   31

 14.667.589 14.667.589 - - النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي  
 3.154.599 3.154.599 - - تحق من البنوك، بالصافي المس

 76.441.385 76.441.385 - - اإلسالمي، بالصافي  القروض والتسليفات  والتمويل 
 8.991.321 2.761.320 5.973.091 256.910                    األوراق المالية االستثمارية

 7.341.210 7.341.210 - - قبوالت بنكية
 666.709 - - 666.709 ية الموجبة لألدوات المشتقة القيمة السوق

 796.863 796.863 - - الموجودات األخرى، بالصافي 
 ---------------- -------------- ------------- --------------- 

 112.059.676 105.162.966 5.973.091 923.619 ات المالية إجمالي الموجود
  ========= ====== =  ======== = ======== 

 6.120.214 6.120.214 - - المستحق للبنوك
 82.721.669 82.721.669 - - سالمية للعمالءودائع العمالء والودائع اإل

 2.584.490 2.584.490 - - سندات وقروض متوسطة األجل 
 7.341.210 7.341.210 - - ات متعلقة بالقبوالت البنكيةمستحق

 547.530 - - 547.530 المشتقة  البة لألدواتقيمة السوقية السال
 1.280.776 1.280.776 - - المطلوبات األخرى 

 ----------- ------------ --------------- --------------- 
 100.595.889 100.048.359 - 547.530 إجمالي المطلوبات المالية 

  =========  ========  =========  ======= == 
 

 العادلة النظام المتدرج للقيمة  –دلة القيمة العا   قياس   20-2
 

 من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:  مختلفة للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة ضمن مستويات يبين الجدول أدناه تصنيف القيمة العادلة
 
 ريف متسويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي: تم تع 
 

إذا كانت    نشطة   ة المالية أنها مدرجة في سوق نموذجية. تعتبر األدار المعدل( في سوق نشطه ألداة  ق المدرج )غي سعر السو:  1ستوى  الم
أو نشاط أو مجمو أو وسيط  تاجر  أو  المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من بورصة  تنظيمية  األسعار  أو هيئة  عة أو خدمة تسعير 

    السوق االعتيادية.رة بصورة منتظمة وفقاً لشروط فعلية المتكرامالت السوقية الوتمثل هذه األسعار المع
 

التقييم  :  2المستوى   من    بناءً أساليب  )المشتقة  مباشرة  غير  بصورة  أو  )كاألسعار(  مباشرة  بصورة  سواء  الملحوظة،  المدخالت  على 
باستخداماألسعار تقييمها  يتم  التي  األدوات  الفئة على  تشتمل هذه  ف(.  نشطة: أسعار مدرجة  أسواق  الم  ي  األسعار  أو  درجة  ألدوات مماثلة 

 .  مستقاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق  الملحوظة تكون جميع المدخالت ألدوات نموذجية أو أساليب تقييم أخرى بحيث 

 
الفئ   أساليب   : 3المستوى   باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تشتمل هذه  االتقييم  تقيي ة على األدوات  يتم  تقييم   لتي  بإستخدام أساليب  مها 

ير الملحوظة أثراً كبيراً في تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على أدوات يتم تقييمها تمل على مدخالت غير ملحوظة بحيث يكون للمدخالت غتش
 يان الفروق بين األدوات. وضرورية  لب   هامة غير ملحوظةالمدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التسويات واالفتراضات ال بناءاً على األسعار

 
ن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن  فإدناه،  أدول  دا الموجودات والمطلوبات المالية المبينة في الجما ع

 قيمتها الدفترية. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 جموعةالموحدة للم المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30نتهية في أشهر الم التسعةلفترة  
 

 ات والمطلوبات المالية )تابع(الموجود  .20
 

 )تابع(  النظام المتدرج للقيمة العادلة  –قياس القيمة العادلة    20-2
 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   )غير مدققة(   2022 سبتمبر  30
إجمالي القيمة  

 لعادلة ا
 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  درهم  ألف  

     االستثمارات 
 437.691 260.717 118.292 58.682 ظ أسهم حقوق ملكية ومحاف    
 6.242.476 - 1.104.423 5.138.053 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   
لة لصرف  د اآلجالقيمة السوقية الموجبة للعقو   

    مشتقات األخرى والاألجنبية  العمالت 
 

 1.224.965 - 1.224.965 -      يمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالق    
 1.551 - 1.551 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة     
 - - - - النقدية محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات     
لصرف    د اآلجلةبة للعقو القيمة السوقية السال  

    والمشتقات األخرىت األجنبية  العمال
 

 ( 1.151.942) - ( 1.151.942) -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 ( 3.597) - ( 3.597) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة 

 - - - - دفقات النقديةمحتفظ بها كأداة تحوط  للت 

 5.196.735 1.293.692 260.717 6.751.144 

 
 

 3المستوى   2المستوى   1توى  المس )مدققة(  2021ديسمبر  31
إجمالي القيمة  

 العادلة 
 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

     االستثمارات 
 335.496 281.389 - 54.107 أسهم حقوق ملكية ومحافظ    
 5.894.505 - 1.477.313 4.417.192 تغيرةاق المالية ذات المعدالت الثابتة والماألور   
الموجبة للعقود اآلجلة لصرف  القيمة السوقية   

    العمالت األجنبية والمشتقات األخرى 
 

 663.944 - 663.944 -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    
 2.164 - 2.164 - للقيمة العادلة  محتفظ بها كأداة تحوط    
 601 - 601 - قات النقديةتحوط  للتدف محتفظ بها كأداة     
لقيمة السوقية السالبة للعقود اآلجلة لصرف  ا   

    تقات األخرىالعمالت األجنبية والمش
 

 ( 541.329) - ( 541.329) -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (3.959) - (3.959) - أداة تحوط للقيمة العادلة محتفظ بها ك

 (2.242) - (2.242) - وط  للتدفقات النقديةبها كأداة تحمحتفظ 

 4.471.299 1.596.492 281.389 6.349.180 

 
 

 لعادلة. مة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية )الغير مسجلة بالقيمة العادلة( ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها ان القي إ
 

العادلة المبينة أعاله.    للقيمة  التسلسل الهرمي  توياتمن مس  3والمستوى    2والمستوى    1ين المستوى  ة تحويالت فيما ب لم يكن هناك أي خالل الفترة،  
 . لحالية أو السابقة ا  الفترةك، لم يكن هناك أية تغيرات في أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل عالوة على ذل
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 ري ش.م.ع.بنك دبي التجا
 

 الموحدة للمجموعة المرحلية الموجزة نات الماليةات حول البياإيضاح
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 
 واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المعامالت      .21

 
ن مؤسسة  إ،  المجموعةمال  من رأس    %20ومية  ستثمارات الحكالتمتلك مؤسسة دبي ل  ،2021ديسمبر    31و    2022  سبتمبر  30كما في  
  لحكومية مملوكة بالكامل لحكومة دبي )"الحكومة"(.ستثمارات االدبي ل
 

المجموعة   اإلدارة  تدخل  وموظفي  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  األغلبية  مساهمي  مع  معامالت  ذات    الرئيسين  في  وشركاتهم  المجموعة  لدى 
 ة. دارة المجموعت من قبل مجلس إالقة. يتم اعتماد شروط هذه المعامالالع
  

أعضاء مجلس اإلدارة   
 ظفي اإلدارة الرئيسين ومو

 
 أطراف حكومية ذات عالقة 

 
 قة أطراف أخرى ذات عال

  سبتمبر 30 
2022 

ديسمبر  31
2021 

  سبتمبر 30
2022   

ديسمبر  31
2021 

  سبتمبر 30
2022   

ديسمبر  31
2021 

 درهم   ألف ألف درهم   م  ألف دره ألف درهم   ألف درهم   م  ألف دره 

 )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( ر مدققة( )غي 
 - - 99.685 73.460 - - المستحق من البنوك 

والتسليفات والتمويل  قروض  ال
 اإلسالمي 

 
129.578 

 
150.208 

 
1.873.531 

 
1.482.351 

 
2.097.993 

 
2.427.352 

 - - 565.379 436.509 - - األوراق المالية االستثمارية 
 5.721 7.713 - 448.286 - - الت البنكيةالقبو

 4.319 2.765 - - - - اعتمادات مستندية
 24.576 101.575 79.778 432.803 - - ضمانات 

التزامات منح تسهيالت  
 ائتمانية غير مسحوبة 

 
18.125 

 
11.001 

 
768.116 

 
79.882 

 
377.748 

 
354.037 

 - - 459.125 606.008 - - المستحق للبنوك 

ع العمالء والودائع  ودائ 
 للعمالء اإلسالمية

 
111.572 

 
114.443 

 
3.360.097 

 
6.000.409 

 
424.337 

 
491.068 

  سبتمبر 30 
2022   

 سبتمبر 30
2021 

  سبتمبر 30
2022 

 سبتمبر 30
 2021 

  سبتمبر 30
2022 

 سبتمبر 30
2021 

 درهم   ألف ألف درهم   م  ألف دره ألف درهم   رهم  ألف د ألف درهم   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  ققة( )غير مد  )غير مدققة(  ر مدققة( )غي 

 60.886 51.604 30.482 44.393 5.207 4.723 دخل الفوائد والعموالت 

 2.442 4.514 31.979 57.394 168 222 مصروفات الفوائد 

أرباح مستلمة من شركة 
 ميلةز

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7.984 
 

3.992 
 

 
المجموعة سواًء  ة على أنشطة  والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقاب   الصالحياتكون لهم  هم األشخاص الذين ت   الرئيسين  وظفي اإلدارة إن م
 ير ذلك(. )سواًء كان تنفيذياً أو غ المجموعة  ةمجلس إدارة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء بطريق

 
 .الرئيسينالقة بأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ن الرئيسيين واألطراف ذات العقة المساهمي األخرى ذات العال تمثل األطراف 

 
 

المنتهية في  أشهر    التسعةخالل فترة    اللجان المنبثقة عن المجلس   إلجتماعات  حضورهمعضاء مجلس اإلدارة لقاء  ألالمدفوعة  األتعاب    بلغت
 . درهم( مليون 2.53: 2021 مبرسبت  30)  درهم ونملي  2.46 :2022 سبتمبر 30
 

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر  30 
  درهمألف  ألف درهم  الرئيسين   امتيازات موظفي اإلدارة

 ( غير مدققة)  ( غير مدققة)        
 15.533 14.912 الرواتب 

 586 684 امتيازات نهاية الخدمة 
 40.668 15.702 امتيازات أخرى    

    ==== == ====== 
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 .ع.التجاري ش.م بنك دبي
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ماليةإيضاحات حول البيانات ال
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30ية في أشهر المنته التسعةلفترة  
 

 كفاية رأس المال .    22
 

  اية رأس المال كف لومات حول د ولذلك يتلقى مععة على أساس موحيقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجمو
مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل    ل على ، يتم احتساب رأس الما  2017رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام  ويحدد متطلبات  

ة  كزي مع مراعابية المتحدة المرف اإلمارات العر مصر  ، بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها("لجنة بازل") للجنة بازل للرقابة المصرفية    3
ت رأس المال ، وعملية المراجعة  ثالث "ركائز": الحد األدنى لمتطلبا   ، من  2، شأنه شأن بازل    3ر بازل  المصلحة الوطنية. يتألف إطا

 . الرقابية وانضباط السوق
 

 والشق اإلضافية  األول الشقت  سنداو  العاديةية  لحقوق الملك ولاأل الشق وهي رئيسية فئات ثالث إلى للمجموعة النظامي المال رأس ينقسم

 ادا على خصائصها. اعتم، الثاني
 

، واالحتياطي القانوني  لفئة األعلى جودة من رأس المال ، يشتمل على رأس المالرأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول ويمثل ا •
الاألخرى   االحتياطيات و القيمة  المستبقواحتياطيات  واألرباح  خاة؛  عادلة  الموجودات بعد  النظامية    صم  والتعديالت  الملموسة  غير 
يتما المساهمين و لكن  المدرجة في حقوق  بالبنود  المتعلقة  المال    ألخرى  بكفاية رأس  التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة 

 . كزيالعربية المتحدة المر حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف اإلمارات

 دية. على أدوات رأس المال لألسهم غير العان رأس المال م اإلضافياألول يشتمل الشق  •

وا • جماعية  احتياطيات  على  يشتمل  المال،  لرأس  الثاني  تتخطى  الشق  ال  ان  يجب  االئتمانية إمن    %1.25لتي  الموجودات  جمالي 
 المرجحة بالمخاطر. 

 

  الخارجية لجميع المتطلباتوالمطابقة  3ليمات بازل بحسب تع ةللمجموع والنسب المئويةمكونات رأس المال النظامي   التالييلخص الجدول 
 . المتعلقة برأس المال 

 
على فائض    شمل ي و  %13ما نسبته    2022  سبتمبر  30رأس المال المطلوب كما في    بلغي ،  3ل  وفقا ألحكام المصرف المركزي بشأن باز

والذي    2020نوفمبر    12ميم المؤرخ في  ليها في التعالمنصوص عموعة بتطبيق المعايير  . كما قامت المج%2.5الحيطة لرأس المال بنسبة  
والمخاطر التشغيلية. وتدعم المعايير تطبيق "المتطلبات العائدة    إضافية بخصوص مخاطر االئتمان، مخاطر السوق   رشاداتتحتوي على إ

 (.2017/ 52لكفاية رأس المال" )تعميم رقم 
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 ش.م.ع.بنك دبي التجاري 
 

 موحدة للمجموعةالمرحلية الموجزة ال لبيانات الماليةيضاحات حول اإ
 )غير مدققة(2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

 .    كفاية رأس المال )تابع( 22
 

 
  2021ديسمبر  31  2022 سبتمبر  30  
  ألف درهم   ألف درهم   
  مدققة( )  )غير مدققة(  

      الشق األولكية العادية حقوق الملرأس مال 
  2.802.734  2.802.734  رأس المال

  1.401.447  1.401.447  والنظامي قانونيالحتياطي اال
  1.366.663  1.366.663  واالحتياطيات األخرى  العامحتياطي اال

  5.113.083  6.364.532  األرباح المستبقاة
  (72.764)  (754.758)  المتراكم اآلخرل الدخل الشام

  131.522  129.283  رير المالية الدوليةالترتيبات االنتقالية لمعايير التقا

  11.309.901  10.742.685  
  (164.554)  (97.025)  الخصومات والتعديالت النظامية

  10.578.131  11.212.876  إجمالي رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول
      
  2.203.800  2.203.800  اإلضافية  ألولالمال الشق اس أندات رس

  12.781.931  13.416.676  الشق األول من رأس المال
      ق الثاني من رأس المالالش

  1.008.978  1.074.070  المخصصات الجماعية المؤهلة

  1.008.978  1.074.070  الشق الثاني من رأس المال
      

  13.790.909  14.490.746  لنظاميس المال اإجمالي رأ

      
      ات المرجحة للمخاطرالموجود

  80.718.220  85.925.582  مخاطر االئتمان
  731.729  1.303.248  مخاطر السوق

  5.746.505  5.746.505  المخاطر التشغيلية

  87.196.454  92.975.335  الموجودات المرجحة للمخاطر  

 
 شق األولال -أس المالة كفاية رنسب

  
14.43% 

  
14.66% 

 

  %1.16  %1.16  الشق الثاني -فاية رأس المالنسبة ك

  %15.82  %15.59  س المالنسبة كفاية رأ

      
 

 أرقام المقارنة . 23
 

، ولريس لهرا مجموعرةلل ة الموحردةيرة المروجزلمالية المرحلانات اتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البي 
 تأثيراً جوهرياً.
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