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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 
 الموحد  األرباح أو الخسائر المرحلي الموجزبيان 

 2018 سبتمبر 30في ية أشهر المنته التسعةلفترة  
     

 

 ثة أشهر المنتهية فيفترة الثال  أشهر المنتهية في التسعةفترة   
 2018 سبتمبر 30 إيضاح 

 ألف درهم
 غير مدققة

 2017 سبتمبر 30 
 ألف درهم
 غير مدققة

 2018 سبتمبر 30 
 ألف درهم
 غير مدققة

 2017 سبتمبر 30 
 ألف درهم
 غير مدققة

         
 649.537  725.832  1.853.195  2.076.310  ئد والدخل من التمويل اإلسالميدخل الفوا

 مودعي  مصروفات الفوائد والتوزيعات على

 الودائع اإلسالمية   
  

(649.186) 
-------------- 

  
(499.762) 

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

  
(236.787) 

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

  
(181.316) 

-------------- 
       وصافي الدخل من صافي دخل الفوائد 

 التمويل اإلسالمي   
  

1.427.124 
  

1.353.433 
  

489.045 
  

468.221 
 140.362  140.804  424.439  432.816  صافي دخل الرسوم والعموالت

صافي األرباح من التعامل بالعمالت األجنبية 
 واألدوات المشتقة

  
103.764 

  
91.543 

  
41.372 

  
42.645 

بااااح مااان اإلساااتثمارات بالقيماااة صاااافي األر
 العادلة  من خالل األرباح أو الخسائر

  
 

472 

  
 

5.225 

  
 

776 

  
 

1.141 
في حقوق األرباح  من بيع استثمارات صافي 

 ملكية 
  

- 
  

7.943 
  

- 
  

3.163 
 صافي األرباح من بيع استثمارات في سندات 

 دين بالقيمة العادلة من خالل    
 ألخرالدخل الشامل ا   

  
 

6.031 

  
 

7.478 

  
 

2.439 

  
 

5.075 
 2.362  2.366  5.640  7.332  الحصة من أرباح الشركة الزميلة

 130  -  61.013  4.995  دخل توزيعات أرباح 
 35.041  دخل آخر

-------------- 
 30.673 

-------------- 
 12.976 

------------- 
 11.024 

------------ 
 674.123  689.778  1.987.387  2.017.575  لتشغيلي إجمالي الدخل ا

 مخصصات خسائر انخفاض قيمة المستحق
 من البنوك   

 
8 

 
(4.198) 

  
- 

  
(4.218) 

  
- 

مخصصاات خساائر انخفاااض قيماة القااروض 
 والتسليفات والتمويل اإلسالمي

 
9 

 
(545.848) 

  
(679.177) 

  
(199.423) 

  
(149.715) 

 28.432  11.535  51.215  36.650  مستردات
خسائر انخفاض قيمة  مخصصات

االستثمارات في األوراق                   
 المالية

 
 
10 

 
 
(4.093) 

  
 
(2.102) 

  
 
(5.091) 

  
 
- 

مخصصات خسائر انخفاض قيماة موجاودات                              
 أخرى

 
 

 
(22.730) 

  
(22.730) 

  
- 

  
- 

  --------------  --------------  ------------  ------------ 
 1.477.356  الصافيالدخل  إجمالي

------------- 
 1.334.593 

------------- 
 492.581 

------------ 
 552.840 

------------ 
 (206.871)  (195.344)  (628.888)  (590.435)  األخرى مصروفات الموظفين والمصروفات

 (43.852)  فاءاإلستهالك واإلط
------------- 

 (41.054) 
------------ 

 (14.941) 
------------- 

 (13.768) 
------------- 

 (634.287)  إجمالي المصروفات التشغيلية
------------- 

 
 

(669.942) 
------------- 

 (210.285) 
------------- 

 (220.639) 
------------- 

 843.069  صافي أرباح الفترة
======= 

 664.651 
======== 

 282.296 
======= 

 332.201 
======= 

 0.30 14 الربح األساسي والمخفض للسهم )درهم(
=== 

 0.24 
=== 

 0.10 
=== 

 0.12 
=== 

    

 
 .المرحلية الموجزة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 29إلى  8من  المرفقة على الصفحاتتشكل اإليضاحات 

 .2-1ر المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات إن تقري



5 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 
 الموحد  الموجز المرحلياألخر  الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر و بيان

 2018 سبتمبر 30في أشهر المنتهية  التسعةلفترة  
     
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في التسعةفترة   
 سبتمبر 30  

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 سبتمبر 30 

2018 
 سبتمبر 30 

2017 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  
         

 332.201  282.296  664.651  843.069  أرباح الفترةصافي 
  -----------  -----------  ------------  ----------- 
         

         :بنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او الخسائر
         

                                         األرباااح المحققااة ماان بيااع اسااتثمارات فااي حقااوق ملكيااة 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

  
1.384 

  
- 

  
- 

  
- 

إعادة تقيايم أساتثمارات فاي حقاوق ملكياة  ح(/ أرباخسائر)
 ألخرة العادلة من خالل الدخل الشامل ابالقيم

  
(5.126) 

  
- 

  
10.965 

  
- 

         
 :الحقا إلى األرباح أو الخسائر تصنيفها إعادة يحتمل بنود

 
        

 :بنود الدخل الشامل األخرى
 

        

 من عليالتغيرات في القيمة العادلة للجزء الف
 تغطية التدفقات النقدية  

  
2.211 

  
(6.760) 

  
1.040 

  
(306) 

 (3.163)  -  (7.943)  -  المحققة من بيع إستثمارت في حقوق ملكية الخسائر

  2.211  (14.703)  1.040  (3.469) 
         

 بالقيمررة العادلررة المحررتفب بهررا التغيرررات فرري امسررتثمارات
 : األخرمن خالل الدخل الشامل 

        

         

 (5.075)  (2.439)  (7.478)  (6.031)   استثمارات في سندات الديناألرباح المحققة من بيع 
    فااي إعااادة تقياايم اإلسااتثمارات )الخسااائر ( / األرباااح ماان 

 سندات الدين
 إعادة تقييم إستثمارات في حقوق مليكة  خسائر

  
(108.895) 
- 

  
47.577 

(15.195) 

  
18.817 

  
10.785 

(46.934) 

         
المحررتفب بهررا بالقيمررة  صررافي التغيررر فرري امسررتثمارات 

  العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
  

(114.926) 
  

24.904 
  

16.378 
  

(41.224) 
  -------------  ----------  -------------  ----------- 

 (44.693)  28.383  10.201  (116.457)  لفترة األخرى ل الشامل الدخل )خسائر( / بنود
  --------------  ----------  ------------  ----------- 

 287.508  310.679  674.852  726.612  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  =======  =======  =======  ====== 
         
         
 
  

 .المرحلية الموجزة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 29إلى  8من  صفحاتالمرفقة على التشكل اإليضاحات 
 

 .2-1ي الحسابات مدرج على الصفحات إن تقرير المراجعة لمدقق
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 نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
 الموحد  الموجز المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

 
 مجموع األرباح    احتياطي القيمة  االحتياطي االحتياطي االحتياطي رأس

 
 حقوق الملكية  المحتجزة العادلة العام الرأسمالي القانوني المال

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

 8.679.623 3.090.845 18.014 1.328.025 38.638 1.401.367 2.802.734 2017يناير  1في 

 المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق الملكية:
(560.547) - - - - - %(20) 2016توزيعات أرباح نقدية لسنة             (560.547)  

(11.000) - - - - - 2016مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة      (11.000)  

(269) - - - - -    اإلدارة من الشركة الزميلة الحصة في مكافأة أعضاء مجلس  (269)  

       األخرالدخل الشامل 
 664.651 664.651 - - - - - صافي أرباح الفترة      

 10.201 - 10.201 - - - - األخرى للفترة الدخل الشاملبنود      

 674.852 664.651 10.201 - - - - للفترة  األخر إجمالي الدخل الشامل

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

 8.782.659 3.183.680 28.215 1.328.025 38.638 1.401.367 2.802.734 )غير مدققة( 2017 سبتمبر 30في 

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

(10.956) 1.328.025 38.638 1.401.367 2.802.734 2018يناير  1في   3.520.947 9.080.755 

(397.495) - - - - - (5)إيضاح رقم  9تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   (397.495)  

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

 2.802.734 1.401.367 38.638 1.328.025 (10.956)  3.123.452 8.683.260 

 المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق الملكية:
(490.478) - - - - - %(17.5) 2017توزيعات أرباح نقدية لسنة             (490.478)  

(11.000) - - - - - 2017ة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسن     (11.000)  

(447) - - - - -    الحصة في مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة  (447)  

         األخر الدخل الشامل

 843.069 843.069 - - - - - صافي أرباح الفترة     
 محول من استبعاد استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة    

(1.384) - - - - من خالل الدخل الشامل األخر          1.384 - 

(116.457) - - - - بنود الخسائر الشامة األخرى للفترة       - (116.457)  

(117.841) - - - - للفترة  األخر إجمالي الدخل الشامل  844.453 726.612 

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

(128.797) 1.328.025 38.638 1.401.367 2.802.734 )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30في   3.465.980 8.907.947 

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

 .المرحلية الموجزة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 29لى إ 8من  المرفقة على الصفحاتتشكل اإليضاحات 
.2-1إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 الموحد  الموجز المرحلي بيان التدفقات النقدية

                     2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 2017 سبتمبر 30 2018 سبتمبر 30 اح يضإ 
 ألف درهم ألف درهم  
 غير مدققة   غير مدققة 

 األنشطة التشغيلية
 664.651 843.069 الفترةأرباح صافي 

 :تسويات لـ
 41.054 43.852 واإلطفاء االستهالك

 40.900 38.286 االستثماراتعالوات / خصومات إطفاء 
 (61.013) (4.995) توزيعات األرباحدخل 

 (12.094) 3.423 من التحول في العمالت األجنبية (أرباح/ ) خسائر
 (20.490) (6.156) محققة من بيع استثمارات  ارباح
 (9.660) (20.587) غير المحققة من األدوات المشتقة األرباح صافي

 غير المحققة من اإلستثمارات بالقيم العادة من خالل األرباح صافي 
 (156) - األرباح أو الخسائر   

 2.102 4.093 في األوراق الماليةانخفاض قيمة االستثمارات مخصصات 
 - 4.198 مخصصات انخفاض قيمة المستحق من البنوك

 (5.640) (7.332) الحصة من أرباح الشركة الزميلة
 6.832 5.702 إطفاء تكلفة قيود السندات والقروض متوسطة األجل

 (107) 81 داتمن استبعاد ممتلكات ومع / )أرباح( خسائر
 22.730 22.730 مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى

 ------------ ------------  
 926.364 669.109 

 (245.013) (147.157) في االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي الزيادة
 في شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفترة استحقاق/ )الزيادة(  النقص

 (1.100.000) 700.000 كثر من ثالثة أشهرتعاقدي أ  
 393.684 (122.346) أشهركثر من ثالثة ك بفترة استحقاق تعاقدي أالبنو من حقاتتفي المس النقص)الزيادة( /

 (5.499.009) (2.916.429) ، بالصافيوالتمويل اإلسالمي والتسليفاتفي القروض  الزيادة
 (78.095) (85.701) في الموجودات األخرى الزيادة
 3.698.994 2.003.265 والودائع اإلسالمية للعمالء في ودائع العمالء الزيادة
 137.079 280.800 في المطلوبات األخرى الزيادة

 (3.080) 356.548 في المستحق للبنوك بفترة استحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهر (النقصالزيادة / )
 (11.000) (11.000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 --------------- ------------ 
 (2.037.331) 984.344 األنشطة التشغيلية (المستخدمة فيمن / ) يةالنقدالتدفقات صافي 

 --------------- ------------ 
 األنشطة امستثمارية

  (4.776.323) (2.548.305)   شراء استثمارات
 (57.929) (34.978) ممتلكات ومعدات  شراء

 61.013 4.995   المستلمة توزيعات األرباح
 5.083.726 2.576.763 متحصالت من بيع استثمارات  

 3.195 3.992 توزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركة الزميلة
 853 1.557 ممتلكات ومعداتمتحصالت من بيع 

 --------------- -------------  
 314.535 4.024 امستثمارية األنشطة من التدفقات النقدية صافي

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

 - (1.469.751) سندات وقروض متوسطة األجل
 (560.547) (490.478) توزيعات األرباح المدفوعة 

 -------------- ------------ 
 (560.547) (1.960.229) األنشطة التمويلية المستخدمة في التدفقات النقدية

 -------------- -------------  
 (2.283.343) (971.861) وما يعادله  في النقد النقص صافي

 
 5.558.692 3.471.981 يناير 1في  وما يعادلهالنقد 

 -------------- ---------------  
 3.275.349 2.500.120 15 نهاية الفترة في  وما يعادلهالنقد 

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

 .المرحلية الموجزة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 29إلى  8من  المرفقة على الصفحاتاإليضاحات تشكل 
 .2-1إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات مدرج على الصفحات 



8 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30تهية في أشهر المن التسعةلفترة  
 
   الشكل القانوني واألنشطة  .1
 

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

هو في  للبنكان العنوان المسجل  .الرئيسي باألنشطة المصرفية التجارية. إن البنك مدرج في سوق دبي المالي ويتمثل نشاطه 2015لسنة  2االتحادي رقم 

 , دبي ، االمارات العربية المتحدة.  2668شارع االتحاد، ص.ب 

 

بعة المملوكة على نتائج البنك، وشركاته التا 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةتشتمل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة 

 بصورة كاملة، )يشار إليها مجتمعة بـ المجموعة"( باإلضافة إلى حصة المجموعة في شركة زميلة.

 

 :فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة والشركة الزميلة

 

في دبي، اإلمارات  2015لسنة  2هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون االتحادي رقم  دبي التجاري للخدمات المالية ذ.م.م.، ( أ

 % من حصص الشركة. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بالعمل كوسيط لألسهم والسندات المحلية. 100العربية المتحدة. يمتلك البنك 

 

عربية في دبي، اإلمارات ال 2015لسنة  2التجاري للعقارات ذ.م.م.، هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون االتحادي رقم  ( ب

 % من حصص الشركة. ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات إدارة ممتلكات المجموعة وشراء العقارات وبيعها.100المتحدة. يمتلك البنك 

 

ات الغرض الخاص ألي سي بي دي )كايمان( ليمتد، هي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في الجزر العذراء البريطانية. تم تأسيس المنشأة ذ ج(

 لسندات الدين. إصدار

 

( ليمتد، وهي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في الجزر العذراء البريطانية. أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام IIسي بي دي )كايمان  ( د

 بالتعامل والتفاوض على عقود المشتقات المالية.

 

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

في الشركة الزميلة. تعتقد اإلدارة بان لها تأثير مادي  %17.8وأعمال التأمينات العامة وكذلك بعض أعمال إعادة التأمين. يمتلك البنك حصة بنسبة 

 ة الزميلة.وجوهري على الشركة الزميلة من خالل تمثيلها بمجلس إدارة الشرك

 
 أساس اإلعداد . 2

 

 بيان التوافق  2-1

 

"التقارير المالية المرحلية". ال تتضمن هذه البيانات المالية  34تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ت المالية الموحدة السنوية المدققة ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات المطلوبة للبيانا

 .2017ديسمبر  31المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

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

من المعايير  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار رقم  9، باستثناء تطبيق المعيار رقم 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة

 األولى. للمرةالدولية إلعداد التقارير المالية 

 

، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في اإلمارات العربية المتحدة. تلتزم 2017( لسنة 8موجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )، وب2018يناير  1اعتبارا من 

 المجموعة بالالئحة التنفيذية ويتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 موحدة )تابع(المرحلية الموجزة ال إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 أساس اإلعداد ) تابع( .2
 

  العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية  2-2
عدد صحيح للبنك مقرباً إلى أقرب  وعملة العرض "الرسميةلقد تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي "العملة 

 إال إذا ذكر غير ذلك. باآلالف.
 

 أساس التوحيد   2-3
)ويشار إليهم بـ  والتي يسيطر عليها المملوكة بالكامل وشركاته التابعةالموحدة من البيانات المالية للبنك  المرحلية الموجزة تتألف البيانات المالية

. يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة للمخاطر 2018 سبتمبر 30كما في   وحصة المجموعة في الشركة الزميلة، "المجموعة"(
ى الشركة أو، لديها حقوق، في عوائد متغيرة من اشتراكها مع الجهة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها عل

 المستثمر فيها. 
 

 حاسبية ملخص للتغيرات الهامة في السياسات الم  .3

  

 2014عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو  الصادرمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

 ، والذي ترتب عليه تغيرات في السياسات المحاسبية.2018يناير  1على أن يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو 

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قررت المجموعة عدم إعادة بيان أرقام المقارنة. تم  9األحكام االنتقالية للمعيار رقم وفقًا لما تجيزه 

ير ينا 1مباشرة االعتراف بأي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ التحول ضمن األرباح المحتجزة اعتباًرا من 

. كما قررت المجموعة مواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي 5وتم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم  2018

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 9بشأن تطبيق المعيار رقم  39رقم 

 

من المعايير الدولية إلعداد  7عديالت الالحقة على اإلفصاحات الخاصة بالمعيار رقم وبالتالي، بالنسبة لإلفصاحات حول اإليضاحات، فإن الت

 التقارير المالية تم تطبيقها فقط على الفترة الحالية.

 

 الموجودات المالية 3-1

 

 المالية األدواتتصنيف وقياس  ( أ

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والمتاحة  القيمة) 39تم استبدال فئات قياس الموجودات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 للبيع والمحتفظ بها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة( بما يلي:

 

 التكلفة المطفأة؛ (1)

 وخالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ القيمة العادلة من  (2)

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. (3)

 

 المطفأةالموجودات المالية بالتكلفة  (1)

تفاظ يتم تصنيف أداة الدين، بما في ذلك القروض والسلفيات، وموجودات التمويل اإلسالمي على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة إذا كان يتم االح

 .بها ضمن نموذج أعمال يهدف االحتفاظ بالموجودات المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية

 

 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الشاملة الموجودات المالية بالقيمة (2)
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف  أنهاعلى  دينيتم تصنيف أداة 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أداة الدين ولم يتم تصنيفها بالقيمة 

 

دة يتم قيد الحركات في القيمة الدفترية ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء االعتراف بأرباح وخسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائ

رباح أو الخسائر. عند إيقاف االعتراف وأرباح وخسائر العمالت األجنبية من التكلفة المطفأة لألداة والتي يتم االعتراف بها في بيان األ

ات في بالموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في اإليرادات الشاملة األخرى من بيان التغير

محتفظ بها بالقيمة  في سندات دين اراتحقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر ويتم االعتراف بها ضمن "صافي األرباح من بيع استثم

" باستخدام طريقة إيرادات الفوائدضمن " المالية العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. يتم إدراج إيرادات الفائدة من هذه الموجودات

 الفائدة الفعلية.

 

دلة من خالل األرباح أو الخسائر، باستثناء الحاالت التي تقرر تقوم المجموعة الحقاً بقياس جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العا

املة فيها إدارة المجموعة، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمار ما في حقوق الملكية بشكل نهائي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الش

 األخرى. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 لية الموجزة الموحدة )تابع(المرح إيضاحات حول البيانات المالية

 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 

  )تابع( ملخص للتغيرات الهامة في السياسات المحاسبية  .3

 

 )تابع( الموجودات المالية 3-1

 )تابع(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى الشاملة (2)
عندما يتم  المجموعة في تصنيف االستثمارات في حقوق الملكية على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىتتمثل سياسة 

مة االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير تحقيق عوائد استثمارية. عند تطبيق هذا االختيار، يتم االعتراف باألرباح والخسائر بالقي

يتم إعادة  يرادات الشاملة األخرى وال يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى بيان األرباح أو الخسائر، بما في ذلك عند االستبعاد.العادلة ضمن اإل

 .عند اإلستبعاد  تصنيف األرباح والخسائر من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة ويتم بيانها في بيان التغيرات في حقوق الملكية

 إلعالن عن خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.ال يتم ا

 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في بيان األرباح  لالستثمارات في حقوق الملكيةيتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح 

 أو الخسائر. 

 

 األرباح أو الخسائر جودات المالية بالقيمة العادلة من خالل المو (3)
 

المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل المالية التي ال تفي بمعايير التكلفة  الموجوداتيتم قياس 

يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وليست التي لدين ات ااستثمارفيما يتعلق بأرباح أو خسائر  األرباح أو الخسائر. 

صافي األرباح من ويتم بيانها في األرباح أو الخسائر ضمن " جزء من عالقة التحوط، يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر

  .لتي تنشأ فيهارة االفت" في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

فأة عالوة على ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المط

كان هذا التصنيف ينهي أو  أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا

 يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك. 

 

' صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر' ضمنالمالية  الموجوداتن هذه إدراج إيرادات الفائدة ميتم 

 .لفائدة الفعليباستخدام طريقة معدل ا

 

من استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن  و إيرادات توزيعات األرباح  يتم إدراج األرباح أو الخسائر

 الموجز الموحد. بند "صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر" في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تقييم كافة الموجودات المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات،  9يتطلب المعيار رقم 

 بناًء على:

o نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات و 

o .خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألدوات 

 

o التقييم نموذج األعم 

تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة، حيث يعكس ذلك أسلوب 

كافة بدالً من ذلك، تأخذ المنشأة باالعتبار  ال يتم تحديد التقييم من خالل عامل أو نشاط واحد.   .إدارة األعمال وتقدم المعلومات إلى اإلدارة

 تتضمن المعلومات التي يتم أخذها باالعتبار على ما يلي:   .المعلومات ذات الصلة المتاحة في تاريخ التقييم

 إلى اإلدارةالخاصة بها ورفع تقارير بشأنها المالية  والموجوداتاألوراق المالية  محفظةأداء تقييم  يةكيف. 

 يقة التي تدار بها تلك المخاطرالطرالمحفظة، وخصوصاً، لمخاطر التي تؤثر على أداء ا. 

 فظةمديري المحتعويض  يةكيف. 

  ومع ذلك، ال . لمبيعات في الفترات السابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاته حول نشاط المبيعات في المستقبلاوحجم وتوقيت وتيرة

انجاز هدف المجموعة المتمثل في لكيفية يعتبر الحصول على المعلومات حول نشاط المبيعات بمعزل عن، ولكن كجزء من تقييم شامل 

 .تدفقات النقديةوكيفية تحقيق الالمالية  إدارة الموجودات

 

o  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة 
الفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط التعاقدية لألداة. عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي و

يتم تعريف 'مصلحة' االعتبار  .األوليكالقيمة العادلة للموجودات المالية في االعتراف  "المبلغ األصلي"ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف 

ددة خالل فترة معينة من الوقت والتكاليف )مثل مخاطر السيولة القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ الرئيسي غير المس

 .والتكاليف اإلدارية(، ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح

 

في ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال ي

 .ل بهذا الشرطاألص
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

  )تابع( ملخص للتغيرات الهامة في السياسات المحاسبية  .3

 

 )تابع( الموجودات المالية 3-1

 
 ماليةانخفاض قيمة الموجودات ال ( ب

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى حدوث تغير جوهري في احتساب المجموعة النخفاض قيمة القروض  9أدى تطبيق المعيار رقم 

. التطلعيهطريقة الخسائر المتكبدة بطريقة خسائر االئتمان المتوقعة ذات النظرة  39والسلفيات من خالل استبدال المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قيام المجموعة بقيد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة التي لم يتم قياسها  9يتطلب المعيار رقم 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فيما يتعلق باألدوات المالية التالية: 

 

  والموجودات المالية األخرى؛ اإلسالمي والتسليفات والتمويلالقروض 

 و التزامات القروض؛ 

 .عقود الضمانات المالية 

 

 إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يعكس ما يلي:

 

 قيمة عادلة ومرجحة بناًء على االحتمالية من خالل تقييم نطاق النتائج الُمحتملة؛ 

 القيمة الزمنية للمال؛ و 

 ن تكلفة أو مجهود زائد في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف معلومات مالئمة وداعمة متاحة دو

 االقتصادية المستقبلية.

 

ثالث مراحل حول انخفاض القيمة بناًء على التغيرات في الجودة  يتضمنمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج  9يحدد المعيار رقم 

 ة منذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:االئتماني

 

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

مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على عندما يظهر القرض زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية، تقوم المجموعة بقيد : 2مرحلة 

 مدى الفترة.

 تعتبر القروض مخفضة القيمة. تقوم المجموعة برصد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى الفترة. :3مرحلة 

 

 تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية:

 

 ؛لسداداحتمالية التعثر في ا 
  و ؛التعرضات عند التعثرتمثل 
 عند التعثر التعرضات لخسائر. 

 
وتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات الخاصة  التاريخيةنماذج إحصائية موضوعة داخلياً وغيرها من البيانات  إلىتستند هذه المعايير بصورة عامة 

 .التطلعيهبالنظرة 
 

 ائية:فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحص
 

  مالية التعثر على مدى فترة زمنيةالتعثر في السداد تقدير الحتاحتمالية يمثل. 
 في التعرضات بعد عند التعثر تقدير للتعرضات في تاريخ تعثر مستقبلي، مع األخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة  لخسائر تمثل التعرضات

 .تاريخ التقرير
  ر الناتجة في حال حدوث تعثر في وقت ما، وترتكز على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية تقدير للخسائالتعرضات عند التعثر تمثل

المستحقة وتلك المتوقع حصول المقرضين عليها بما في ذلك التدفقات من تحقيق أي ضمانات. ويتم عادًة التعبير عنها كنسبة من التعرضات 
 عند التعثر.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( حات حول البيانات الماليةإيضا
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

  )تابع( ملخص للتغيرات الهامة في السياسات المحاسبية  .3

 

 )تابع( الموجودات المالية 3-1

 
 تقييم الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان (1)

 

للزيادة الكبيرة في االئتمان يتم وضع حدود كمية الفردية. للتعرضات ة في االئتمان على أساس ربع سنوي على األقل يتم إجراء تقييم لزيادة كبير

استباقي بناًء عليه يقوم فريق  المجموعة مؤشر تحذير مبكرلدى ، استناداً إلى الحركة في درجات تصنيف االئتمان. باإلضافة إلى المعايير الكمية

العمالء ذات المخاطر العالية المحتملين ضمن العمالء تحديد يهدف هذا اإلجراء إلى هري. راجعة جودة المحفظة على أساس شمخاطر االئتمان بم

 العاملين.

 

 تحسين بيان مخاطر االئتمان  (2)

 

 3الل تحويلهم من المرحلة لدى المجموعة المعايير أدناه لتقييم أي تحسينات على بيان مخاطر االئتمان والذي يترتب عليها ترقية العمالء من خ

 .1إلى المرحلة  2ومن المرحلة  2إلى المرحلة 

 

  و من  2إلى المرحلة  3من المرحلة  االئتمان على أساس المرحلة )مرحلة واحدة كل مرة(  مخاطرسوف يتم ترقية االنخفاض الهام في

 شهراً. 12 بعد انقضاء فترة التنظيم التي تمتد على األقل لـ1إلى المرحلة  2المرحلة 

  كانت  حالشهراً على األقل، في  12دفعات من األقساط أو مرور فترة تنظيم تمتد لـ  3سوف يتم ترقية الحاالت الُمعاد هيكلتها في حال أداء

 إعادة السداد أطول من األقساط الشهرية أو الربع السنوية.

 

 تعريف التعثر   (3)

 :يكون تعثر عندماالمجموعة أن الموجودات المالية قد تعرضت ل تعتبر

  دون لجوء المجموعة إلى اتخاذ إجراءات مثل تحقيق  بالكاملمن غير المحتمل قيام المقترض بتسوية التزاماته االئتمانية تجاه المجموعة

 الضمان )في حال االحتفاظ به(؛ أو

  يوماً عن تسوية أي التزامات ائتمانية هامة تجاه المجموعة. 90تأخر المقترض عن أكثر من 

 عند تقييم عما إذا تعرض المقترض لتعثر، تأخذ المجموعة باالعتبار المؤشرات التالية:

  مثل مخالفة التعهدات –نوعية 

  إعدادها داخلياً التزام آخر لنفس المصدر إلى المجموعة؛ وعلى أساس البيانات التي يتم  تسويةالسداد وعدم  عنالتأخر مثل  –الكمية

 .جيةوالحصول عليها من مصادر خار

 

لمعدالت التعثر لتحديد القطاعات المتجانسة باإلضافة إلى مؤشرات خسائر االئتمان المتوقعة )أي قامت المجموعة بإجراء تحليل تاريخي 

إجراء تحليل تاريخي لمعدل لغرض في مستويات مماثلة.  .(التعرضات عند التعثرلخسائر عند التعثر والتعرضات احتمالية التعثر في السداد و 

 للتعثر لمحفظة غير التجزئة ومحفظة التجزئة.تعريفين منفصلين  بتطبيقعن السداد، قامت المجموعة  التعثر

 

o التجزئةغير  محفظة 
عندما تتألف محفظة غير التجزئة من قروض تتم إدارتها بصورة فردية من خالل مديري العالقات وتخضع لإلشراف من فريق مخاطر االئتمان 

 تقييم تلك القروض سنوياً على األٌقل بناًء على المعلومات المالية، والمعلومات النوعية األخرى ودراسة حساب العميل.لدى المجموعة. يتم 

 

 .يوماً  90يعتبر العمالء من الشركات متعثرين عن السداد عندما يتأخر العميل عن سداد أي من التزاماته االئتمانية لفترة تتجاوز الـ 

 

o التجزئة محفظة 
محفظة التجزئة من القروض التي تتم إدارتها على مستوى المنتج وترتكز على برامج منتجات معتمدة. يعتبر حساب التجزئة متعثر في حال تتألف 

 يوماً. 90تأخر العميل عن السداد لفترة تزيد عن 

 

 تطلعيهإدراج معلومات  (4)

 

خاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف ضمن تقييمها حول ما إذا كانت م تطلعيهتقوم المجموعة بإدراج معلومات 

 كمدخالت اقتصادية مثل: التطلعيهالمبدئي بها وقياسها لمخاطر االئتمان المتوقعة. تستند المجموعة في ذلك إلى مجموعة واسعة من المعلومات 

 نمو إجمالي الناتج المحلي. 

 المعدالت األساسية لدى البنك المركزي. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

  )تابع( ملخص للتغيرات الهامة في السياسات المحاسبية  .3

 

 استخدام التقديرات واألحكام 3-2

 

من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات الموحدة وجزة يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الم

والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. عند إعداد هذه  واإليراداتالمحاسبية والمبالغ المقررة للموجودات والمطلوبات 

والمصادر للمجموعة. ، كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية دةالموح البيانات المالية المرحلية الموجزة

 31المدققة للشركة كما في وللسنة المنتهية في السنوية الرئيسية للتقديرات واألمور غير المتأكد منها هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية 

 لي:، باستثناء ما ي2017ديسمبر 

 

 تصنيف الموجودات المالية 3-2-1

 

ت المبلغ تقييم نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات المالية تمثل فقط دفعا

 .والفوائد على المبلغ األصلي القائم

 

 انخفاض قيمة األدوات المالية 3-2-2

 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات سندات الدين  خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ويمثل قياس مخصص 

سلوك االئتمان )مثل ول الظروف االقتصادية الراهنة والشاملة األخرى أحد المجاالت التي تتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة ح

 مالء والخسائر الناتجة(.احتمالية تعثر الع

 

 كما يتطلب األمر عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، مثل:

 تحديد معايير الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي؛ 

 و متوقعة؛اختيار النماذج واالفتراضات المالئمة لقياس خسائر االئتمان ال 

  لكل منتج/سوق وخسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة.  التطلعيهتحدد المرجحات ذات الصلة من السيناريوهات 

 

 تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .        4
 

ة إلعداد التقارير المالية المطبقة دون أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة من المعايير الدولي 4-1

 الموجزة الموحدة المرحليةالمالية 

 

إن تطبيق هذه المعايير تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. 

 لدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن له أي تأثير مادي على المبالغ المعلنة للفترة الحالية والفترات السابقة.ا

 
تسري على 
الفترات 

السنوية التي 
 تبدأ في أو بعد

 

2018يناير  1  

  1تعديالت على المعيار رقم  – 2016- 2014دورة  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
بخصوص حذف اإلعفاءات القصيرة  28من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .األجل وتوضيح بعض قياسات القيمة العادلة

2018يناير  1  
  المعامالت الخاصة بالعمالت األجنبية "ارير المالية الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتق 22التفسير رقم

 ".والثمن المدفوع مقدما  

2018يناير  1  
  التفعيل األولي للمعايير الدولية للتقارير "من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  1التعديالت على المعيار رقم

 .طبيق المعيار ألول مرةحذف اإلعفاءات قصيرة األجل للجهات التي تقوم بت -"المالية

2018يناير  1  
  توضيح تصنيف  -"الدفع على أساس السهم "من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2التعديالت على المعيار رقم

 وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.

2018يناير  1  
  رير المالية "األدوات المالية" ذات الصلة باإلفصاحات من المعايير الدولية إلعداد التقا 7التعديالت على المعيار رقم

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  9حول التطبيق المبدئي للمعيار رقم 

2018يناير  1    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين". 4التعديالت على المعيار رقم 
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 .بنك دبي التجاري ش.م.ع
 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 )تابع(تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .        4

 

الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة دون أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة من المعايير  4-1

 )تابع( الموجزة الموحدة المرحليةالمالية 

               
2018يناير  1    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " اإليرادات من العقود مع العمالء" 15المعيار رقم 

2018يناير  1  

  تقديم  -االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  28المعيار المحاسبي الدولي رقم التعديالت على
إيضاحات حول قياس الشركات المستثمر بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هو خيار وفقال  كل استثمار 

 على حدة.  

2018يناير  1  
 توضيح تحويالت العقارات إلى، أو من،  -""العقارات االستثمارية 40رقم  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي

 .العقارات االستثمارية

 .2018يناير  1بخالف المذكور أعاله، ال يوجد معايير أخرى أو تعديالت هامة تم تفعيلها للمرة األولى على السنة المالية التي تبدأ في أو بعد 
 
 

قارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكم لم يتم تفعيلها بعد المعايير الدولية إلعداد الت 4-2   

   لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد:

تسري على 

الفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

 

 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" 16قم المعيار ر  2019يناير  1

 "تعويضات الموظفين" 19التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم   2019يناير  1

 "االستثمار في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة" 28التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   2019يناير  1

 2019ناير ي 1
  تعديالت على المعيار  – 2017- 2015دورة  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 23ورقم  12من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  11والمعيار رقم  3رقم 

 يير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين"من المعا 17المعيار رقم   2021يناير  1

تأجيل تاريخ تم 
إلى أجل  التعديل

غير مسمى ال زال 
 التطبيق جائزا

  الموحدةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "البيانات المالية  10على المعيار رقم التعديالت" 

 
إلعداد التقارير المالية وتعديالتها في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة في الفترة األولية التي تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير الدولية 

 تقوم اإلدارة حاليا  بإجراء تقييم لتأثير هذه المعايير والتعديالت.  يصبح فيها التفعيل إلزامي.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9لتحليل التأثير وفقاً للمعيار رقم  ملخص      .5
تاأثير  و الدولياة إلعاداد التقاارير المالياةمان المعاايير  9وفئاات القيااس الجديادة ماع تلاك الخاصاة بالمعياار رقام  39ن الجدول التالي مطابقة لفئات القياس األصلية والقيم الدفترية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقام ميتض

 .2018يناير  1على الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المحتجزة كما في مخصصات انخفاض القيمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

التصنيف األصلي وفقاً للمعيار 

 39المحاسبي الدولي رقم 

من  9التصنيف الجديد وفقاً للمعيار رقم 

 القيمة الدفترية األًصلية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

خسائر االئتمان 

المتوقعة بموجب 

من  9المعيار رقم 

المعايير الدولية 

إلعداد التقارير 

 المالية

القيمة الدفترية 

 الجديدة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

      ت الماليةالموجودا

 6.808.539 - 6.808.539 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة األخرى النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي

 2.834.526 184 2.834.710 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة األخرى البنوكالمستحق من صافي 

 46.886.977 388.748 47.275.725 التكلفة المطفأة م المدينةالقروض والذم بالصافيوالتمويل اإلسالمي،  والتسليفاتالقروض 

 سندات دين –أوراق مالية استثمارية 

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 42.104 - 42.104 الخسائر

 المتاحة للبيع سندات دين –أوراق مالية استثمارية 

ن خالل اإليرادات الشاملة القيمة العادلة م

 6.803.397 7.177 6.810.574 األخرى 

 133.102 140 133.242 التكلفة المطفأة المحتفظ بها لالستحقاق دينسندات  –أوراق مالية استثمارية 

 المتاحة للبيع سندات حقوق ملكية

القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 91.160 - 91.160 األخرى 

 ت أخرىموجودا

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 69.675 - 69.675 الخسائر

 326.825 - 326.825 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة األخرى موجودات أخرى

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

 63.996.305 396.249 64.392.554   إجمالي الموجودات المالية

      الموجودات غير المالية

 79.807 1.246 81.053 - - االستثمار في شركة زميلة 

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

 64.076.112 397.495 64.473.607   وغير المالية إجمالي الموجودات المالية

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

      مطلوبات الماليةال

 779.823 - 779.823 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة األخرى للبنوكالمستحق 

 48.411.192 - 48.411.192 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة األخرى اإلسالمية للعمالء والودائعودائع العمالء 

 6.089.663 - 6.089.663 المطفأةالتكلفة  التكلفة المطفأة األخرى سندات وقروض متوسطة األجل

 مطلوبات أخرى

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 73.984 - 73.984 الخسائر

 740.665 - 740.665 التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة األخرى مطلوبات أخرى

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

 56.095.327 - 56.095.327   إجمالي المطلوبات المالية

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

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 مبرسبت 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية  .6

 
والسياسات واإلجراءات التي تم  األهدافوسياسات وإجراءات حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك  أهدافإن 

 . 2017ديسمبر  31 للسنة المنتهية في والمدققة اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة

 
 واألرصدة لدى المصرف المركزي النقد .7

 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
   ألف درهم ألف درهم 

 مدققة  غير مدققة  
 509.915  369.299 نقد في الصندوقال

 في دولة االمارات العربية المتحدة األرصدة لدى المصرف المركزي
 475.591 - حساب المقاصة -  
 3.023.033 3.170.190 نيةاالحتياطيات القانو -  
 2.800.000 2.900.000 متداولةشهادات إيداع  -  
 -------------- -------------- 
 6.439.489 6.808.539 
 ======== ======== 
 

م احتسابها كجزء وعليه لم يت ان االحتياطيات القانونية غير متاحة للعمليات اليومية للمجموعة وال يمكن سحبها بدون موافقة المصرف المركزي.
 ي بحسب تعليمات المصرف المركزي.ى االحتياطيات القانونية بشكل دوريتغير مستو من النقد و ما يعادله.

 
. لم يكن 9المرحلة األولى بحسب تصنيفات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تحتيتم تصنفيف النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 

 مانية متوقعة وعليه لم يتم اقتطاع أي مخصصات. هناك خسائر ائت
 
 المستحق من البنوك صافي  .8

 2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر 30   
   ألف درهم  ألف درهم   
 مدققة    غير مدققة   

 1.084.783 701.161 والودائع تحت الطلب  الحسابات الجارية
  1.597.865 1.672.728 اإليداعات 
 152.062 274.408 للبنوكالقروض 

 ------------- -------------- 
 2.834.710 2.648.297 إجمالي المستحق من البنوك
 - (4.382) مخصصات انخفاض القيمة

 -------------- -------------- 
  2.834.710 2.643.915 صافي المستحق من البنوك

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

 991.877 579.696 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 1.842.833 2.064.219 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 -------------- ------------- 
 2.643.915 2.834.710 
   ======== ======== 

 
ر اإلئتمانياة بلغات الخساائ . 9المرحلة األولى بحسب تصانيفات المعياار الادولي إلعاداد التقاارير المالياة رقام  تحتيتم تصنيف المستحق من البنوك 

 الف درهم(. 184: 2018 يناير 1) 2018 سبتمبر 30كما في  الف درهم 4.382المتوقعة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
   ، بالصافيإلسالميالقروض والتسليفات والتمويل ا .9

 
 

 مما يلي : والتسليفات والتمويل اإلسالميمحفظة القروض  تتألف
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
   ألف درهم ألف درهم 
 مدققة غير مدققة 

 القروض والتسليفات
 

 4.659.635 5.463.107 سحوبات على المكشوف
 35.277.114 35.150.815 قروض

 1.473.914 3.094.393 وإيصاالت أمانة مستنديةاعتمادات تسليفات مقابل 
 1.711.513 1.246.600 كمبياالت مخصومة

 ---------------- ---------------- 
 43.122.176 44.954.915 إجمالي القروض والتسليفات 

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

 
 2.630.365 3.032.190 والتورق المرابحة

 4.314.252 4.753.152 رةاالجا
 118.654 107.881 أخرى

 -------------- -------------- 
  7.063.271 7.893.223 إجمالي التمويل اإلسالمي 

 --------------- --------------- 
 50.185.447 52.848.138 إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي

 (2.909.722) (3.044.732) مخصصات خسائر انخفاض القيمة          
 ---------------- ---------------- 

 47.275.725 49.803.406  ، بالصافيالقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي         
 ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 ع(المرحلية الموجزة الموحدة )تاب إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 )تابع( ، بالصافيوالتمويل اإلسالمي القروض والتسليفات .9

 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
   ألف درهم ألف درهم التحليل حسب القطاع:       

 مدققة  غير مدققة 
  

 3.063.164 3.162.893 تصنيع ال  
 2.076.674 2.531.328  نشاءاتاإل  

 16.257.991 16.125.796    العقارات  
 4.959.352 5.084.417 تجارةال  
 1.952.551 1.711.113 النقل والتخزين والمواصالت  
 3.710.102 4.062.962 خدماتال  
 2.929.679 2.670.294  الضيافة  
 4.668.691 6.932.339 المؤسسات المالية والتأمين  

 135.121 195.483 الحكومية الهيئات  

 2.627.582 2.815.593 رهن عقاري –الشخصية   
 4.544.506 4.550.841  نظامية -الشخصية   
 2.282.999 2.018.505 أعمال -الشخصية  
 977.035 986.574 أخرى  
 ---------------- --------------- 

 50.185.447 52.848.138 إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي
 ========= ========= 
 (2.909.722) (3.044.732) انخفاض القيمة  ات خسائرمخصص 
 ---------------- ---------------- 

 47.275.725 49.803.406 ، بالصافيوالتمويل اإلسالمي القروض والتسليفات       
 ========= ========= 
 

  :المرحلة ومخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة العائدة لها تحليل التغيرات في إجمالي القيمةفيما يلي 
 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 50.185.447 4.850.688 3.819.155 41.515.604 2018يناير  1في  إجمالي القيمة المرحلة
 - 82.428 4.323.726 (4.406.154)  بين المراحل التحويلصافي 

 3.619.104 52.157 (234.969) 3.801.916 صافي اإلضافات / )المدفوعات(
 (956.413) (956.413) - - المبالغ التي تم شطبها

 52.848.138 4.028.860 7.907.912 40.911.366 2018 سبتمبر 30في 

     
 اإلجمالي المرحلة الثالثة  ةالمرحلة الثاني المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 3.298.470 2.080.891 282.946 934.633 2018يناير  1في   مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 - 40.000 (10.602) (29.398) صافي التحويل بين المراحل

 545.848 736.732 102.885 (293.769) المقتطعة  / المخصصات صافي )االمعكوسات(
 181.711 181.711 - - الفوائد غير المثبتة

 (24.884) (24.884) - - المبالغ المستردة
 (956.413) (956.413) - - المبالغ التي تم شطبها

 3.044.732 2.058.037 375.229 611.466 2018 سبتمبر 30في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( ات حول البيانات الماليةإيضاح
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي، بالصافي )تابع( .9
 
 
 

المخصصات  الفوائد المعلقة 
 المحددة

المخصصات 
 الجماعية

 اإلجمالي

 همألف در ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 3.151.300 771.330 1.849.309 530.661 2017يناير  1في  الرصيد امفتتاحي 
 1.033.535 57.501 741.678 234.356 المقتطعة  الجديدة الفوائد غير المثبتة / المخصصات

     ناقصا:
 (1.176.364) - (966.073) (210.291) المبالغ التي تم شطبها

 (98.749) - (92.528) (6.221) ولة إلى الدخلالمبالغ المستردة / المح

 2.909.722 828.831 1.532.386 548.505 )مدققة(2017 ديسمبر 31في  الرصيد الختامي 

 
 

القااروض  قاماات المجموعااة بااالتحوط للقيمااة العادلااة  لاابعض القااروض والتسااليفات والتموياال اإلسااالمي ذات سااعر فائاادة ثاباات.  بلغاات القيمااة الدفتريااة لهااذه
 ملياون 1.7للمكوناات المتحوطاة  الموجباة القيمة العادلة مليون درهم(. بلغت 271: 2017ديسمبر  31مليون درهم ) 241 والتمويل اإلسالميوالتسليفات 

 درهم(. مليون 1.8 الموجبةالقيمة العادلة صافي : 2017ديسمبر  31درهم )

 
 

 ، بالصافياألوراق المالية امستثمارية . 10
 

العربية اإلمارات  
 المتحدة

 اإلجمالي  دولية دول مجلس التعاون

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم )غير مدققة( 2018سبتمبر  30
     

محتفب بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  األخر:

    

 79.179 - - 79.179 أسهم  
 15.050 5.340 4.534 5.176 محفظة المحافظ   
     مالية ذات سعر ثابت  أوراق  
 3.737.844 363.175 1.041.682 2.332.987 حكومية  -   
 2.638.095 590.933 485.535 1.561.627 أخرى  -   
 400.470 224.756 - 175.714 أوراق مالية غير حكومية ذات سعر متغير   
 

 محتفب بها بالتكلفة المطفأة
    

 24.981 - - 24.981 ثابت أوراق مالية غير حكومية ذات سعر
 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 4.179.664 1.531.751 1.184.204 6.895.619 
    (11.410) 
    ------------- 

 6.884.209    امستثمارات في األوراق المالية صافي
    ======= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( ات حول البيانات الماليةإيضاح
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 )تابع( ، بالصافياألوراق المالية امستثمارية . 10

 
     
اإلمارات العربية  

 المتحدة
 اإلجمالي  دولية دول مجلس التعاون

 ألف درهم ألف درهم همألف در ألف درهم )مدققة( 2017ديسمبر  31
محتفب بها بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر
    

 42.104 12.671 5.491 23.942 أوراق مالية حكومية ذات سعر ثابت
 

محتفب بها بالقيمة العادلة من خالل 
  الدخل الشامل األخر:

    

 91.160 - - 91.160 أسهم  
 15.155 198 11.611 3.346 محفظة المحافظ   
     أوراق مالية ذات سعر ثابت   
 3.879.416 279.058 961.796 2.638.562 حكومية  -   
 2.750.448 401.184 690.368 1.658.896 أخرى  -   
أوراق مالية غير حكومية ذات سعر   

 متغير 
138.383 8.809 18.363 165.555 

 
 محتفب بها بالتكلفة المطفأة

    

ية غير حكومية ذات سعر أوراق مال
 ثابت

114.807 - 18.435 133.242 

 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 7.077.080 729.909 1.678.075 4.669.096 إجمالي امستثمارات في األوراق المالية

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

  :ي القيمة المرحلة ومخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة العائدة لهاتحليل التغيرات في إجمالفيما يلي 
 

 اإلجمالي المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 7.077.080 - - 7.077.080 2018يناير  1في  إجمالي القيمة المرحلة
 - - 471.473 (471.473)  حلصافي التحويل بين المرا

 (181.461) - (280.588) 99.127 صافي اإلضافات / )اإلستبعادات(

 6.895.619 - 190.885 6.704.734 2018سبتمبر  30في 

     
 اإلجمالي المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 7.317 - - 7.317 2018يناير  1في  ائر اإلئتمانية المتوقعة مخصصات الخس
 - - 3.253 (3.253) صافي التحويل بين المراحل

 4.093 - 4.177 (84) المقتطعة  / المخصصات صافي )االمعكوسات(

 11.410 - 7.430 3.980 2018سبتمبر  30في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( نات الماليةإيضاحات حول البيا
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 ، بالصافي )تابع(األوراق المالية امستثمارية . 10

 
مبلاغ  الشاامل األخارالمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ذات السعر الثابت وذات السعر المتغير تتضمن اإلستثمارات في األوراق المالية

مليون درهم( إستثمارات مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء ماع البناوك األخارى )إيضااح  1.393: 2017ديسمبر  31ن درهم  )مليو 1.374
12.) 

 
ديسمبر  31ليون درهم )م 24.9مبلغ  2018 سبتمبر 30كما في  بالتكلفة المطفأةبلغت القيمة العادلة لإلستمارات في األوراق المالية المحتفظ بها 

 من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 1(. القيمة العادلة تمثل المستوى مليون درهم 133.2: 2017
 

    استثمارات محفبة المحافب 10-1
د سجلت هذه وهي تمثل االستثمارات في محافظ إدارة الموجودات الدولية واإلقليمية كجزء من استراتيجية المجموعة لتنويع موجوداتها. وق

 اإلستثمارات بقيمة الموجودات الصافية التي تم تزويد البنك بها من خالل مدارء المحافظ.

 
 والودائع اإلسالمية للعمالء ودائع العمالء .11

 
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 

   ألف درهم ألف درهم ودائع العمالء
 مدققة غير مدققة 
 

 15.255.996 14.968.704 حسابات جارية وتحت الطلب 
 1.739.286 2.299.411 حسابات إدخار 

 23.630.424 22.462.236 ودائع ألجل 
 ---------------- ---------------- 
 39.730.351 40.625.706 
 ---------------- --------------- 
  

  الودائع اإلسالمية للعمالء 
 1.574.694 1.937.665 حسابات جارية وتحت الطلب 

 615.517 565.711 مضاربهإدخار 
 5.595.275 8.180.730 ودائع استثمارية ووكالة 

 --------------- --------------- 
 10.684.106 7.785.486 
 ---------------- ---------------- 

 48.411.192 50.414.457 إجمالي ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
 ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 قروض متوسطة األجل سندات و . 12

  
  إيضاح 

 2017ديسمبر  31
 ألف درهم

 مدققة

في التدفقات  تغيرات
 النقدية

 ألف درهم

 
 غير نقدية تغيرات

 ألف درهم

 
 2018 سبتمبر 30

 ألف درهم
 غير مدققة

 1.649.358 3.532 - 1.645.826 1-12 القرض الجماعي
 551.442 - - 551.442 2-12 1-إتفاقيات إعادة الشراء 

 591.799 - - 591.799 2-12 2-إعادة الشراء  إتفاقيات
 - 1.124 (1.836.500) 1.835.376 3-12 1-سندات يورو متوسطة األجل 
 1.466.264 1.044 - 1.465.220 3-12 2-سندات يورو  متوسطة األجل

 366.751 2 366.749 - 4-12 ألجل القرض

 4.625.614 5.702 (1.469.751) 6.089.663  المجموع

 
   

 2016ديسمبر  31
 ألف درهم

 مدققة

في التدفقات  تغيرات
 النقدية

 ألف درهم

 
 تغيرات غير نقدية

 ألف درهم

 
 2017 ديسمبر 31

 ألف درهم
 مدققة 

 1.645.826 4.723 - 1.641.103 1-12 القرض الجماعي
 551.442 - - 551.442 2-12 1-إتفاقيات إعادة الشراء 

 591.799 - - 591.799 2-12 2-إعادة الشراء  إتفاقيات
 1.835.376 3.100 - 1.832.276 3-12 1-سندات يورو متوسطة األجل 

 1.465.220 1.303 - 1.463.917 3-12 2-متوسطة األجلسندات يورو  

 6.089.663 9.126 - 6.080.537  المجموع

 
 القرض الجماعي 12-1

ة مليون درهم(  لمد 1.653أمريكي ) مليون دوالر 450ة تتبلغ قيم مشتركاتفاقية  قرض  بالدخول في، قامت المجموعة 2016 يونيوفي 
مليون   450ار تجديد القرض على اساس ربع او نصف سنوي إلستبدال القرض الجماعي البالغ قيمته خيسنوات مع وجود  3استحقاق تبلغ 

معدل الفائدة وفقاً يخضع ل 2016 سبتمبروالذي تم سداده بشكل مبكر في  2016دوالر أمريكي والذي تنتهي فترة استحقاقه التعاقدية في ديسمبر 
لمعدل  القرض الحالييخضع . سداد الفائدة على أقساط ربع سنوية وكان يتمنقطة أساس  125زائداً  أشهر 3ألسعار الفائدة لدى بنوك لندن لمدة 

 نقطة أساس ويتم سداد الفائدة على أقساط ربع سنوية.  125زائداً  أشهر 3الفائدة وفقاً ألسعار الفائدة لدى بنوك لندن لمدة 
 

 اتفاقيات إعادة شراء  12-2
مليون دوالر أمريكي  150.1في معامالت إعادة شراء للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين تبلغ  موعةدخلت المج، 2012في يوليو 

تم تمديد  2016 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في . 2017إعادة شرائها في تاريخ ثابت الحق في يوليو  اتفاقياتمليون درهم( مع  551.3)
 .2022إضافية حتى يوليو اتفاقيات إعادة الشراء لمدة خمس سنوات 

 
مليون دوالر  161.1في معامالت إعادة شراء إضافية للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين تبلغ  دخلت المجموعة، 2016 يوينوفي 

 . 2021 يونيوإعادة شرائها في تاريخ ثابت الحق في  اتفاقياتمليون درهم( مع  591.8أمريكي )
 

مليون  1.393: 2017ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي( ) 374درهم )مليون  1.374ة العادلة والبالغة ان هذه السندات مرحلة بالقيم
 .(10)إيضاح  مليون دوالر أمريكي(( 379.3درهم)

 
 سندات يورو متوسطة األجل  12-3

ل االكتتابات الخاصة والعامة وفي كل بتفعيل برنامج سندات اليورو متوسطة األجل. يمكن توزيع هذه السندات من خال 2013البنك في عام قام 
الحد األقصى لإلصدار  كان حالة على أساس مشترك أو غير مشترك. يتم تسعير هذه السندات بمعدالت ثابتة أو متغيرة أو بشكل مرتبط بمؤشر.

 28السنوية للبنك المنعقدة بتاريخ  وافق المساهمون في الجمعية العموميةلقد  .مليار درهم( 7.3) مليار دوالر أمريكي 2بموجب البرنامج هو 
   مليار درهم(. 11مليار دوالر أمريكي ) 3على زيادة الحد األقصى لإلصدار بموجب البرنامج إلى  2016فبراير 

 
 3.375، وتم تسعير هذه السندات بنسبة  مليون درهم( 1.836.5)  مليون دوالر أمريكي 500سندات بقيمة  البنك صدرأ، 2013في مايو 

 .2018مايو  21 انتهت مدة استحقاق هذه السندات في .لمائة بمعدل ثابتبا
 

بالمائة  4مليون درهم( ، وتم تسعير هذه السندات بنسبة  1.469.2مليون دوالر امريكي) 400، أصدر البنك  سندات بقيمة 2015في نوفمبر 
 .2020نوفمبر  17بمعدل ثابت وتستحق قي 

 
 القرض ألجل 12-4

سنوات.  3مليون درهم( لمدة استحقاق تبلغ  367مليون دوالر أمريكي ) 100، دخلست المجموعة في اتفاقية قرض يبلغ 2018في سبتمبر 
 نقطة أساس ويتم سداد الفائدة على اقساط ربع سنوية. 120أشهر زائدا  3يخضع هذا القرض لمعدل اسعار الفائدة لدى بنوك لندن لمدة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( ات حول البيانات الماليةإيضاح
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 .    حقوق الملكية13
  رأس المال 

ديسمبر  31)  درهم 1 قيمة كل سهم عادي سهم 2.802.733.968  من 2018 سبتمبر 30رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل كما في  يتألف
  .في عدد األسهم خالل الفترة لم يكن هناك أي تغير .(درهم 1سهم قيمة كل سهم   2.802.733.968: 2017

 
 الربح األساسي والمخفض للسهم  . 14

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والبالغ على  من خالل قسمة األرباح الصافية للمجموعة يتم احتساب الربح األساسي للسهم
  .(سهماً  2.802.733.968: 2017 سبتمبر 30) سهماً  2.802.733.968

 
يساوي  الربح األساسي للسهم حيث لم يكن هناك إصدار  2017 سبتمبر 30و  2018 سبتمبر 30ان الربح المخفض للسهم للفترات المنتهية في 

 .عند تنفيذه أسهم يؤثر على الربح للسهم
 

 النقد وما يعادله  . 15
 الموحد من مبالغ بيان المركز المالي الموحد التالية: المرحلي المدرج ضمن  بيان التدفقات النقدية يتألف النقد وما يعادله

 
 2017 سبتمبر 30 2018 سبتمبر 30 
   ألف درهم ألف درهم 
  غير مدققة  غير مدققة 
 

 412.993 369.299 النقد في الصندوق     
 201.901 -      ية المتحدةلدولة اإلمارات العرب األرصدة لدى المصرف المركزي

 شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي
 بفترة استحقاق تعاقدي  لدولة اإلمارات العربية المتحدة  
 800.000 1.200.000 اقل من ثالثة أشهر  

 2.624.323 2.373.889 ثالثة أشهر  بفترة استحقاق تعاقدي أقل من المستحق من البنوك
 --------------- -------------- 
 3.943.188 4.039.217 

 (763.868) (1.320.402) بفترة استحقاق تعاقدي اقل من ثالثة أشهرالمستحق إلى البنوك 
 - (122.666) األرصدة المستحقة للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 --------------- -------------- 
 2.500.120 3.275.349 
 ======== ======== 

 الطارئة واملتزامات  المطلوبات . 16
تمثل المطلوبات الطارئة التزامات ائتمانية بمنح اعتمادات مستندية وضمانات وهي مصممة لتلبية احتياجات عمالء المجموعة تجاه األطراف 

ير المسحوبة. وتمثل المبالغ المبينة أدناه األخرى. وتمثل هذه االلتزامات قيمة التزامات المجموعة بخصوص التسهيالت االئتمانية المعتمدة وغ
فاء الحد األقصى للخسارة المحاسبية التي قد يتم االعتراف بها في تاريخ الميزانية العمومية في حالة اخفاق األطراف األخرى تماماً في الو

 بالتزاماتها وفقاً لما هو متعاقد عليه.
 2017ديسمبر  31 2018 سبتمبر 30 
  مألف دره ألف درهم 
 مدققة غير مدققة 

 الطارئة: المطلوبات
  1.021.104 1.431.682 اعتمادات مستندية  

 9.197.212 10.278.515 ضمانات 

 -------------- --------------- 
   10.218.316 11.710.197 إجمالي المطلوبات الطارئة

 
 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة 

 1.998.263 2.670.203 غير قابلة لإللغاء  -
 12.558.189 9.968.842 قابلة لإللغاء -
 ---------------- ---------------- 
 12.639.045  14.556.452 
 ---------------- ---------------- 

 24.774.768 24.349.242   امئتمانية الطارئة واملتزامات المطلوباتإجمالي 
 ========= ========= 
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 ش.م.ع. بنك دبي التجاري
 

 المرحلية الموجزة الموحدة )تابع( إيضاحات حول البيانات المالية
 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

 التحليل القطاعي   .17
 

والتي يتم مراجعتها ،  خلية لدى المجموعةاالد يرتكز التقسيم األساسي لقطاعات  األعمال على الطريقة التي تدير بها المجموعة عملياتها والتقارير
 من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أداؤها. التنفيذيةبصورة منتظمة من قبل  اللجنة 

 
 تدفع وتستلم قطاعات األعمال فوائد إلى ومن الخزينة المركزية لتعكس توزيعات رأس المال وتكاليف التمويل.

 
 قطاعات األعمال 

   
 األعمال المصرفية للشركات 

 
على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى والودائع ومنتجات التمويل التجاري تشتمل  

وحلول التجارة اإللكترونية لعمالء البنك من الشركات الكبيرة )متضمنة المؤسسات 
 الحكومية(. 

 
 

 ئع إلى العمالء من الشركات )متوسطي الحجم( والعمالء ذات األعمال الصغيرةتشتمل القروض وتمويل رأس المال العامل والتمويل التجاري ومنتجات الودا التجاريةاألعمال المصرفية 

 

القروض وتمويل رأس المال العامل والتمويل التجاري ومنتجات الودائع إلى  على تشتمل 

.الحجم( متوسطة) العمالء من الشركات  

 
تمويل التجاري ومنتجات الودائع إلى مال العامل والالتمويل رأس و تشتمل  على قروض  األعمال المصرفية لألعمال

  .األعمال الصغيرة ذويالعمالء 
 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 
 العمالء ذات األعمال الصغيرةتسهيالت ائتمانية أخرى إلى  رهن و تسهيالت قروض و

والعمالء من اصحاب الثروات )الدانه( و عمالء متوسطي الدخل )شخصي(  وعمالء 
 محدودي الدخل )مباشر(.

   
 الخزينة واالستثمارات 

 
يتولى هذا القطاع إدارة الميزانية العمومية والتعامالت في األدوات المشتقة لغرض  

 متاجرة وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المحفظة االستثمارية الخاصة بالمجموعة.ال
   
   

 

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

 

 
 القطاعات الجغرافية 

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

 
 

األعمال المصرفية  
 للشركات

 األعمال المصرفية 
 التجارية

األعمال 
المصرفية 

 لألعمال

األعمال 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخزينة 
 وامستثمارات

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  
       )غير مدققة(2018 سبتمبر 30

 72.437.012 16.014.127 6.897.061 995.616 10.887.918 37.642.290 الموجودات 
 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 

 63.529.065 6.749.538 13.772.639 2.838.822 7.296.822 32.871.244 المطلوبات 
 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 

       )مدققة( 2017ديسمبر  31
 70.414.057 17.016.987 7.058.784 1.250.458 11.002.219 34.085.609 الموجودات 

 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 
 61.333.302 6.968.744 12.946.641 2.393.169 6.301.319 32.723.429 المطلوبات 

 ========= ======== ======== ======== ======== ========= 
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 التحليل القطاعي )تابع(    .17

 

المصرفية األعمال  
 للشركات

 األعمال المصرفية 
 التجارية

األعمال 
 المصرفية

 لألعمال

األعمال 
 المصرفية 

 لألفراد

 الخزينة 
 وامستثمارات

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  
       )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30

صافي دخل الفوائد و صافي الدخل 
 التمويل اإلسالمي  من

 
537.687 

 
299.014 

 
106.604 

 
336.428 

 
147.391 

 
1.427.124 

الدخل من غير الفوائد والدخل 
 اآلخر

 
165.604 

 
120.805 

 
63.801 

 
136.972 

 
103.269 

 
590.451 

 ------------ ------------- ------------- ------------ ------------ ------------- 
 2.017.575 250.660 473.400 170.405 419.819 703.291 دخل التشغيليإجمالي ال

 ------------ ------------- ------------- ------------ ------------ ------------- 
 634.287 30.824 296.218 81.684 107574 117.987 المصروفات )إيضاح أ(
 ضاصافي مخصصات انخف

 القيمة )إيضاح ب( 
 

295.294 
 

38.150 
 

40.500 
 

139.449 
 

26.826 
 

540.219 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 413.281 145.724 122.184 435.667 57.650 1.174.506 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 843.069 193.010 37.733 48.221 274.095 290.010 الفترة صافي أرباح
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= 

       )غير مدققة( 2017 سبتمبر 30
صافي دخل الفوائد و صافي الدخل 

 من التمويل اإلسالمي 
 

503.357 
 

306.690 
 

136.125 
 

272.871 
 

134.390 
 

1.353.433 
الدخل من غير الفوائد والدخل 

 اآلخر
 

162.677 
 

119.938 
 

73.073 
 

104.646 
 

173.620 
 

633.954 
 ------------ ------------- ------------- ------------ ------------ ------------- 

 1.987.387 308.010 377.517 209.198 426.628 666.034 إجمالي الدخل التشغيلي
 ------------ ------------- ------------- ------------ ------------ ------------- 

 669.942 27.501 305.456 99.108 113.949 123.928 المصروفات )إيضاح أ(
 اضصافي مخصصات انخف

 القيمة )إيضاح ب( 
 
(14.795) 

 
353.907 

 
128.801 

 
160.299 

 
24.582 

 
652.794 

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 109.133 467.856 227.909 465.755 52.083 1.322.736 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 664.651 255.927 (88.238) (18.711) (41.228) 556.901 الفترة / )خسائر( صافي أرباح
 ======= ======= ======= ======= ======= ======= 

 واإلطفاء. واالستهالكتتضمن مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى  ( أ)

ودات والموج والبنوك مارات في األوراق الماليةثاالستوتتضمن مخصصات انخفاض القيمة للقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي  ( ب)

 .األخرى صافية من المبالغ المستردة
 

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

 
 ما بين القطاعات  األطراف الخارجية 
 2017 سبتمبر 30   2018 سبتمبر 30  2017 سبتمبر 30   2018 سبتمبر 30 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   م ألف دره 

 غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة  غير مدققة 
 (84.671)  (107.429)  750.705  810.720 األعمال المصرفية للشركات
 (64.513)  (96.459)  491.141  516.278 األعمال المصرفية التجارية
 22.967  29.126  186.231  141.279 األعمال المصرفية لألعمال
 22.773  88.052  354.744  385.348 األعمال المصرفية لألفراد

 103.444  86.710  204.566  163.950 الخزينة واالستثمارات
 --------------  ------------  --------------  ------------ 

 -  -  1.987.387  2.017.575 إجمالي الدخل التشغيلي
 ========  =======  ========  ======= 
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 الموجودات والمطلوبات المالية   .18
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 18-1
 

عيار الدولي مالوفقا لتصنيف األدوات المالية بحسب  الماية نيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوباتيوضح الجدول أدناه تص
 : 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 القيمة العادلة 
 من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

 
القيمة العادلة 

من خالل الدخل 
 الشامل األخر

 
 

 التكلفة 
 المطفأة

 
 إجمالي 

 مة القي
 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30

 6.439.489 6.439.489 - - المصرف المركزي  النقد واألرصدة لدى

 2.643.915 2.643.915 - - صافي المستحق من البنوك

 49.803.406 49.803.406 - - ، بالصافيوالتمويل اإلسالمي القروض والتسليفات 

 6.884.209 24.981 6.859.228 -                   ، بالصافيالمالية االستثمارات في األوراق

 5.273.276 5.273.276 - - قبوالت بنكية

 702.046 590.581 - 111.465 الموجودات األخرى

 ---------- ----------- ------------- --------------- 
 71.746.341 64.775.648 6.859.228 111.465 لماليةإجمالي الموجودات ا

 ===== ======== ======== ========= 
 1.983.266 1.983.266 - - المستحق للبنوك

 50.414.457 50.414.457 - - اإلسالمية للعمالءودائع العمالء والودائع 

 4.625.614 4.625.614 - - سندات وقروض متوسطة األجل

 5.273.276 5.273.276 - - البنكيةبالقبوالت  مستحقات متعلقة

 1.117.868 1.023.670 - 94.198 المطلوبات األخرى

 --------- ------------ --------------- --------------- 
 63.414.481 63.320.283 - 94.198 إجمالي المطلوبات المالية

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

     

 
     )مدققة( 2017بر ديسم 31

 6.808.539 6.808.539 - - المصرف المركزي  النقد واألرصدة لدى
 2.834.710 2.834.710 - - صافي المستحق من البنوك

 47.275.725 47.275.725 - - ، بالصافيوالتمويل اإلسالمي القروض والتسليفات 
 7.077.080 133.242 6.901.734 42.104                 المالية، بالصافي االستثمارات في األوراق

 5.121.186 5.121.186 - - قبوالت بنكية
 396.500 326.825 - 69.675 الموجودات األخرى

 ---------- ----------- ------------- --------------- 
 69.513.740 62.500.227 6.901.734 111.779 إجمالي الموجودات المالية

 ===== ========= ========= ========= 
 779.823 779.823 - - المستحق للبنوك

 48.411.192 48.411.192 - - اإلسالمية للعمالءودائع العمالء والودائع 
 6.089.663 6.089.663 - - سندات وقروض متوسطة األجل

 5.121.186 5.121.186 - - البنكيةمستحقات متعلقة بالقبوالت 
 814.649 740.665 - 73.984 المطلوبات األخرى

 --------- ------------ --------------- --------------- 
 61.216.513 61.142.529 - 73.984 إجمالي المطلوبات المالية

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

 
 

عن قيمتها العادلة. جوهريلف بشكل مسجلة بالقيمة العادلة( ال تختالغيرللموجودات والمطلوبات المالية )ان القيمة الدفترية 
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 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع( .18
 لعادلةالنبام المتدرج للقيمة ا –قياس القيمة العادلة    18-2

 مستويين من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: ضمنيبين الجدول أدناه تصنيف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة   
 تم تعريف متسويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي: 

 . ات محددةلموجودات / مطلوب نشطسعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق : 1المستوى 
 ، سواء بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )المشتقة من األسعار(. القابلة للرصدأساليب التقييم بناءاً على المدخالت : 2المستوى 

 . ال تستند إلى بيانات سوقية قابلة للرصدأساليب التقييم باستخدام مدخالت  :3المستوى 
ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها  والمطلوبات الماليةالقيمة العادلة للموجودات ان مالية المبينة في الجدول ادناه، ما عدا الموجودات والمطلوبات ال

 .الدفترية

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )غير مدققة( 2018 سبتمبر 30
إجمالي القيمة 

 العادلة
 

 الدفتريةالقيمة 
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      االستثمارات
 79.179 79.179 - - 79.179 أسهم   
 15.050 15.050 - 15.050 - محفظة المحافظ   
 6.801.390 6801.355 - - 6.801.355 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   

القيمة السوقية الموجبة للعقود اآلجلة لصرف   
    األخرى  العمالت األجنبية  والمشتقات

  

 110.471 110.471 - 110.471 -      محتفظ بها للمتاجرة    
 994 994 - 994 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة    
 - - - - - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية    
القيمة السوقية السالبة للعقود اآلجلة لصرف العمالت   

    ألخرىاألجنبية  والمشتقات ا
  

 (84.385) (84.385) - (84.385) -      محتفظ بها للمتاجرة
 - - - - - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة

 (9.813) (9.813) - (9.813) - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية
      مطلوبات مسجلة بالتكلفة المطفأة  

 (4.625.614) (4.636.337) - (3.159.350) (1.476.987) سندات وقروض متوسطة األجل    

 5.403.547 (3.127.033) - 2.276.514 2.287.272 

      

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )مدققة( 2017ديسمبر  31
إجمالي القيمة 

 العادلة
 

 الدفتريةالقيمة 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      االستثمارات
 91.160 91.160 - - 91.160 أسهم   
 15.155 15.155 - 15.155 - محفظة المحافظ   
 6.970.765 6.970.723 - - 6.970.723 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   

القيمة السوقية الموجبة للعقود اآلجلة لصرف   
    العمالت األجنبية  والمشتقات األخرى 

  

 69.477 69.477 - 69.477 -      فظ بها للمتاجرةمحت    
 198 198 - 198 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة    
 - - - - - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية    
القيمة السوقية السالبة للعقود اآلجلة لصرف العمالت   

    األجنبية  والمشتقات األخرى
  

 (59.936) (59.936) - (59.936) -      تاجرةمحتفظ بها للم
 (2.022) (2.022) - (2.022) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة

 (12.026) (12.026) - (12.026) - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية
      مطلوبات مسجلة بالتكلفة المطفأة  

 (6.089.663) (6.141.157) - (2.789.067) (3.352.090) سندات وقروض متوسطة األجل    

 3.709.793 (2.778.221) - 931.572 983.108 

 
 تصنف أي أدوات مالية ضمنمن مستويات القيمة العادلة المبينة أعاله ولم  2والمستوى  1، فيما بين المستوى الفترةلم يكن هناك أية تحويالت، خالل 

. عالوة على ذلك، لم يكن هناك أية تغيرات في أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق الحالية أو السابقة الفترةخالل  ةمن  مستويات القيمة العادل 3المستوى 
 .الحالية أو السابقة الفترةبتقييم األدوات المالية خالل 
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 العمليات واألرصدة مع األطراف ذات العالقة      .19

 
% من رأس مال البنك، ان مؤسسة دبي 20، تمتلك مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية 2017ديسمبر  31و  2018 سبتمبر 30كما في 

  كومة"(.لإلستثمارات الحكومية مملوكة بالكامل لحكومة دبي )"الح
 

 زيادة على العمليات المبينة ادناه، تقوم المجموعة بالدخول بعمليات مع مؤسسات حكومية أخرى. بالتماشي مع االستثناء الموجود في معيار
 ، العمليات األخرى مع هذه المؤسسات العائدة للحكومة ال تعد مادية بشكل جماعي أو فردي ولم يتم بيانها.24رقم المحاسبة الدولية 

 
لدى المجموعة وشركاتهم ذات العالقة.  الرئيسين تدخل المجموعة  في معامالت مع مساهمي األغلبية وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة

 يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة.
 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  
 الموبفين

 
 أطراف حكومية ذات عالقة

 
 ذات عالقةأطراف أخرى 

 سبتمبر 30 
2018 

ديسمبر  31
2017 

 سبتمبر 30
2018  

ديسمبر  31
2017 

 سبتمبر 30
2018  

ديسمبر  31
2017 

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

 مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة مدققة غير مدققة 
 والتسليفات قروض ال

 الصافيوالتمويل اإلسالمي، ب
 

428.437 
 

474.640 
 

1.723.850 
 

1.804.980 
 

1.456.571 
 

1.207.730 
 - - 771.404 220.380 - - صافي المستحق من البنوك

 - - 1.466.632 1.314.505 - - ، بالصافياالستثمار في األوراق المالية
 149.886 10.520 - 64.391 - - البنكية القبوالت

 12.606 2.920 - 32.455 - - مادات مستنديةتاع
 624.380 267.053 323.531 360.375 - - ضمانات

التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير 
 مسحوبة

 
9.383 

 
26.167 

 
51.200 

 
1.238.827 

 
202.586 

 
589.391 

 - - 11.926 18.231 - - المستحق للبنوك

  ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
135.711 

 
72.656 

 
3.097.918 

 
4.495.314 

 
139.165 

 
1.235.327 

 سبتمبر 30 
2018  

 سبتمبر 30
2017 

 سبتمبر 30
2018 

 سبتمبر 30
2017 

 سبتمبر 30
2018 

 سبتمبر 30
2017 

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

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

 45.896 51.127 48.165 60.828 13.617 15.792 دخل الفوائد والعموالت

 17.122 1.212 70.680 66.148 106 398 مصروفات الفوائد

توزيعات األرباح النقدية المستلمة من 
 الشركة الزميلة

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.992 

 
3.194 

 

ة ة على أنشطة المجموعة سواًء بطريقوالمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقابهم األشخاص الذين تكون لهم السلطة  الرئيسين إن موظفي اإلدارة
 مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء مجلس إدارة المجموعة )سواًء كان تنفيذياً أو غير ذلك(.

 
 .الرئيسينإلدارة وموظفي اإلدارة تمثل األطراف األخرى ذات العالقة المساهمين الرئيسيين واألطراف ذات العالقة بأعضاء مجلس ا

 
 الكمية العاديةتتطابق شروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة مع شروط المعامالت مع األطراف األخرى و ال تتضمن مخاطر اكثر من 

 للمخاطر. 
 

، ن المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةم 9المعيار رقم لم يتم تصنيف أي من األرصدة لدى األطراف ذات العالقة تحت المرحلة الثالثة بحسب 
 . لذى لم يتم اقتطاع اي مخصصات محددة لهذه األرصدة

 
 التسعةخالل فترة  درهم  لقاء اتعابهم لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس مليون 2.5األتعاب المدفوعة العضاء مجلس اإلدارة  بلغت

 .درهم( مليون 2: 2017 سبتمبر 30)  2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 
 2017 سبتمبر 30 2018 سبتمبر 30 

  ألف درهم ألف درهم الرئيسين امتيازات موبفي اإلدارة
 غير مدققة   غير مدققة        

 12.962 17.283 الرواتب
 579 768 امتيازات نهاية الخدمة

 17.751 15.107 امتيازات أخرى   
    ===== ===== 
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 كفاية رأس المال .    20

 
ات الخارجية استوفت المجموعة كل المتطلب ،3بحسب تعليمات بازل إن الجدول أدناه يلخص مكونات رأس المال النظامي والمعدالت للمجموعة 

 :لقوانين رأس المال والخاضعة لـ
 

 
  2017ديسمبر  31  2018 سبتمبر 30  
  ألف درهم   ألف درهم   
  مدققة   غير مدققة  

  8.522.287  8.812.177  الشق األول من رأس المال
  678.434  740.283  الشق الثاني من رأس المال

      

  9.200.721  9.552.460  إجمالي رأس المال النبامي

      
      

      الموجودات المرجحة للمخاطر
  55.411.527  59.222.621  مخاطر االئتمان
  656.467  339.355  مخاطر السوق

  4.660.438  4.660.438  المخاطر التشغيلية

  60.728.432  64.222.414  الموجودات المرجحة للمخاطر  

      
      

  %14.03  %13.72  الشق األول -اية رأس المالنسبة كف
  %1.12  %1.15  الشق الثاني -نسبة كفاية رأس المال

      

  %15.15  %14.87  نسبة كفاية رأس المال

      
  

% )اقتارح مجلاس اإلدارة توزيعاات 17.5المعتمادة بنسابة  النقدياة بحساب توزيعاات األربااح 2017تم تعديل الشق األول من رأس المال لعاام لقد 
 %(.20نقدية بنسبة  أرباح

 
 لكية العادية.رأس مال حقوق المفان رأس مال الشق األول هو نفسه بما انه ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات رأس مال شق أول إضافية، 

 
 أرقام المقارنة . 21

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

 




