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

  الموحدة  البيانات المالية

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  

  

  صفحة  المحتويات

  ٢ -  ١  إلى المساھمين تقرير مدققي الحسابات

  ٣  لمالي الموحدبيان المركز ا

  ٤  دخل الموحد بيان ال

  ٥  بيان الدخل الشامل الموحد

  ٦  الموحد  المساھمينبيان التغيرات في حقوق 

  ٧  الموحد  بيان التدفقات النقدية

  ٨٢ -  ٨  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 









 ٤

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحد الدخلبيان 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ف درھمأل  إيضاح  

  
    ١٫٧٦٦٫٥٣٣  ١٫٨٢٧٫٠٥٨  ١٨  التمويل ا#س$مي وا#يرادات من إيرادات الفوائد

    )٣١٧٫٨٦٤(  )٢٤٤٫٠٩٣(  ١٩  الودائع ا#س$مية مودعيوالتوزيعات على  مصروفات الفوائد
    ------ ----- --  -- ----- --- ---     

  ١٫٤٤٨٫٦٦٩  ١٫٥٨٢٫٩٦٥    ا.يرادات من التمويل ا.س,مي صافيو صافي إيرادات الفوائد
  

    ٣٥٤٫٩١٨  ٤٠٥٫٣٨٩  ٢٠  صافي إيرادات الرسوم والعمو2ت
      

    ١١٣٫٤٦٩  ١١٩٫٤٥٠    وا3دوات المشتقة التعامل بالعم$ت ا3جنبية ا3رباح منصافي 
  بالقيمة العادلة من خ$ل ا2ستثماراتمن  صافي ا3رباح

  ١٫٦٠٤  ٢٫٥٠٦  ٢١  المحتفظ بھا للمتاجرة - ا3رباح أو الخسائر  
  ٥١٫٢٣٩  ٧٢٫٢٧١    من بيع استثمارات متاحة للبيع صافي ا3رباح 

  ١٧٫٣٣٧  ١٧٫٥٦٧  ٩  الحصة من أرباح الشركة الزميلة
  ٦٫٢٥٤  ٦٫٥٧٩  ٢٢  إيرادات توزيعات أرباح 

  ٣٩٫٤٠٤  ٣٣٫٧٠٣    إيرادات أخرى
    ------ ------- -  ---- ----- ----   

    ٢٫٠٣٢٫٨٩٤  ٢٫٢٤٠٫٤٣٠    إجمالي ا.يرادات التشغيلية
  

 مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والتسليفات 

 )٤١٩٫٢٠٨(  )٣٤٧٫٢٨٨(  ٧  والتمويل ا#س$مي  

  ٢٤٫١٥٥  ٦٣٫٥٤٨    مبالغ مستردة
    ---- ----- ----   --- ------ ----  

    ١٫٦٣٧٫٨٤١  ١٫٩٥٦٫٦٩٠    ا.يرادات إجمالي
     ---------- ---  -- -- -------- -  

  
    )٥٨١٫٣٨٢(  )٧٠٨٫٧٣٨(  ٢٣  داريةا#عمومية وال المصروفات

    )٤٦٫٢٢٤(  )٤٥٫٦٩٦(  ١١،١٠  وا#طفاء ستھ$كا2
    ---- ----- ----   ----- ------ ---   

    )٦٢٧٫٦٠٦(  )٧٥٤٫٤٣٤(    التشغيليةالمصروفات إجمالي 
    ---- ----- ----  ---------- - -- -     

      ١٫٠١٠٫٢٣٥  ١٫٢٠٢٫٢٥٦    صافي أرباح السنة 
    ========  ========  

       ٠٫٤٥  ٠٫٥٤  ٢٥  (درھم) لسھمل المخفضالربح ا5ساسي و
    ========  ========     

  
  .الموحدة جزءاً من ھذه البيانات المالية ٨٢إلى  ٨من  المدرجة على الصفحاتتشكل ا#يضاحات 

  
  الموحد. المساھمينلقد تم إظھار التوزيعات في بيان التغيرات في حقوق 

  
  .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحتين 
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  بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  
  الموحد الدخل الشاملبيان 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 
  

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم    

  
      ١٫٠١٠٫٢٣٥  ١٫٢٠٢٫٢٥٦    صافي أرباح السنة 

     -------------   -----------  
  الشاملة ا5خرى:يرادات ا.

  التغيرات في القيمة العادلة للجزء الفعلي
      -    )٣٤٩(    من تغطية التدفقات النقدية  
  

  المتاحة للبيع:  ا<ستثماراتالتغيرات في 
  

  )٥١٫٢٣٩(  )٧٢٫٢٧١(  ا3رباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع  
  ٣٫٦٠٨  -  المعاد تصنيفھا  ا2ستثماراتطفاء إ 
  -  ٣٠٥  حصة ا#يرادات الشاملة ا3خرى من الشركة الزميلة 
  ٧٩٫٨١٠  ٨٧٫٤١١  المتاحة للبيع  ا2ستثماراتييم إعادة تق 

  ٣٢٫١٧٩  ١٥٫٤٤٥  المتاحة للبيع ا<ستثماراتصافي التغير في  
   ------- -----  ---------- ---  
  ٣٢٫١٧٩  ١٥٫٠٩٦  ا.يرادات الشاملة ا5خرى للسنة 

   -------------   -----------  
  ١٫٠٤٢٫٤١٤  ١٫٢١٧٫٣٥٢  إجمالي ا.يرادات الشاملة للسنة  

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

  
  
  
  
  
  
  

بيNNان إلNNى  تحويلھامن الممكن  ٢٠١٣و  ٢٠١٤البنود المتضمنة في ا#يرادات الشاملة ا3خرى (كما اع$ه) للسنة المنتھية  في ديسمبر  مبالغ جميع
  في الفترات ال$حقة.  الدخل الموحد

  
  
  

  .الموحدة من ھذه البيانات الماليةجزءاً  ٨٢إلى  ٨من  المدرجة على الصفحاتتشكل ا#يضاحات 
  

  .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحتين 
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  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  الموحد  المساھمينبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

      التغيرات المتراكمة      

 في القيم العادلة 

     

 المتاحة  ل,ستثمارات

  

 قوقعائدة إلى ح

  

 

 الحصص الملكية للمساھمين التوزيعات ا�رباح    للبيع وأدوات التغطية  ا�حتياطي ا�حتياطي ا�حتياطي رأس

 

 

 ا4جمالي غير المسيطرة في الشركة ا�م المقترحة  المستبقاة  للتدفقات النقدية العام الرأسمالي القانوني المال

 

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

 ٦٫٨١٠٫٥٨٤ ١٣٫٥٧٧ ٦٫٧٩٧٫٠٠٧ ٦٢٢٫٥٠٦ ١٫٥٩٥٫٢٩٥ ٢٢٫٥٣٣ ١٫١٠٠٫٠٠٠ ٣٨٫٦٣٨ ١٫٣٧٩٫٦٨٣ ٢٫٠٣٨٫٣٥٢ ٢٠١٣يناير  ١في 

           المعام<ت مع المالكين، المسجلة مباشرة في حقوق المساھمين:

)٦١١٫٥٠٦( - - - - - - %)٣٠( ٢٠١٢توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة      )٦١١٫٥٠٦(  - )٦١١٫٥٠٦(  

)٦١١٫٥٠٦( - - - - -  %)٣٠( ٢٠١٣توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة     ٦١١٫٥٠٦ - - - 

)٢٠٣٫٨٣٥( - - - - -  %)١٠( ٢٠١٣أسھم منحة مقترحة لسنة     ٢٠٣٫٨٣٥ - - - 

)٥٢٦( - - - - -  صة في مكافأة أعضاء مجلس ا4دارة من الشركة الزميلةالح    - )٥٢٦(  - )٥٢٦(  

)١٣٫٥٧٧( - - - - - - - -  حصص مستردة من المحفظة ا�ستثمارية    )١٣٫٥٧٧(  

             ا4يرادات الشاملة

 ١٫٠١٠٫٢٣٥ - ١٫٠١٠٫٢٣٥ - ١٫٠١٠٫٢٣٥ - - - - -  صافي أرباح السنة      

 ٣٢٫١٧٩ - ٣٢٫١٧٩ - - ٣٢٫١٧٩ - - - - ا+يرادات الشاملة ا)خرى للسنة     

 ١٫٠٤٢٫٤١٤ - ١٫٠٤٢٫٤١٤ - ١٫٠١٠٫٢٣٥ ٣٢٫١٧٩ - - - - إجمالي ا4يرادات الشاملة للسنة  

)١١٫٠٠٠( - - - - - - ٢٠١٢مكافأة أعضاء مجلس ا+دارة المدفوعة لسنة     )١١٫٠٠٠(  - )١١٫٠٠٠(  

)١١٫٠٠٠( - - - - -  ٢٠١٣جلس ا+دارة المقترحة لسنة مكافأة أعضاء م    ١١٫٠٠٠ - - - 

)١٣٠( - - - ١٣٠ -  المحول إلى ا6حتياطي القانوني   - - - - 

 ٧٫٢١٦٫٣٨٩ - ٧٫٢١٦٫٣٨٩ ٨٢٦٫٣٤١ ١٫٧٧٨٫٥٣٣ ٥٤٫٧١٢ ١٫١٠٠٫٠٠٠ ٣٨٫٦٣٨ ١٫٣٧٩٫٨١٣ ٢٫٠٣٨٫٣٥٢ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

 

          

 ين، المسجلة مباشرة في حقوق المساھمين:المعام<ت مع المالك

)٦١١٫٥٠٦( - - - - - - %)٣٠( ٢٠١٣توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة                )٦١١٫٥٠٦(  - )٦١١٫٥٠٦(  

)٥٦٠٫٥٤٧( - - - - -  %)٢٥( ٢٠١٤توزيعات أرباح نقدية مقترحة لسنة     ٥٦٠٫٥٤٧ - - - 

)٢٠٣٫٨٣٥( - - - - - ٢٠٣٫٨٣٥  %)١٠( ٢٠١٣إصدار أسھم منحة مقترحة لسنة     - - - 

)٥٦٠٫٥٤٧( - - - - -  %)٢٥( ٢٠١٤أسھم منحة مقترحة لسنة     ٥٦٠٫٥٤٧ - - - 

)٨٢٢( - - - - -  الحصة في مكافأة أعضاء مجلس ا4دارة من الشركة الزميلة    - )٨٢٢(  - )٨٢٢(  

           ا4يرادات الشاملة   

 ١٫٢٠٢٫٢٥٦ - ١٫٢٠٢٫٢٥٦ - ١٫٢٠٢٫٢٥٦ - - - - - صافي أرباح السنة     

 ١٥٫٠٩٦ - ١٥٫٠٩٦ - - ١٥٫٠٩٦ - - - - ا+يرادات الشاملة ا)خرى للسنة   

 ١٫٢١٧٫٣٥٢ - ١٫٢١٧٫٣٥٢ - ١٫٢٠٢٫٢٥٦ ١٥٫٠٩٦ - - - - إجمالي ا4يرادات الشاملة للسنة

)١١٫٠٠٠( - - - -  - ٢٠١٣مكافأة أعضاء مجلس ا+دارة المدفوعة لسنة     )١١٫٠٠٠(  - )١١٫٠٠٠(  

)١٠٫٥٤٠( - - - - -  ٢٠١٤مكافأة أعضاء مجلس ا+دارة المقترحة لسنة     ١٠٫٥٤٠ - - - 

)٦٨٢( - - - ٦٨٢ -  المحول إلى ا6حتياطي القانوني   - - - - 

)٢١٫٠٩٥( - ٢١٫٠٩٥ - - -  المحول الى ا6حتياطي العام   - - - - 

 ٧٫٨١٠٫٤١٣ - ٧٫٨١٠٫٤١٣ ١٫١٣١٫٦٣٤ ١٫٨٢٦٫٥٥٦ ٦٩٫٨٠٨ ١٫١٢١٫٠٩٥ ٣٨٫٦٣٨ ١٫٣٨٠٫٤٩٥ ٢٫٢٤٢٫١٨٧  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  
   .الموحدة جزءاً من ھذه البيانات المالية ٨٢إلى  ٨من  المدرجة على الصفحاتتشكل ا#يضاحات 

  .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحتين 



 ٧

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  لموحد ا بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم    

  ا5نشطة التشغيلية 
  ١٫٠١٠٫٢٣٥  ١٫٢٠٢٫٢٥٦    أرباح السنةصافي 

      :تسويات لـ
         ٤٦٫٢٢٤  ٤٥٫٦٩٦    وا#طفاء ا2ستھ$ك

  )٦٤٧(  )٤٠(   أرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات 
  )٦٫٢٥٤(  )٦٫٥٧٩(    أرباحإيرادات توزيعات 

  )١٧٫٣٣٧(  )١٧٫٥٦٧(    الحصة من أرباح الشركة الزميلة
  ٣١٫٣٠٣  ٥٩٫٩٨٦    أوراق ماليةإطفاء 

  ٢٦٩  -    خسائر من بيع شركة تابعة
  بالقيمة ا2ستثماراتغير المحققة من  الخسائر صافي

      محتفظ بھا للمتاجرةال – الخسائرأو ا3رباح  العادلة من خ$ل   
  ٩٤٤  ٦٫٥٧٦    العم$ت ا3جنبية صافية من التحول في   

  )٥٢٫٣٢٣(  )٧٣٫٩٩٤(    المحققة من بيع استثمارات ا3رباح
 )٢٫٧٣٩(  ٢٫٦٦٧    ا3دوات المشتقة غير المحققة من )3رباحا(/ الخسائر صافي

  ٧٫٦١٣  ٧٫١٩٢    إطفاء القروض متوسطة ا3جل
    ------------ --  --------- ----  
    ١٫٠١٧٫٢٨٨  ١٫٢٢٦٫١٩٣  

  )٢٥٣٫٣٧٨(  )٢٧٩٫٣٦١(    اطي القانوني لدى المصرف المركزيحتيفي ا2 الزيادة

  الزيادة في شھادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفترة استحقاق
  -  )١٠٠٫٠٠٠(    ر من ث$ثة أشھرتعاقدي اكث

  )٣٫٠٨٥٫٧٧٥(  )١٫٨٧٩٫٨٣١(    والتسليفات والتمويل ا#س$ميفي القروض  الزيادةصافي 
  )٤٢٫٦٣٣(  ٦٢٫٥٧٢    في الموجودات ا3خرى النقص / (الزيادة)

  تعاقدي اكثر  لبنوك بفترة استحقاقالمستحق ل في الزيادة
  -  ٥٠٫٠٠٠    من ث$ثة أشھر  

 ٢٫٨٩٠٫٦٩١  ١٫٢١٨٫٦٥٩    في ودائع العم$ء والودائع ا#س$مية للعم$ء الزيادة 

 ١٩٤٫٧٣١  )١٩٫٢٨٧(    في المطلوبات ا3خرى(النقص) /الزيادة 

  )١١٫٠٠٠(  )١١٫٠٠٠(    ء مجلس ا#دارة المدفوعةمكافأة أعضا
    --------- ---  ----- ----- ---  

  ٧٠٩٫٩٢٤  ٢٦٧٫٩٤٥    ا5نشطة التشغيلية من  النقدية التدفقاتصافي 
    ----- -------  --------- ---  

  ا<ستثماريةا5نشطة 

  )٣٫٢٣١٫٣٢١(  )٣٫٨٥٧٫١٥٩(    شراء استثمارات
  )٣٠٫٠٩٨(  )٤١٫١٢٩(    ممتلكات ومعدات   شراء 

  -  )١٠٢(    ا2ستثماريةصافي الزيادة في العقارات 
  ١١٫٥٧٧  ١١٫٩٠١    مستلمة  وزيعات أرباحت إيرادات

  ١٫٤٠٤٫٧٥٩  ٢٫٥٢٠٫٣٨٦    متحص$ت من بيع استثمارات  
  ١٤٫٦٧٥  -    متحص$ت من بيع شركة تابعة

  ١٫٦٧٨  ٢٫٨٥٨    معدات من بيع  متحص$ت
    ------------ ---  ----------- --  

  )١٫٨٢٨٫٧٣٠(  )١٫٣٦٣٫٢٤٥(    ا<ستثماريةا5نشطة  المستخدمة في تدفقات النقديةال صافي
    -- -------- -----  ----------- --  

  ا5نشطة التمويلية
  ١٫٨١٥٫٩٨٦  -    جلقروض متوسطة ا3ت واسند 

  )٦١١٫٥٠٦(  )٦١١٫٥٠٦(    توزيعات ا3رباح المدفوعة
    -------- ------   ----------- --  

  ١٫٢٠٤٫٤٨٠  )٦١١٫٥٠٦(    ا5نشطة التمويلية من (المستخدمة في) / قديةالتدفقات النصافي 
    ------------ -  ------------ -  

  ٨٥٫٦٧٤  )١٫٧٠٦٫٨٠٦(    وما يعادله في النقدالزيادة (النقص) /  صافي
  ٥٫٠٨٣٫٣٤٥  ٥٫١٦٩٫٠١٩    يناير ١في  وما يعادلهالنقد 

    -------- ------  -------- -----  
    ٥٫١٦٩٫٠١٩  ٣٫٤٦٢٫٢١٣  ٢٦ايضاح   ديسمبر ٣١ي ف وما يعادلهالنقد 

     ========  ========  
  إفصاحات إضافية:

  ١٫٧٥٨٫١٣٤  ١٫٨٥٦٫١٧٢    التمويل ا#س$مي المستلمة وا#يرادات من إيرادات الفوائد
  ٢٩٨٫٨٨٩  ٢٧٢٫٨٤٧    والتوزيعات على مودعي الودائع ا#س$مية المدفوعة مصروفات الفوائد

 

  .الموحدةجزءاً من ھذه البيانات المالية  ٨٢إلى  ٨من  مدرجة على الصفحاتالتشكل ا#يضاحات 
  .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على الصفحتين 



 ٨

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشكل القانوني وا5نشطة   ١

  
  سجل كشركة مساھمة عامة ھو مو ١٩٦٩ ، ا#مارات العربية المتحدة عامدبي تجاري ش.م.ع. ("البنك") فيتأسس بنك دبي ال

إن البنك مدرج في سوق دبي المالي ويتمثل نشاطه الرئيسي با3نشطة  (وتعدي$ته). ١٩٨٤لسنة  ٨ا2تحادي رقم قانون لل (ش.م.ع.) وفقاً 
  .المصرفية التجارية

  
 على البنك وشركاته التابعة  (ويشار إليھم بـ "المجموعة").  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للبنك للسنة المنتھية في  الموحدة يةتشتمل البيانات المال

 

  تفاصيل حول الشركات التابعة والشركة الزميلة
  

في  )(وتعدي$ته ١٩٨٤ لسنة ٨ھي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون ا2تحادي رقم  دبي التجاري للخدمات المالية ذ.م.م. ،
للشركة بالعمل كوسيط ل\سھم والسندات  الرئيسييتمثل النشاط و الشركة.. يمتلك البنك كامل حصص دبي ، ا#مارات العربية المتحدة

  المحلية. 
  

في دبي،  $ته)(وتعدي ١٩٨٤لسنة  ٨ھي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقاً للقانون ا2تحادي رقم  التجاري للعقارات ذ.م.م. ،
للشركة بشراء ا3راضي والعقارات وبيعھا وخدمات  الرئيسييتمثل النشاط و. يمتلك البنك كامل حصص  الشركة. ا#مارات العربية المتحدة

  تأجير وإدارة العقارات الخاصة.
  

قوم الشركة بكافة أصناف التأمين على مدرجة في سوق دبي المالي. ت ھي شركة زميلة للبنك الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)،
في "الشركة الوطنية للتأمينات العامة  ٪١٧٫٨أعمال إعادة التأمين. يمتلك البنك حصة بنسبة  تأمينات العامة وكذلك بعضالحياة وأعمال ال

  .ة الشركةتمثيلھا بمجلس إدارعلى الشركة الزميلة من خ$ل  وجوھري لھا تأثير مادي .م.ع)". تعتقد ا#دارة بان(ش
  

  ا#مارات العربية المتحدة.دبي ، ،  ٢٦٦٨ب .، ص ا2تحادھو شارع  للبنكإن العنوان المسجل 
  

  أساس ا.عداد    ٢
  

  التوافق بيان   أ) 
  

التوافق مع مجلس المعايير المحاسبية الدولية وبالموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن البيانات المالية  ھذه تم إعداد
 دولة ا#مارات العربية المتحدة. ذات الع$قة المطبقة في  القوانين

  
رشادات وفقاً ل_ ٢الثة من اتفاقية بازل الخاصة بالدعامة الث ا#فصاحاتبا#ضافة إلى ھذه البيانات المالية الموحدة، قامت المجموعة بتقديم 

المتحدة ("المصرف المركزي"). إن تطبيق ارشادات الدعامة الثالثة 2تفاقية بازل  الصادرة عن المصرف المركزي لدولة ا#مارات العربية
ا3رباح المعلنة او المركز المالي له تأثير على لم يكن  ه البيانات المالية الموحدة ولكنالمقدمة في ھذ ا#فصاحاتأثر على نوعية وكمية  ٢

  ديم كافة البيانات المقارنة.   ، قامت المجموعة بتق٢. طبقاً لمتطلبات بازل للمجموعة
  

فقد تم  ٢٠٠٩يناير  ٦بتاريخ  ٨٥/٢٠٠٩وفقا لمتطلبات ھيئة ا3وراق المالية والسلع في دولة ا#مارات العربية المتحدة بموجب التعميم رقم 
في  ا2ستثماراتو نوكالمستحق من البو نقد وا3رصدة لدى المصرف المركزيالا#فصاح عن المعلومات المتعلقة بتعرضات البنك من 

  ا3وراق المالية خارج دولة ا#مارات العربية المتحدة في ا#يضاحات المتعلقة بھا.
  

   القياسس اأس  ب) 
  

  التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:  أساس الموحدة على تم إعداد البيانات المالية

  العادلة؛ على أساس القيمة ا3دوات المالية المشتقة قياس  يتم •

 يتم قياسھا بالقيمة العادلة؛  والمتاحة للبيع المحتفظ بھا للمتاجرة - 3دوات المالية بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائرا •

 ؛ والتي يتم تغطيتھا مخاطرفيما يتعلق بالبالقيمة العادلة  والمعترف بھاالمغطاة  يتم قياس الموجودات والمطلوبات •

  ييمھا بالقيمة السوقية في تاريخ المنح.تق تما3رض الممنوحة التي  •
  

   وعملة عرض البيانات المالية  التشغيليةالعملة   ج) 
  

 مقرباً إلى أقرب عدد صحيح با2cف. للبنك " التشغيليةبدرھم ا#مارات العربية المتحدة وھي "العملة  الموحدة لقد تم عرض البيانات المالية

  غير ذلك. ذكرإ2 إذا 



 ٩

  ي ش.م.ع.بنك دبي التجار

  

  الموحدة (تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أساس ا.عداد (تابع)   ٢

 

  استخدام التقديرات وا5حكام  د) 
  

ويتطلب كذلك من ا#دارة أن . بعض التقديرات المحاسبية الھامةاستخدام  يتطلبالمالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية  البياناتإن إعداد 
التي تنطوي على درجة كبيرة من ا3حكام أو التعقيد قد تم  المجا2تن السياسات المحاسبية للمجموعة.  إ تضع أحكاما في إطار تطبيق

  .ذ ٣ ا#فصاح عنھا في ا#يضاح رقم
  

  ھـ)     أساس التوحيد 
  

 السيطرة. يتم تحقيق ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما  التي يسيطر عليھا شركات التابعة لهللبنك والتتألف البيانات المالية من البيانات المالية 
 عندما تكون المجموعة معرضة للمخاطر أو، لديھا حقوق، في عوائد متغيرة من اشتراكھا مع الجھة المستثمر فيھا ولديھا القدرة في التأثير

  . على تلك العوائد من خ$ل سلطتھا على الشركة المستثمر فيھا
  

 على الشركة المستثمر فيھا إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة: السيطرةوعلى وجه التحديد، تقوم المجموعة ب

  
في  المستثمر فيھا (أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه ا3نشطة ذات ع$قة الشركةالسلطة على  -

 ،)الشركة المستثمر فيھا

 أو حقوق، عوائد متغيرة من اشتراكھا في الشركة المستثمر فيھا، والتعرض لمخاطر،  -

 .القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيھا للتأثير على عوائدھا -

  

عندما يكون لدى المجموعة أقل من ا3غلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيھا، تأخذ المجموعة في ا2عتبار 
  جميع الحقائق والظروف في تقييم إذا كان لھا سلطة على الشركة المستثمر فيھا، بما في ذلك:

  

 ،خرين في الشركة المستثمر فيھاة مع حاملي حقوق التصويت اcالترتيبات التعاقدي -

 ، والحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية ا3خرى -

 .حتملةحقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت الم -

  

أم 2 على الشركة المستثمر فيھا إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن ھناك  السيطرةتقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديھا 
ابعة على الشركة الت السيطرةتغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الث$ث للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على 

على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة  السيطرةعندما تخسر المجموعة  السيطرةوتتوقف تلك 
التي تم ا2ستحواذ عليھا أو استبعادھا خ$ل السنة تدرج في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدءاً من تاريخ حصول المجموعة على 

  المجموعة على الشركة التابعة. سيطرةتى تاريخ توقف ح السيطرة

  

. م للمجموعة وللحصص غير المسيطرةإن ا3رباح أو الخسائر وكل عنصر من ا#يرادات الشاملة ا3خرى يعود إلى مساھمي الشركة ا3
ية تتماشى مع السياسات المحاسبية عند الضرورة، يتم إجراء تعدي$ت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتھم المحاسب

للمجموعة. يتم حذف جميع موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية وا#يرادات والمصاريف والتدفقات النقدية داخل المجموعة التي تتعلق 
  بالمعام$ت بين أعضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.

  
على  السيطرةكمعاملة حقوق ملكية. إذا خسرت المجموعة  السيطرةبعة دون خسارة يتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التا

  الشركة التابعة فإنھا:

  

 تشطب ا3صول (بما فيھا الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة -

 تشطب فروقات تحويل العم$ت ا3جنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية -

 ةتشطب القيمة المدرجة 3ية حصص غير مسيطر -

 تقوم بتثبيت القيمة العادلة للمبلغ المقبوض -

 تقوم بتثبيت القيمة العادلة 3ي استثمار محتفظ به -

 ائض أو عجز في بيان الدخل الموحدتقوم بتثبيت أي ف -

ئر أو تقوم بإعادة تصنيف حصة الشركة ا3م من العناصر التي تم تثبيتھا سابقاً في ا#يرادات الشاملة ا3خرى إلى ا3رباح أو الخسا -
 ، كما ھو مناسباً، وكما ھو مطلوب إذا قامت المجموعة با2ستبعاد المباشر للموجودات والمطلوبات ذات ع$قة.المستبقاةا3رباح 

  



 ١٠

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  

  الموحدة (تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 
 أساس ا.عداد (تابع)   ٢
  

 (تابع)أساس التوحيد      ھـ)
  الشركة التابعة  )١(

إن الشركة التابعة ھي شركة يسيطر عليھا البنك. وتتواجد ھذه السيطرة عندما يكون للبنك القدرة ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
 تكون إن البيانات المالية للشركة التابعة من أنشطتھا. منافععلى التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة بغرض الحصول على 

 متضمنة في البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتھاء ھذه السيطرة.

 

  الزميلة الشركة) ٢( 
رارات الخاصة في الق المشاركةإن الشركة الزميلة ھي منشأة يكون للمجموعة تأثير جوھري عليھا. إن التأثير الجوھري ھو القدرة على 

  مشتركة على ھذه السياسات. سيطرةأو  سيطرةبالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيھا، ولكن ليس 
  

  يتم احتساب استثمارات المجموعة في شركتھا الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. 
  

في البداية بالتكلفة. يتم تعديل القيمة المدرجة ل$ستثمارات من أجل  بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم تثبيت ا2ستثمار في الشركة الزميلة
تثبيت التغيرات في حصة المجموعة من صافي ا3صول للشركة الزميلة منذ تاريخ ا2ستحواذ. يتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزميلة 

  ي بخصوص ا2نخفاض في القيمة. ضمن المبلغ المدرج ل$ستثمارات و2 يتم إطفاؤھا أو اختبارھا بشكل فرد
  

يعكس بيان ا3رباح أو الخسائر حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أية تغييرات في ا#يرادات الشاملة ا3خرى 
تغيراً يتم تثبيته مباشرة لتلك الشركات المستثمر فيھا كجزء من ا#يرادات الشاملة ا3خرى للمجموعة. با#ضافة إلى ذلك، عندما يكون ھناك 

 في حقوق الملكية للشركة الزميلة، تقوم المجموعة بتثبيت حصتھا من أية تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في بيان التغيرات في حقوق الملكية.
  . بيان الدخل الموحديظھر إجمالي حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في 

  
ية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعدي$ت لجعل السياسات يتم إعداد البيانات المال

  المحاسبية تتماشى مع تلك الخاصة بالمجموعة.
  

اراتھا في الشركة خسائر ا2نخفاض في القيمة من استثمتثبيت بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري 
ة قد الزميلة. في كل تاريخ إعداد التقارير المالية، تحدد المجموعة فيما إذا كان ھناك دلي$ً موضوعياً بأن ا2ستثمارات في الشركة الزميل

لممكن تحصيله من الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ ا2نخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ ا تواجد ھذاانخفضت قيمتھا. إذا 
   .الشركة الزميلة من أو الخسائر  الخسائر ضمن الحصة من ا3رباحب يتم ا#عترافالمدرجة، ثم بين القيمة الدفترية الشركة الزميلة و

  
أي ب ا#عترافأية استثمارات محتفظ بھا بقيمتھا العادلة. يتم  وقيدعند خسارة التأثير الجوھري على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس 

المدرجة للشركة الزميلة عند خسارة التأثير الجوھري والقيمة العادلة ل$ستثمارات المحتفظ بھا والعوائد من  الدفترية فرق بين القيمة
  .الدخل الموحدا2ستبعاد في بيان 

  
    عند التوحيد المعام$ت المشطوبة )٣(

بإستثناء أرباح أو (  للمجموعةالمعام$ت الداخلية عن  ا3رباح والمصروفات الناتجةوعند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم شطب ا3رصدة 
المعام$ت بالعم$ت ا3جنبية). كما يتم شطب أية خسائر غير محققة بنفس طريقة شطب ا3رباح غير المحققة ولكن إلى الحد الذي 2 خسائر 

 يوجد معه أدلة على انخفاض القيمة. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١

  التجاري ش.م.ع.بنك دبي 

  

  الموحدة (تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
   المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة.  السنواتلقد تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بصورة متسقة على كافة 

  
  الماليةا5دوات    أ)
  

. تقوم والعكس بالعكس خردوات حقوق ملكية لطرف آأو أمالية للمجموعة  ومطلوبات إن ا3داة المالية ھي أي تعاقد ينشأ عنه موجودات
  المجموعة بتصنيف موجوداتھا المالية عند ا2عتراف المبدئي في الفئات التالية: 

  

)�( �����	
  

 تشتمل ھذه الفئة على فئتين فرعيتين:  :3رباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ$ل ا �

 

  الموجودات المالية المحتفظ بھا للمتاجرة 
  

 ھايتم تسجيلان  الموجودات المالية  المحتفظ بھا للمتاجرة ھي الموجودات التي تم إقتنائھا من اجل بيعھا على المدى القريب. و  
  ت بالقيمة العادلة ضمن بيان الدخل الموحد.بالقيمة العادلة. ويتم ا2عتراف بالتغيرا

  
  عتراف المبدئيعند ا2 الموجودات المالية التي يتم بيانھا بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر          

  
 -:التالية الحا2ت فيالفئة  في ھذه المالية الموجودات بتصنيف المجموعة تقوم      

 .العادلة القيمة أساس على داخلياً  بشأنھا تقارير إعداد أو المطلوبات أو موجوداتال تقييم أو إدارة تتم عندما •

 .ذلك بخ$ف يظھر قد والذي المحاسبي التباين كبير بشكل يقلل أو التصنيف يلغى عندما •

 ھذا بخ$ف مطلوبة تكون قد والتي كبير بشكل المالية التدفقات تعدل ضمنية مشتقة أداة الموجودات تشمل عندما •

 .العقد بموجب الغرض

 

إن القروض والتسليفات ھي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدھا وغير مدرجة في  :القروض والتسليفات �
 وتنشأ القروض والتسليفات عندما تقدم المجموعة ا3موال مباشرة إلى المقترض بدون نية المتاجرة في الدين. سوق نشطه. 

  
  

إن ا2ستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بھا حتى ا2ستحقاق ھي موجودات مالية غير  :ت المحتفظ بھا حتى ا2ستحقاقا2ستثمارا �
مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدھا ولھا تواريخ استحقاق ثابتة ويكون لدى إدارة المجموعة الرغبة والقدرة على ا2حتفاظ بھا 

 وجدت.   إن القيمة، انخفاض ناقصا خسائر المطفأة بالتكلفة ا2ستحقاق حتى بھا المحتفظ ستثماراتا2 تسجيل حتى ا2ستحقاق. يتم

 

 :فقط التالية الحا2ت في ا2ستحقاق حتى بھا المحتفظ ا2ستثمارات ببيع يسمح

 

 ة؛عندما يكون ا2ستثمار على وشك بلوغ تاريخ ا2ستحقاق إلى حد كبير حيث 2 يؤثر على القيمة العادل •

 المبلغ؛ أصل من كبير قدر است$م تم •

 المجموعة؛ سيطرة خارج عن منفصل حدث •

 ؛للجھة المصدرة ملحوظ ائتماني انخفاض •

 أو ل\عمال؛ رئيسي استبعاد أو دمج •

 .النظامية الرأسمالية المتطلبات في زيادة •

  
غير المشتقة المحددة كموجودات متاحة للبيع أو  ماليةالموجودات ال تلك ھيإن ا2ستثمارات المتاحة للبيع  :المتاحة للبيع ا2ستثمارات �

) استثمارات محتفظ ٣) قروض وتسلفيات أو (٢) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر, (١ليست مصنفة كـ (
ضمن   العادلة ا2عتراف بتغيرات القيمة يتم  .العادلة بالقيمة للبيع المتاحة المالية الموجودات جميع بھا حتى ا2ستحقاق . يتم تسجيل

 صرف ومعد2ت الفائدة، أسعار في التغيرات نتيجة أو السيولة إلى الحاجة لتلبية الموجودات ھذه بيع يتم قد ا#يرادات الشاملة ا3خرى.

  ا3سھم. أسعار أو ا3جنبية العم$ت
  

  
  



 ١٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  حدة (تابع)المو إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

           

  
  (تابع) ا5دوات المالية   )أ

  
  ا2عتراف المبدئي  )�(
  

بيع ا3وراق  في ا3وراق المالية في تاريخ المتاجرة وھو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو ا2ستثماراتيتم ا2عتراف بشراء وبيع 
 لقيمة العادلة المالية. ويتم ا2عتراف بالقروض والتسليفات عند تقديم المبالغ النقدية إلى المقترضين. يتم ا2عتراف مبدئياً بالموجودات المالية با

عادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر. بالقيمة ال المسجلةبالنسبة لكافة الموجودات المالية غير  زائداً تكاليف المعاملةوالتي ھي قريبة من التكلفة 
  . والتي ھي قريبة من التكلفة بقيمتھا العادلة لموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائرا2عتراف المبدئي بايتم 

  
   إيقاف ا2عتراف )�(
  

قات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بصورة انتھاء الحق في است$م التدف الموجودات المالية عندب يتم إيقاف ا2عتراف
تسوية ا2لتزامات التعاقدية أو الغاؤھا أو  تتمفعلية بنقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية. يتم إيقاف ا2عتراف بالمطلوبات المالية عندما 

   انتھاؤھا. 

  
)   القياس ال$حق )
  

 تسجيلبالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر بالقيمة العادلة. يتم  ا2ستثماراتالمتاحة للبيع والموجودات المالية  تسجيليتم 2حقاً 
 مخصصاتناقصا  المحتفظ بھا حتى ا2ستحقاق بالتكلفة المطفأة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ا2ستثماراتالقروض والتسليفات و

 . انخفاض القيمة

 

  متداخلةمشتقات  )�(
  

المشتقات التي يتم ربطھا بأدوات مالية أخرى تتم معالجتھا كمشتقات منفصلة عندما تكون مخاطرھا وميزاتھا ا2قتصادية  غير قريبة  بعض
بالقيمة  المتداخلةمن العقد ا3ساسي  و ھذا العقد ا3ساسي غير مرحل بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر. تقاس ھذه المشتقات 

  .الموحد ويتم ا2عترف بالتغيرات بالقيمة العادلة في بيان الدخلالعادلة 

  
  

  ا3رباح والخسائر عند إعادة القياس   )�(
  

ضمن إن ا3رباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ل$ستثمارات بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر يتم إدراجھا 
  التي تنشأ فيھا.  بيان الدخل الموحد في الفترة

  
املة إن ا3رباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة ل$ستثمارات المتاحة للبيع يتم ا2عتراف بھا مباشرة ضمن ا#يرادات الش

كان قد تم ا2عتراف بھا لحين إيقاف ا2عتراف بالموجودات المالية أو انخفاض قيمتھا عندئذ فإن ا3رباح أو الخسائر المتراكمة التي  ا3خرى
  من قبل ضمن ا#يرادات الشاملة ا3خرى يتم ا2عتراف بھا ضمن بيان الدخل الموحد. 

  
اح أو عندما يتم إعادة تصنيف ا2ستثمارات المتاحة للبيع ذات ا2ستحقاق الثابت إلى استثمارات محتفظ بھا حتى ا2ستحقاق، يتم ا2حتفاظ بأرب

حتى تاريخ إعادة التصنيف ضمن ا#يرادات الشاملة ا3خرى ويتم إطفائھا على مدى ا3عمار ا2نتاجية  تراكمةالمخسائر القيمة العادلة 
  المتبقية ل$ستثمارات المحتفظ بھا حتى ا2ستحقاق باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  )الموحدة (تابع إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  (تابع)  ا5دوات المالية   )أ

  
  مبادئ قياس القيمة العادلة )�(

  
ريخ ادلة بتاا#يرادات الثابتة، بالقيمة الع أدوات تقوم المجموعة بقياس ا3دوات المالية مثل المشتقات وا2ستثمارات في حقوق الملكية وبعض

  .كل تقرير
  

 إن القيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم است$مه لبيع أصل أو الدفع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ
  على افتراض بأن المعاملة لبيع ا3صل أو لتحويل ا2لتزام تحدث إما في:العادلة قياس القيمة العادلة. يستند قياس القيمة 

  
 السوق الرئيسي ل\صل أو ا2لتزام، أو -

 في غياب السوق الرئيسي، في ا3سواق ا3كثر تفضي$ً ل\صل أو ا2لتزام -

 

  إن السوق الرئيسي أو السوق ا3كثر تفضي$ً يجب أن يكون سھل الولوج إليه من قبل المجموعة.
  

ي يستخدمھا المشاركون في السوق عند تسعير ا3صل أو ا2لتزام، مع يتم قياس القيمة العادلة ل\صل أو ا2لتزام باستخدام ا2فتراضات الت
  افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون حسب مصلحتھم ا2قتصادية.

  
ام ا3صول في أعلى إن قياس القيمة العادلة 3صل غير مالي يأخذ في ا2عتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخد

  أو عن طريق بيعھا لمشارك أخر في السوق يمكنه استخدام ا3صول في أعلى وأفضل استخدام لھا. لھا  ستخداموأفضل ا
  

$ت تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي تتوفر لديھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، وا2ستخدام ا3مثل للمدخ
  ام المدخ$ت غير الملحوظة.الملحوظة المعنية وتقليل استخد

  

  للقيمة العادلة التسلسل الھرمي )�(
  

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتھا العادلة أو يتم ا#فصاح عنھا في البيانات المالية يتم تصنيفھا ضمن التسلسل الھرمي 
  ياس القيمة العادلة ككل:للقيمة العادلة ومبينة كما يلي استناداً 3قل مستوى من المدخ$ت ا3ساسية لق

  
سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشطه 3داة نموذجية. تعتبر ا3داة المالية أنھا مدرجة في سوق نشطه إذا كانت : ١المستوى 

ظيمية ا3سعار المدرجة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة من بورصة أو تاجر أو وسيط أو نشاط أو مجموعة أو خدمة تسعير أو ھيئة تن
    وتمثل ھذه ا3سعار المعام$ت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق ا2عتيادية.

  
أساليب التقييم بناءاً على المدخ$ت الملحوظة، سواء بصورة مباشرة (كا3سعار) أو بصورة غير مباشرة (المشتقة من : ٢المستوى 

وات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار مدرجة في أسواق نشطة 3دوات مماثلة أو ا3سعار المدرجة ا3سعار). تشتمل ھذه الفئة على ا3د
 . 3دوات نموذجية أو أساليب تقييم أخرى بحيث تكون جميع المدخ$ت الھامة مستقاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق

  
  

ة غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على ا3دوات التي يتم تقييمھا بإستخدام أساليب تقييم  أساليب التقييم باستخدام مدخ$ت ھام :٣المستوى 
ھا تشتمل على مدخ$ت غير ملحوظة بحيث يكون للمدخ$ت غير الملحوظة أثراً كبيراً في تقييم ا3داة. تشتمل ھذه الفئة على أدوات يتم تقييم

  تكون التسويات وا2فتراضات الھامة غير ملحوظة وضرورية  لبيان الفروق بين ا3دوات.بناءاً على ا3سعار المدرجة 3دوات مماثلة بحيث 
    
  .١٠و ٩و  ٢-٤رقم  اتان مستويات القيمة  العادلة المستخدمة من قبل المجموعة موضحة في ا#يضاح  

  
  
  
  
  



 ١٤

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ية في للسنة المنتھ

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  (تابع) ا5دوات المالية   أ)

  للقيمة العادلة (تابع) التسلسل الھرمي )٨(
  

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا كانت التحوي$ت قد تمت بين 
لتسلسل الھرمي بإعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخ$ت ا3ساسية لقياس القيمة العادلة ككل) في نھاية مستويات في ا

  كل فترة #عداد التقارير المالية.
  

لمتاحة للبيع غير تحدد المجموعة السياسات وا#جراءات لتكرار كل من قياس القيمة العادلة مثل خواص ا2ستثمار والموجودات المالية ا
  في العملية المتوقفة. للبيعالمدرجة والقياس غير المتكرر مثل الموجودات المحتفظ بھا 

  
ا بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتحليل الحركات في القيم للموجودات والمطلوبات الضرورية #عادة قياسھا أو إعادة تقييمھ

بالمجموعة. ومن أجل ھذا التحليل تتحقق المجموعة من المدخ$ت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم حسب السياسات المحاسبية الخاصة 
  بمطابقة المعلومات في احتساب التقييم مع العقود والمستندات المعنية ا3خرى.

  
ا3صل أو  خواص ومخاطروبات على أساس طبيعة و3غراض ا#فصاحات عن القيمة العادلة، حددت المجموعة أصناف الموجودات والمطل

  ا2لتزام ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما ھو موضح أع$ه.
  
 قياس التكلفة المطفأة: )٩(
  

 عتراف المبدئي بھا عند ا2 المالية تالمطلوبا أو ھي المبالغ التي تم قياس الموجوداتالمالية المطلوبات  أولفة المطفأة للموجودات ان التك
للفرق بين القيمة المعترف بھا   ستخدام طريقة الفائدة الفعليةبا زائدا او ناقصا ا#طفاء المتراكم ،المبلغ ا3صلي المسددة منناقصا المبالغ 

 الذي يتم بموجبه تخفيض الدفعاتمعدل الفائدة الفعلي ھو المعدل  أي مخصصات #نخفاض القيمة. ان مطروحا منها#ستحقاق  وقيمةمبدئيا 
للموجودات او  إلى صافي القيمة الدفترية لمطلوبات الماليةللموجودات أو ا العمر المتوقعخ$ل قبلية المتوقعة المستأو الدفعات النقدية 

 المطلوبات المالية.

  
   تحديد وقياس انخفاض القيمة )١٠(

  
بالقيمة  المسجلة إذا كان ھنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية غير تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بالتحقق مما

العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية عندما يشير الدليل الموضوعي إلى 
يرھا أن لھذه الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن تقدبالموجودات وحدوث خسارة بعد ا2عتراف المبدئي 

  بصورة موثوقة. 
  

قد يشتمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية (بما في ذلك سندات حقوق الملكية) على الصعوبات المالية الملحوظة 
 للمقترض أو المصدر أو عجز أو إعسار المقترض أو إعادة ھيكلة القرض أو السلف من قبل المجموعة وفقاً لشروط لم تكن لتقدمھا

المجموعة في ظروف أخرى أو المؤشرات على إف$س المقترض أو المصدر أو عدم توفر سوق نشطه ل\وراق المالية أو أية معطيات 
ملحوظة أخرى متعلقة بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في حالة سداد المقترض أو المصدر في المجموعة أو الظروف 

عن السداد في المجموعة. با#ضافة إلى ذلك، فيما يتعلق با2ستثمار في سندات حقوق الملكية، يعتبر ا2نخفاض ا2قتصادية المتعلقة بالتخلف 
  الحاد أو طويل ا3جل في قيمتھا العادلة 3قل من تكلفتھا دلي$ً موضوعياً على انخفاض القيمة. 

  
المحتفظ بھا حتى ا2ستحقاق لكل أصل  ا2ستثماريةوا3وراق المالية  تأخذ المجموعة با2عتبار ا3دلة على انخفاض قيمة القروض والتسليفات

  على حده ول\صول بصورة جماعية.

  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  (تابع)  ليةا5دوات الما   )أ

  (تابع) تحديد وقياس انخفاض القيمة )١٠(
  

   ي يتم تقييمھا بصورة فردية القروض الت
  

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير وفقاً لكل حالة على حده بالتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على إنخفاض قيمة القرض. ويتم قياس 
طفأة على أنھا الفرق بين القيمة المسجلة  للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة الم

لى المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي ا3صلي للموجودات. ويتم تطبيق ھذا ا2جراء على كافة الحسابات التي تعتبرھا ھامة ع
  أساس فردي. 

  
  

  ية:لالقروض، يتم ا3خذ با2عتبار العوامل التا لتحديد خسائر انخفاض القيمة لتلك

  

 ؛ تعرض المجموعة بشكل اجمالي لمخاطر العميل •

نتاج تدفقات نقدية كافية تفي ة بنجاح في ظل ا3زمات المالية وإقابلية تطبيق النموذج الخاص بأعمال العميل والقدرة على المتاجر •
 بالتزامات الديون؛ 

 لغ المستردة المتوقعة؛ قيمة وتوقيت المقبوضات والمبا •

  ف$س؛ حتملة المتاحة عند التصفية أو ا#توزيعات ا3رباح الم •

مدى التزامات الدائنين اcخرين ذوي ا3ھمية بالنسبة للمجموعة، أو ما يكافئھم، واحتمال استمرار الدائنين اcخرين في دعم  •
 الشركة؛

 الدائنين والمدى الذي تتضح عنده الشكوك القانونية والتأمينية؛ مدى صعوبة تحديد القيمة ا#جمالية وتصنيف مطالبات كافة •

 قيمة الضمان القابلة للتحقيق (أو الضمانات ا2ئتمانية ا3خرى) واحتمالية نجاح استرداد مبلغ القرض؛ •

 ا2قتطاع المحتمل 3ية تكاليف مرتبطة باسترداد المبالغ المستحقة؛ و  •

    الدفعات بعملة القرض إذا لم يكن القرض بالعملة المحلية.قدرة المقترض على الحصول على وأداء  •
  

ويتم بيانھا في حساب المخصص المتعلق بالقروض والتسليفات. عندما  بيان الدخل الموحديتم ا2عتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
  قيمة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر.  يترتب على حدث 2حق انخفاض في خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض ال

  
  القروض التي يتم تقييمھا بصورة جماعية  

  
  يتم تحديد انخفاض القيمة على أساس جماعي بطريقتين مختلفين: 

  

 للقروض التي تخضع لتقييم فردي لتغطية الخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا بعد؛ و  •

  عتبر ھامة بصورة فردية. لمجموعات القروض المماثلة التي 2 ت •
  

  لم يتم تحديدھا خسائر انخفاض القيمة المتكبدة التي 
  

يتم تجميع القروض التي يتم تقييمھا على أساس فردي والتي لم يتم ايجاد أدلة على تكبد خسارة منھا (قروض عاملة) بناء على سمات 
والذي  التقريرة. وينشأ ذلك نتيجة انخفاض قيمة قرض ما بتاريخ مخاطر ا2ئتمان الخاصة بھا لغرض احتساب الخسائر الجماعية المقدر

  سوف يتم تحديده بصورة خاصة في المستقبل.  
  

  يتم تحديد الخسائر الجماعية 2نخفاض القيمة بعد ا3خذ با2عتبار:

صنيف القرض أو حا2ت الخسارة السابقة في محافظ ذات سمات مخاطر مماثلة (على سبيل المثال، حسب قطاع ا3عمال أو ت •
 المنتج)؛ 

مخصص محدد  رصد الفترة المقدرة بين ا2نخفاض في القيمة الذي يحدث والخسائر التي يتم تحديدھا ويثبت حدوثھا من خ$ل •
 مناسب للقرض المعني؛ و 

الفعلي للخسائر  حكم ا#دارة فيما إذا كانت الظروف ا2قتصادية وا2ئتمانية الحالية تمثل ظروف يحتمل فيھا أن يكون المستوى •
     أكبر أو أقل من الخسائر التي تشير إليھا التجارب السابقة.

   
  يتم تقدير الفترة ما بين الخسارة التي تحدث وتحديدھا من قبل ا#دارة لكل محفظة يتم تجميعھا. 



 ١٦

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  (تابع)  ا5دوات المالية   )أ

  (تابع) تحديد وقياس انخفاض القيمة )١٠(
  

  مجموعات القروض المماثلة 
  

باحتمال  فيما يتعلق بمجموعات القروض المماثلة التي 2 تعتبر ھامة بصورة فردية، تقوم المجموعة باستخدام المعلومات السابقة المتعلقة
لبيان أحكام ا#دارة فيما إذا كانت الظروف ا2قتصادية  وفقا عن السداد وتوقيت ا2سترداد وقيمة الخسارة المتكبدة والتي يتم تعديلھا العجز

بقة. تتم بصورة وا2ئتمانية الحالية تمثل ظروف يحتمل فيھا أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل من الخسائر التي تشير إليھا التجارب السا
 تبقىمنتظمة مقارنة معد2ت العجز عن السداد ومعد2ت الخسارة والتوقيت المتوقع 2سترداد المبالغ في المستقبل بالنتائج الفعلية لضمان أن 

  ھذه المعد2ت م$ئمة. 
  

  المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ا2ستثماراتانخفاض قيمة 
  

حقوق الملكية المتاحة للبيع قد تعرضت 2نخفاض في القيمة إذا كان ھناك انخفاض حاد أو طويل ا3جل في  ا2ستثماراتتقرر المجموعة أن 
في ا3وراق المالية المتاحة للبيع من خ$ل تحويل  ا2ستثماراتفي القيمة العادلة 3قل من التكلفة. يتم ا2عتراف بخسائر انخفاض قيمة 

كتعديل خاص بإعادة التصنيف. إن  بيان الدخل الموحدبھا ضمن ا#يرادات الشاملة ا3خرى إلى الخسائر المتراكمة التي قد تم ا2عتراف 
تمثل الفرق بين تكلفة ا2ستحواذ، صافية  بيان الدخل الموحدالخسائر المتراكمة التي يتم إعادة تصنيفھا من ا#يرادات الشاملة ا3خرى إلى 

بيان الدخل عادلة الحالية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة التي تم ا2عتراف بھا سابقاً ضمن من سداد المبلغ ا3صلي وا2طفاء، والقيمة ال
  . ويتم اظھار التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة المنسوبة لقيمة المبلغ في الزمن المعني كأحد عناصر إيرادات الفائدة. الموحد

  
للبيع تعرضت 2نخفاض في القيمة وكان من الممكن ربط ھذه الزيادة بصورة  إذا زادت في وقت 2حق القيمة العادلة 3داة دين متاحة

، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة مع ا2عتراف بقيمة  بيان الدخل الموحدموضوعية بحدث تم بعد ا2عتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
في القيمة العادلة 3ي من سندات حقوق الملكية المتاحة للبيع  . إ2 أنه 2 يتم عكس اي استرداد 2حقبيان الدخل الموحدما تم عكسه ضمن 

  ويتم ا2عتراف به مباشرة ضمن ا#يرادات الشاملة ا3خرى.    بيان الدخل الموحدوالتي تعرضت 2نخفاض في قيمتھا من خ$ل 
  

  ا2نخفاض في قيمة ا2ستثمارات المصنفة كشركات زميلة
  

ستثمارات في الشركات الزميلة لتقييم انخفاض القيمة بشكل دوري. ولتحديد التقييم، تقارن ا#دارة المبلغ تقوم ا#دارة بمراجعة حصتھا من ا2
المدرجة ل$ستثمار. إن تقدير المبلغ الممكن تحصيله باستخدام القيمة المستخدمة يتطلب من المجموعة الدفترية  الممكن تحصيله مع القيمة 

  ستقبلية المتوقعة من الشركات الزميلة واختيار سعر خصم م$ئم 2حتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.عمل تقدير للتدفقات النقدية الم
  
  المالية المشتقة ا5دوات    )ب

  
  التصنيف )١(
  

ق رأس تقوم المجموعة بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة تشتمل على عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود مقايضة وعقود خيارات في أسوا
من  المال وأسواق الصرف ا3جنبية. يتم تصنيف ا3دوات المالية المشتقة غير المؤھلة لحساب التحوط على أنھا أدوات مالية "بالقيمة العادلة

  موجودات مالية محتفظ بھا للمتاجرة". –خ$ل ا3رباح أو الخسائر 
  
  ا2عتراف المبدئي وإعادة القياس  )٢(
  

، تتمثل القيمة العادلة ل\داة المشتقة عند ا2عتراف المبدئي بسعر المعاملة. 2حقاً ل$عتراف المبدئي، يتم بيان  في سياق ا3عمال ا2عتيادية
باستخدام ا3دوات المالية المشتقة بقيمھا العادلة. يتم تحديد القيم العادلة بصورة عامة استناداً الى أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة أو 

  ما 2 يوجد سوق نشط.  طرق تقييم عند
  

في حين يتم إدراج ا3دوات  ا3خرى يتم إدراج ا3دوات المالية المشتقة ذات القيم السوقية ا2يجابية (ا3رباح غير المحققة) ضمن الموجودات
  .ا3خرى المالية المشتقة ذات القيم السوقية السلبية (الخسائر غير المحققة) ضمن المطلوبات

  
  الناتجة عن إعادة القياس   ا3رباح والخسائر )٣(
  

  . بيان الدخل الموحديتم بيان ا3رباح أو الخسائر الناتجة عن ا3دوات المالية المشتقة المصنفة كمحتفظ بھا للمتاجرة ضمن 



 ١٧

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  المحاسبية الھامةالسياسات   ٣

  
  أدوات التغطية (التحوط)   )ج

  
  عندما يتم تحديد ا3دوات المشتقة كعقود تغطية، تقوم المجموعة بتصنيفھا إما: 

  

  كعقود تغطية القيمة العادلة والتي تغطي التغير في القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات المعترف بھا؛ أو  •

قدية والتي تغطي التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة بصورة كبيرة والمنسوبة كعقود تغطية التدفقات الن •
    لموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو معاملة متوقعة.

  
  حال توفر معايير معينة.يتم تطبيق محاسبة التغطية على ا3دوات المشتقة المحددة كأدوات تغطية لتغطية القيمة العادلة أو التدفقات النقدية في 

  
  محاسبة التغطية 

  

  توثيق التغطية  )١(
  

  في بداية التغطية، يجب إعداد مستندات رسمية لع$قة التغطية. ويجب أن تشتمل مستندات التغطية المعدة في البداية على وصف لما يلي: 
  

  ھدف واستراتيجية إدارة المخاطر لدى المجموعة من أجل القيام بالتغطية؛  •

 المخاطر التي يتم تغطيتھا؛طبيعة  •

 تعريف واضح للبند الخاضع للتغطية وأداة التغطية؛ و  •

   كيف ستقوم المجموعة بتقييم فاعلية ع$قة التغطية بصورة مستمرة. •
  

  اختبار فاعلية التغطية  )٢(
  

  تعتبر التغطية ذات فاعلية عالية إذا تحقق الشرطان التاليان: 
  

حقة، يتوقع أن تكون التغطية ذات فاعلية عالية في تسوية التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات في بداية التغطية وفي الفترات ال$ •
  المقابلة في المخاطر الخاضعة للتغطية ويجب أن يتم قياسھا بصورة موثوقة؛ و   التغيراتالنقدية 3دوات التغطية مع 

  %.١٢٥% إلى ٨٠تتراوح النتائج الفعلية للتغطية ما بين  •
 

  غطيتھا. حالة تغطية التدفقات النقدية، يتم تحديد فاعلية التغطية المتوقعة من خ$ل مطابقة البنود الھامة 3دوات التغطية والبنود التي يتم تفي 
  

  عقود تغطية القيمة العادلة  )٣(
  

  بيان الدخل الموحد. في اإن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤھلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم تثبيتھ
  

    عقود تغطية التدفقات النقدية )٤(
  

ضمن ا#يرادات  يتم ا2عتراف بالجزء الفعلي للتغيرات في القيمة العادلة ل\دوات المشتقة المحددة والمؤھلة كأدوات تغطية للتدفقات النقدية
  .بيان الدخل الموحدر الفعلي فيتم ا2عتراف بھا مباشرة ضمن ما ا3رباح والخسائر في القيمة العادلة المتعلقة بالجزء غيالشاملة ا3خرى. أ

  

  

 
 
  
  
  
  



 ١٨

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  (تابع) (التحوط) أدوات التغطية   )ج
  

  ية   توقف محاسبة التغط )٥(
  

. في ذلك تصبح معايير محاسبة التغطية 2 تتوافر في التغطيةداة التغطية أو يتم بيعھا أو عندما عن محاسبة التغطية عندما تنتھي أ يتم التوقف
شاملة الوقت تبقى ضمن ا#يرادات الشاملة ا3خرى أية أرباح أو خسائر متراكمة 3دوات التغطية قد تم ا2عتراف بھا ضمن ا#يرادات ال

خسائر متراكمة قد تم ا3خرى إلى أن تتم المعاملة المتوقعة. عندما 2 يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، يتم مباشرة تحويل أية أرباح أو 
  . بيان الدخل الموحدا#يرادات الشاملة ا3خرى إلى بيانھا ضمن 

  
   عقود التغطية غير المؤھلة لمحاسبة التغطية )٦(
  

ود التغطية غير المؤھلة لمحاسبة التغطية، يتم تحويل أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 3داة التغطية فيما يتعلق بعق
  للفترة ذات الصلة.    بيان الدخل الموحدإلى 

  

    المستحق من البنوك    )د
  

  بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة، إن وجد.  ويتم بيانھا 2حقابالقيمة العادلة  بداية يتم بيان المستحق من البنوك
  
  والتمويل ا.س,مي القروض والتسليفات  )ھـ
  

 ً بتكلفتھا يتم قياس القروض والتسليفات بصورة مبدئية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف ا#ضافية المنسوبة مباشرة للمعاملة ويتم قياسھا 2حقا
القروض والتسليفات بالقيمة العادلة من خ$ل  تسجيلئدة الفعلية إ2 في الحا2ت التي تختار فيھا المجموعة المطفأة باستخدام طريقة الفا

  ا3رباح أو الخسائر. 
  

الموافقة عليھا من قبل ھيئة  تقوم المجموعة بتقديم معام$ت تمويل إس$مي لعم$ئھا، والتي تمتبا#ضافة إلى الخدمات البنكية التقليدية ، 
  وى والرقابة الشرعية. يشتمل التمويل ا#س$مي على ما يلي:الفت
    

  المرابحة
  

وھى إتفاق تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة أو أصل ما (أصل محدد) إلى عميل، تكون المجموعة قد قامت بشرائه وا2ستحواذ عليه، بناًء 
ويحتسب  يع على تكلفة ا3صل المحدد وھامش الربح المتفق عليه.وفقاً لبنود وشروط محددة. يشتمل سعر الب ائهعلى وعد من العميل بشر

  يتم تعديله بالربح الفعلي عند است$مه.الربح على أساس ا2ستحقاق و
  

  ا#جارة
  

ناًء على  وفقاً لطلب العميل (المستأجر)، وذلك ب رائهأو بش ر) بإنشائهيعني مصطلح ا#جارة تأجير ا3صل، الذي قامت المجموعة (المؤج
صل إلى المستأجر ھي ا#جارة عن طريق نقل ملكية ا3ا3صل لمدة محدده مقابل دفعات إيجار محددة. يمكن أن تنت وعد من العميل بإستئجار

  في حال ا#جارة المنتھية بالتمليك. 
  

  مشاركةال
 

ستحواذ العميل على الملكية الكاملة. تتم اتفاق تقوم المجموعة والعميل بموجبه بالمساھمة في مشروع معين وفقاً 2تفاق تناقص ينتھي با
  مشاركة ا3رباح وفقا 2تفاق بين الطرفين في حين يتم توزيع الخسائر بما يتناسب مع حصصھم في رأس مال المشروع.

  
  

  
  
  
  



 ١٩

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  ياسات المحاسبية الھامةالس  ٣
  التمويل ا.س,مي (تابع)القروض والتسليفات و  )ھـ

  
، ناقصاً أية الربح الفعليبالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام طريقة بداية بالقيمة العادلة ويتم 2حقا قياسھا  معام$ت التمويل ا#س$مي بيانيتم 

  تحصيلھا وا#يرادات غير المكتسبة. مبالغ مشطوبة، والمخصص ل\رصدة المشكوك في
  

للموجودات أو تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خ$ل ا3عمار المتوقعة  ھو المعدل الذي يتم بموجبه الفعلي الربحإن معدل 
 المطلوبات المالية.

 

  ا<ستثماريةالعقارات     ) و
 

، ويتم تصنيف الوحدات المؤجرة أو التي تعتزم تأجيرھا تأجيرھاخاصة إضافة إلى ستخداماتھا ال2تحتفظ المجموعة ببعض العقارات 
على تكلفة استبدال  لدفتريةبالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة. تتضمن القيمة ا ا2ستثماريةكعقارات استثمارية.  يتم مبدئياً قياس العقارات 

معايير ا2عتراف، ويستثنى من ذلك تكلفة الصيانة اليومية  توافركبد التكلفة، في حال القائمة في وقت ت ا2ستثماريةأحد أجزاء العقارات 
استھ$ك متراكم وخسائر انخفاض القيمة  بالتكلفة ناقصاً أي ا2ستثمارية . 2حقاً ل$عتراف المبدئي، يتم بيان العقاراتللعقارات ا2ستثمارية

  المتراكمة. 
  

يقة القسط الثابت على مدى ا3عمار ا#نتاجية للموجودات. تتراوح ا3عمار ا#نتاجية المقدرة للمباني من يتم تحميل ا2ستھ$ك باستخدام طر
  سنة. ٣٠إلى  ٢٠
  

عند استبعادھا أو سحبھا من ا2ستخدام بشكل دائم ويصبح من غير المتوقع تحصيل منافع  ا2ستثماريةيتم إيقاف ا2عتراف بالعقارات 
ضمن  بيان الدخل الموحدفي  ا2ستثماريةويتم ا2عتراف بأية أرباح أو خسائر من سحب أو استبعاد أحد العقارات  اقتصادية من استبعادھا.

  "ا#يرادات ا3خرى" خ$ل السنة المالية التي تتم فيھا عملية ا2ستبعاد.
  

ستدل عليه من خ$ل إنھاء عملية إشغال العقار من فقط عندما، يكون ھناك تغير في ا2ستخدام يُ  وذلك ا2ستثماريةيتم التحويل إلى العقارات 
  قبل المالك أو البدء في عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر أو إنھاء عملية ا#نشاء أو التطوير.

  
  . الكفقط عندما، يكون ھناك تغير في ا2ستخدام ُيستدل عليه من بدء إشغال العقار من قبل الموذلك  ا2ستثماريةيتم التحويل من العقارات 

  
  والمعدات الممتلكات  )ز

  
ً التكلفة ب يتم بيان الممتلكات والمعدات يتم بيانھا بالقيمة باستثناء ا3رض الممنوحة التي وخسائر انخفاض القيمة ا2ستھ$ك المتراكم  ناقصا

   .السوقية بتاريخ المنح
  

ودات. يتم ا2عتراف بتكلفة استبدال جزء ما من أحد تشتمل التكلفة على المصروفات التي تكون منسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموج
للبند في حال كان من المحتمل تدفق المنافع ا2قتصادية المستقبلية المتضمنة في الجزء إلى  الدفتريةبنود الممتلكات والمعدات بالقيمة 

بيان الدخل ليومية للممتلكات والمعدات ضمن المجموعة ويكون من الممكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم ا2عتراف بتكاليف الصيانة ا
  عند تكبدھا. الموحد

  
للبند  الدفتريةيتم تحديد ا3رباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خ$ل مقارنة المتحص$ت من ا2ستبعاد بالقيمة 

  .  بيان الدخل الموحدالمعني. ويتم إدراج ھذه ا3رباح أو الخسائر ضمن 
  
ض تتم تخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إذا كانت القيمة الدفترية ل\صل تتجاوز المبلغ القابل ل_سترداد. ويتم ا2عتراف بخسارة ا2نخفا 

  .بيان الدخل الموحدفي القيمة ضمن 
  

#نجاز على أقساط متساوية على مدى ويتم اھ$ك تكلفة كافة الممتلكات والمعدات فيما عدا ا3راضي المملوكة وا3عمال الرأسمالية قيد ا
  أعمارھا ا#نتاجية المقدرة كما يلي: 

  سنة  ٣٠إلى  ٢٠  المباني
  سنوات  ٥  التحسينات على العقارات المستأجرة 

  سنوات  ٥إلى  ٣  أثاث ومعدات وسيارات 

  
  



 ٢٠

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية 

  
  (تابع)  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

  (تابع) والمعدات الممتلكات  )ز

  
  ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً.  تقريرتتم إعادة تقييم طرق ا2ستھ$ك وا3عمار ا#نتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل 

  
التكلفة، ويتم تحويلھا عند ا#نجاز إلى بند الممتلكات والمعدات المناسب حيث يبدأ  يتم إدراج ا3عمال الرأسمالية قيد ا#نجاز مبدئيا بسعر

 .المجموعةوفقا لسياسات ا#ستھ$ك المتبعة من قبل  إھ$كھا

  
  قروض متوسطة ا5جل السندات والالمستحق للبنوك و  )ح

  
. ويتم قياسھا 2حقاً لقيمة العادلة إضافة إلى تكلفة المعام$تباالقروض متوسطة ا3جل والسندات  يتم مبدئياً ا2عتراف بالمستحق للبنوك و

  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
  

  اتفاقية إعادة الشراء   )ط
 

يتم عندما تقوم المجموعة ببيع أصل مالي وتقوم في الوقت ذاته بإبرام اتفاقية #عادة شراء ھذا ا3صل بسعر ثابت في تاريخ مستقبلي، 
  احتساب ھذا ا2تفاق كقرض متوسط ا3جل، ويستمر ا2عتراف بالموجودات ذات الصلة في البيانات المالية للمجموعة. 

  
  والودائع ا.س,مية للعم,ءودائع العم,ء   )ي

  
 ائع ف المبدئي، يتم قياس كافة الودالمستلم. بعد ا2عترا للمبلغيتم بصورة مبدئية ا2عتراف بودائع العم$ء بالتكلفة وھي تمثل القيمة العادلة 

المنسوبة مباشرة تكاليف للمعام$ت  فة المطفأة مع ا3خذ با2عتبار أيةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم احتساب التكل
  . للعم$ءودائع  2ست$مللحصول أو 

  
  ل في ا3نواع التالية من ا2تفاقيات:عن طريق الدخو يتم الحصول على الودائع ا#س$مية للعم$ء

  
  المضاربة

 خر(المضارب) باستثمار ھذامبلغ من ا3موال ويقوم الطرف اc خر، يقوم بموجبه أحد ا3طراف بتقديموھى إتفاق بين المجموعة وطرف آ
اتجة عن سوء تصرفه، أو إھماله أو في مشروع ما أو نشاط معين مقابل حصة محددة من ا3رباح. يتحمل المضارب كافة الخسائر الن المبلغ

  مخالفة شروط  وبنود المضاربة.
  

  الوكالة
خر (الوكيل) باستثمار مبلغ من ا3موال ويقوم الطرف اc حد ا3طراف (الموكل) بتقديمأ بموجبه يقوم بين المجموعة وعميل ما  وھي إتفاق
بلغ المستثمر به في حال سوء  التصرف أو ا#ھمال أو الم بإعادة الوكيل ويلتزممقابل رسوم محددة.  وفقاً لبنود وشروط الوكالة ھذا المبلغ

  شروط الوكالة.مخالفة 
  

ليف المتكبدة يتم قياس الودائع ا#س$مية للعم$ء مبدئياً بالقيمة العادلة التى تتمثل في سياق ا3عمال ا2عتيادية بالثمن المستلم صافي من التكا
  رة، ويتم قياسھا 2حقاً بالتكلفة المطفأة عن طريق استخدام طريقة ا3رباح الفعلية.للمعام$ت المنسوبة بصورة مباش

  
  المخصصات   )ك

  
ً كان قانوني ان على المجموعة التزام حالي سواءاً يتم ا2عتراف بمخصص ما في حال ك ً أو إنشائي ا نتيجة لحدث سابق ويكون من الممكن  ا

من ا3غلب أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للفوائد ا2قتصادية لتسوية ا2لتزام. ويتم تحديد ويكون  موثوق لقيمة ا2لتزام، إجراء تقدير
يمة المال في الوقت المعني المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بالسعر الذي يعكس تقييمات السوق الحالية لق

  بات. المخاطر المتعلقة بالمطلو ،إذا أمكن وكذلك،
  

  
  
  
  



 ٢١

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  
  والترتيبات الخاصة بالحوافز طويلة ا5جل مكافأة نھاية الخدمة للموظفين  )ل

  
لموظفين قاً لقانون العمل بدولة ا#مارات العربية المتحدة المطبق على فترات الخدمة المجمعة لمستحقة الدفع وفمخصص للمبالغ  يتم وضع

. يقوم البنك بدفع مساھمته فيما يتعلق بمواطني دولة ا#مارات العربية التقرير بتاريخ   غير مواطني دولة ا#مارات العربية المتحدةمن 
 ١اعتباراً من  لدولة ا#مارات العربية المتحدة. المعاشات والتأمينات ا2جتماعيةوفقاً لقانون  يدول مجلس التعاون الخليجومواطني   المتحدة
يحق للموظفين ضمن فئات ، الخطة بخصوص حوافز طويلة ا3جل. بموجب تلك  خطة "الخطة"، قامت المجموعة بإعداد ٢٠٠٧يناير 

على أداء المجموعة في تاريخ تقديم تلك الحوافز. ويمثل الحافز نسبة مئوية من وظيفية معينة الحصول على حوافز في تاريخ الطرح اعتماداً 
الراتب الفعلي للمدراء مستحقي الحوافز. يشتمل الراتب على راتب أساسي وبد2ت ثابتة وبدل التوطين وبدل غ$ء المعيشة كما في تاريخ 

التي يكون الموظفين المعنيين مؤھلين للحصول على ھذه الحوافز وفقا الخطة في الفترة  يتم ا#عتراف با#ستحقاق الخاص بھذه السريان.
  للخطة.

  
  رأس المال  )م

  
كاليف تقوم المجموعة بتصنيف ا3دوات الرأسمالية كمطلوبات مالية أو سندات ملكية وفقاً 3ھمية ا3حكام التعاقدية ل\دوات. ويتم اقتطاع الت

  ملكية من القياس المبدئي لسندات الملكية. ا#ضافية المنسوبة مباشرة 2صدار سندات ال
  

  توزيعات أرباح ا5سھم العادية   )ن
  

  .يتم ا2عتراف بتوزيعات ا3رباح المستحقة على ا3سھم العادية كمطلوبات في الفترة التي يتم فيھا الموافقة عليھا من قبل مساھمي البنك
  

  التسوية  )س
  
حيث يتم بيان صافي القيمة في بيان المركز المالي وذلك فقط في الحا2ت التي يكون فيھا ، الماليةالموجودات والمطلوبات  تسويةتم ت

و للمجموعة حقاً قانونياً قاب$ً للتنفيذ بمقاصة المبالغ المعترف بھا وعندما تنوي إما إجراء مقاصة للمعام$ت على أساس صافي المبلغ أ
  .ل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنةلتحصي

  
ر يتم تقديم ا#يرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما يجوز القيام بذلك وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية/المعايي

  المحاسبية الدولية، أو من خ$ل ا3رباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعام$ت المماثلة كما في ا3نشطة التجارية للمجموعة.  
  

  وما يعادله النقد   )ع
  

(باستثناء الصندوق وا3رصدة لدى المصرف المركزي  فيمن النقد وما يعادله  النقديتألف ، 3غراض بيان التدفقات النقدية الموحد
في  المطفأةيتم عرض النقد وما يعادله بالتكلفة . بفترة استحقاق تعاقدي أقل من ث$ثة أشھرا2حتياطي القانوني) والمستحق من وإلى البنوك 

  بيان المركز المالي.
  

  ا.عتراف با.يرادات  )ف
  إيرادات ومصروفات الفوائد  )١(

لكافة ا3دوات المالية التي تخضع لفائدة باستثناء تلك ا3دوات المصنفة كأدوات محتفظ بھا الفوائد ومصروفات يرادات بإ ا2عترافيتم 
 عند ا2عتراف المبدئي في "إيرادات الفوائد" و "مصروفات الفوائد" ضمن أو الخسائر ا3رباحللمتاجرة أو المبينة بالقيمة العادلة من خ$ل 

إن إيرادات على أساس ا2ستحقاق باستخدام معد2ت الفائدة الفعلية للموجودات أو المطلوبات المالية المتعلقة بھا.  بيان الدخل الموحد
أو المصنفة بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر يتم تثبيتھا  للمتاجرةظ بھا ومصاريف الفوائد ل\دوات المالية المصنفة على أنھا محتف

  كإيرادات متاجرة.
والدفعات المكتسبة أو المدفوعة لموجودات أو  يتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 للموجودات أو المطلوبات المالية.  الدفتريةالقيم صافي إلى  قصر ، حسبما يكون مناسباً ،لھا أو فترة أالمتوقعة  خ$ل ا3عمار مطلوبات مالية
  الفعلي عند ا2عتراف المبدئي للموجودات أو المطلوبات المالية و2 يتم تعديله 2حقاً. الفائدة معدل تحديديتم 

  
جموعة بتقدير التدفقات النقدية مع ا3خذ با2عتبار كافة ا3حكام التعاقدية ل\دوات المالية وليس عند احتساب معد2ت الفائدة الفعلية، تقوم الم

2  اً زءالخسائر ا2ئتمانية المستقبلية. يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي كافة المبالغ المدفوعة أو المستلمة من قبل المجموعة التي تشكل ج
  ما في ذلك تكاليف المعاملة وكافة الع$وات أو الخصومات ا3خرى. يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ب

  

  



 ٢٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  
  ا.عتراف با.يرادات (تابع)  )ف
   

   #س$مي والتوزيعات على المودعينا#يرادات من التمويل ا )٢(
  

  يتم ا2عتراف با#يرادات من التمويل ا#س$مي ضمن بيان الدخل الموحد، وذلك باستخدام طريقة ا3رباح الفعلية.
  

تمثل  يشتمل احتساب معدل ا3رباح الفعلية على كافة الرسوم المدفوعة أو المستلمة، وتكاليف المعاملة، والخصومات أو الحسومات التى
من معدل ا3رباح الفعلية. تتمثل تكاليف المعاملة بتكاليف الع$وات المنسوبة مباشرًة إلى ا2ستحواذ، أو إصدار أو استبعاد  2 يتجزأ جزءاً 

  موجودات مالية ما.
  

ھيئة تم اعتمادھا من قبل يتم احتساب التوزيعات على المودعين ( المعام$ت ا2س$مية) وفقاً ل_جراءات الموحدة لدى المجموعة، كما ي
  ا#س$مية لدى المجموعة. الفتوى والرقابة الشرعية

  
 الرسوم والعمو2ت   )٣(
  

على الموجودات أو المطلوبات  التي تشكل جزءاً 2 يتجزأ من معدل الفائدة الفعلييتم إدراج إيرادات ومصروفات الرسوم والعمو2ت و
  المالية عند قياس معدل الفائدة الفعلي. 

 

عندما يتم تقديم الخدمات أو على  خدمات كإيرادات تقديمتم الحصول عليھا من يالتي الرسوم والعمو2ت ا3خرى ا2عتراف بايرادات  يتم
 .  حيثما يكون مناسبامراحل زمنية 

  

   ا2ستثماراتت من ا#يرادا )٤(
  

ح أو الخسائر والتNNي تنشNNأ مNNن ا3ربNNاح والخسNNائر الناتجNNة مNNن بالقيمة العادلة من خ$ل ا3ربا ا2ستثماراتيتم ا2عتراف بصافي ا#يرادات من 
إن ا3ربNNاح الناتجNNة عNNن اسNNتبعاد ا2سNNتثمارات المتاحNNة للبيNNع يNNتم تثبيتھNNا أو تقييمھا بالقيمة العادلة وذلك عند حدوثھا.   ا2ستثماراتاستبعاد تلك 

م يتم تثبيتھا ضمن ا#يرادات الشاملة ا3خرى لحين ا2ستبعاد وعندھا يعاد ضمن ا3رباح أو الخسائر عند تحقيقھا. إن ا3رباح الناتجة عن التقيي
  تدويرھا إلى ا3رباح أو الخسائر.

  
 ا#يرادات المرتبطة بالعقارات )٥(

  

  تتضمن ا#يرادات المرتبطة بالعقارات إيرادات ا#يجار، التي يتم ا2عتراف بھا على أقساط متساوية على مدى فترة عقد ا#يجار.
  

 دات توزيعات أرباح  إيرا )٦(
  

  توزيعات ا3رباح عند ثبوت حق المجموعة في است$م المبالغ. يرادات بإ ا2عترافيتم 
  
 الحصة من أرباح الشركة الزميلة )٧(

  إن الحصة من أرباح الشركات الزميلة تعكس حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة.
  

  
  العم$ت ا3جنبية )٨(
  

عم$ت ا3جنبية بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعام$ت. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعم$ت يتم قيد المعام$ت بال
  بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ.  التقرير ا3جنبية ، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية ، بتاريخ 

    
، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية ، فيتم تحويلھا بأسعار صرف العم$ت ا3جنبية جنبيةا3أما الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعم$ت 

لعادلة إلى درھم السائدة بتاريخ المعاملة ، في حين يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعم$ت ا3جنبية التي يتم بيانھا بالقيمة ا
 ُ  جنبية السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيم العادلة.3سعار صرف العم$ت ا3 ا#مارات وفقا

. ويتم التقريرأسعار الصرف السائدة في السوق بتاريخ ة إلى الدرھم ا#ماراتي حسب ويتم تحويل عقود صرف العم$ت ا3جنبية اcجل
  .بيان الدخل الموحدا2عتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحويل ضمن 
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  عقود ا.يجار التشغيلية     )ص
  

ھا كعقود إيجار تشغيلية. يتم لية ترتكز على تقييم بنود وشروط اتفاقية ا#يجار، والتي تم تصنيفيأبرمت المجموعة اتفاقيات عقود إيجار تشغ
الخاصة بملكية ھذه  العرضيةبالمخاطر وا2متيازات  يحتفظ ؤجريجار تشغيلية في حال كان المتصنيف عقود ا#يجار على أنھا عقود إ

  .الموجودات
  

  المجموعة كمؤجر        

مركز المالي الموحد بما يتوافق مع طبيعة ا3صل. ويتم تقوم المجموعة ببيان الموجودات التي تخضع لعقود ا#يجار التشغيلية ضمن بيان ال
  ا2عتراف با#يرادات من الموجودات التشغيلية ضمن بيان الدخل الموحد على أقساط متساوية على مدى فترة عقد ا#يجار.

      

  لمجموعة كمستأجرا         

  كمصروفات على أقساط متساوية على مدى فترة عقد ا#يجار.وجب عقود ا#يجار التشغلية ميتم ا2عتراف بدفعات ا#يجار التي تتم ب
  

 ا5نشطة ا<ئتمانية       )ق

  

تقدم المجموعة حلول #دارة النقد لغرض إدارة موجودات العم$ء. يتم ا2حتفاظ بھذه الموجودات تحت وصاية المجموعة ويتم استثمارھا 
  الية أخرى مثل السندات والصكوك.با#نابة عن العم$ء في صناديق أطراف أخرى أو أوراق م

  
العرضية 2 يتم إدراج ھذه الموجودات أو إيراداتھا ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة حيث أن العميل يحتفظ بالمخاطر وا2متيازات 

  الخاصة بھذه الموجودات. 
  
  الضمانات المالية   )ر

  
محدد عن  مدينعجز  في حالالقيام بسداد دفعات محددة لتعويض حامل الضمان  وعةالمجمتتمثل الضمانات المالية بالعقود التي تتطلب من 

ويتم ا2عتراف بمطلوبات الضمانات المالية مبدئياً بقيمتھا العادلة، ويتم إطفاء القيمة . 3حكام سند الدينحين استحقاقھا وفقاً  أداء الدفعات
مطلوبات الضمانات المالية بالقيمة المطفأة أو القيمة الحالية 3ي دفعة  تسجيلتم 2حقاً العادلة المبدئية على مدى أعمار الضمانات المالية. ي

  بموجب الضمان.  يكون من المرجح تقديم الدفعةمتوقعة، أيھما أكبر وذلك عندما 
  

  أوراق القبول   )ش

  
ادات مستندية. تحدد أوراق القبول المبلغ المالي تظھر أوراق القبول عندما يكون البنك ملزماً بالدفع مقابل مستندات مسحوبة بموجب اعتم

ولذلك تثبت كالتزام مالي (إيضاح  للمجموعةوالتاريخ واسم الشخص المستفيد. بعد القبول تصبح ا3داة التزام غير مشروط (كمبيالة 3جل) 
  ).١٢ضاح ) في بيان المركز المالي ويثبت الحق التعاقدي المقابل للتسديد من العميل كأصل مالي (إي١٦
  
  

  ربحية السھم    )ت
  

 3سھمھا العادية. يتم احتساب ربحية ا3سھم ا3ساسية بتقسيم ا3رباح أو والمخفضةتقوم المجموعة بعـرض بيانات ربحية ا3سھم ا3ساسية 
بينما يتم تحديد ربحية   .الفترة لالمـتوسط الـمرجح لعدد ا3سھم العادية القائمة خ$ على الخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين لدى البنك

 لبيان المـتوسط الـمرجح لعدد ا3سھم العادية القائمة وتعديلا3رباح أوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين  بتعديلة ضا3سھم المخـف
  ا3سھم العادية المحتملة. التخفيض علىتأثير 

  
  تقديم التقارير حسب القطاع    )ث

  
تشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خ$له أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات، بما يتمثل القطاع ال

ي من عناصر المجموعة ا3خرى، وتتم مراجعة نتائجه التشغيلية بصورة منتظمة مصروفات المتعلقة بالمعام$ت مع أفي ذلك ا#يرادات وال
 معلومات مالية تتوافرة 2تخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي للمجموع لجنة ا3عمالمن قبل 

 القطاعمنسوبة بصورة مباشرة إلى ال بنودالللمجموعة على  إلى لجنة ا3عمال بشأنهيتم تقديم تقارير  الذيبشأنه. تشتمل نتائج القطاع  محددة
  تخصيصھا على أساس معقول.  با#ضافة إلى البنود التي يمكن
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  ا5طراف ذات ع,قة     )خ
  

 تعتبر المنشأة طرف ذات ع$قة للمجموعة إذا: 

  مقرب من عائلة ذلك الشخص مرتبط بالمجموعة إذا كان ذلك الشخص: عندما يكون شخص أو عضو  ) أ
 لديه سيطرة أو سيطرة مشتركة على المجموعة  -١

 لديه تأثير جوھري على المجموعة، أو  -٢

 أحد موظفي ا#دارة العليا للمجموعة  -٣

 ترتبط المنشأة بالمجموعة إذا كانت تنطبق إحدى الشروط التالية.  ) ب

 ة عضوين في نفس المجموعة (أي أن كل شركة أم وشركة تابعة تتعلق با3خرى).إذا كانت المنشأة والمجموع -١

إذا كانت إحدى المنشآت شركة شقيقة أو مشروع مشترك لمنشأة أخرى (شركة شقيقة أو مشروع مشترك في أحد أعضاء المجموعة  -٢
 التي تكون فيھا المنشأة ا3خرى عضواً)

 cخرك$ المنشأتين مشاريع مشتركة لنفس الطرف ا -٣

 إحدى المنشأتين مشروع مشترك لمنشآة ثالثة والمنشأة ا3خرى ھي شركة شقيقة للمنشأة الثالثة. -٤

 يتم التحكم بالمنشأة أو التحكم المشترك بھا من قبل شخص معرف في الفقرة أ -٥

 .أة (أو الشركة ا3م للمنشأة)) لديه تأثير جوھري على المنشأة أو أحد موظفي ا#دارة العليا للمنش١شخص تم تحديده في الفقرة (أ) ( -٦

  
  استخدام التقديرات وا5حكام    )ذ

  
لمعلنة يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من ا#دارة إجراء التقديرات وا2فتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ا

حول عوامل عديدة تتضمن  إفتراضاتتمد ھذه التقديرات على للموجودات والمطلوبات وا#يرادات والمصروفات. ومن الضروري أن تع
  وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد تختلف نظراً للتغيرات المستقبلية في تلك التقديرات.  لشكوكدرجات متغيرة من ا3حكام وا

  
  فإنه يتطلب من ا#دارة وضع أحكام جديرة با2عتبار فيما يتعلق بما يلي:  دة،وبصورة محد

  
   والتمويل ا#س$مي  ئر انخفاض القيمة للقروض والتسليفاتخسا

  
. ولتحديد ما إذا كان من تقريرفي تاريخ كل الخاصة بالقروض لتقييم انخفاض القيمة  ا2ستثماريةتقوم المجموعة بمراجعة محافظھا 

3حكام لمعرفة ما إذا كانت ھناك أية معلومات تقوم المجموعة بوضع ا ،أم 2 بيان الدخل الموحدالضروري قيد خسائر انخفاض القيمة ضمن 
واضحة تفيد بأن ھناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة القروض قبل تحديد النقص في أي قرض 

  معين داخل تلك المحفظة. 
المقترضين في مجموعة معينة أو  د الخاص ببعضھيكل السداتغيير سلبي في  بوجودوقد يتضمن ذلك المؤشر معلومات واضحة تفيد 

داً على خبرة الخسارة الموجودات في المجموعة. تستخدم المجموعة التقديرات اعتما قد تؤول إلى عجز ظروف اقتصادية وطنية أو محلية
حفظة عند جدولة تدفقاتھا في الم همماثلموجودات قيمة ان وعلى مؤشر موضوعي على انخفاض مخاطر ا2ئتم تنطويلموجودات التاريخية 

. إن الطريقة وا2فتراضات المستخدمة لتقييم كل من ( ما عدا الخسائر ا2ئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم قيدھا بعد) النقدية المستقبلية
  ر المقدرة والخسائر الفعلية.مراجعتھا بصورة منتظمة لتقليل أي فروق بين الخسائ تتمالمبالغ والتوقيتات الخاصة بالتدفقات النقدية 

  
  المحتفظ بھا حتى ا2ستحقاق  ا2ستثمارات

  
من المعايير المحاسبية الدولية عند تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو  ٣٩تتبع المجموعة إرشادات المعيار 

حتفظ بھا حتى ا2ستحقاق. ويتطلب ھذا التصنيف قرارات ھامة. ولوضع ذات ا2ستحقاق الثابت كاستثمارات م ا2ستثماراتالممكن تحديدھا و
تقوم المجموعة بتقييم رغبتھا وقدرتھا على ا2حتفاظ بتلك ا2ستثمارت حتى ا2ستحقاق. إذا لم تكن المجموعة قادرة على ، تلك القرارات

 –يع جزء صغير في تاريخ يقترب من تاريخ ا2ستحقاق مثل ب –حتى ا2ستحقاق فيما عدا الظروف الخاصة  ا2ستثماراتا2حتفاظ بتلك 
وبالتالي فإن ا2ستثمارات يجب قياسھا بالقيمة العادلة وليس  فإنھا سوف تكون مطالبة بإعادة تصنيف الفئة بالكامل كاستثمارات متاحة للبيع

  . ى ا2ستحقاق للسنتين التاليتينولن يسمح للمجموعة بتصنيف اية استثمارات كاستثمارات محتفظ بھا حتبالتكلفة المطفأة 
  

  المتاحة للبيع  ا2ستثماراتانخفاض قيمة 
  

عندما يكون ھناك انخفاض ھام أو طويل  قد تعرضت 2نخفاض في القيمةفي ا3وراق المالية المتاحة للبيع  ا2ستثمارات بأنالمجموعة  تقر
ھام وما ھو طويل ا3جل وضع احكام. ولوضع ھذه ا3حكام، تقوم المجموعة  ا3جل في القيمة العادلة 3قل من تكلفتھا. ويتطلب تحديد ما ھو

بتقييم ضمن العوامل ا3خرى التقلب الطبيعي في سعر السھم. با#ضافة إلى ذلك، فقد يكون تخفيض القيمة مناسباً عندما يكون ھناك مؤشر 
  اع أو للتغيرات في التقنيات والتدفقات النقدية المالية والتشغيلية. على تدني الوضع المالي للمستثمر به أو القطاع الصناعي أو 3داء القط
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 ا2ستثماريةلعقارات انخفاض قيمة ا
  

 استناداً إلى تقييم التدفقات النقدية للوحدات الفردية المنتجة للنقد عندما يكون ھناك مؤشر على ا2ستثماريةالعقارات  يتم اختبار انخفاض قيمة
حالية وا3سعار القائمة ھذه الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض القيمة. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى ظروف السوق ال أن

بنھاية فترة التقرير والترتيبات التعاقدية والتقديرات الخاصة با3عمار ا#نتاجية للموجودات والمخصومة باستخدام مجموعة من معد2ت 
 الدفتريةم الحالية بالقيم مقارنة صافي القي تتمالخصم التي تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بھذا ا3صل. 

  .القيمةلتقييم أي انخفاض محتمل في 
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود للتحقق مما لموجودات المجموعة بتاريخ كل تقرير الدفتريةتتم مراجعة القيم 
3صل ما  الدفترية ھذا ويتم ا2عتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة  .القابلة ل$سترداد مثل ھذا المؤشر، يتم تقدير قيمة ا3صل

عن قيمته القابلة ل$سترداد. ويتم ا2عتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. 3غراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع 
مراجعة تتم و .ات تنتج تدفقات نقدية مستقلة إلى أبعد الحدود عن ("الوحدة المنتجة للنقد")الموجودات معاً في أصغر مجموعة لموجود

  عكس انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير. لتحديد مدى امكانيةالموجودات غير المالية التي تعرضت 2نخفاض القيمة 
    
  

  المعايير والتفسيرات    ) ض

  
 ٢٠١٤يناير  ١المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في  الصادرة والساريةالمعايير والتفسيرات 

  
تب على فيما يلي التعدي$ت على معايير إعداد التقارير المالية الدولية والتي تم تطبيقھا من قبل المجموعة في ھذه البيانات المالية. 2 يتر

البيانات المالية للمجموعة مبينة بالتعدي$ت التي لھا صلة إن على ا3داء أو المركز المالي للمجموعة.  جوھرياتباع ھذه التعدي$ت تأثير 
  أدناه:

  
  ٣٢تعدي,ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 المقاصة لتكون مؤھلة للتسويةتوضح ھذه التعدي$ت معنى "لھا حالياً حق ملزم قانوناً للتسوية" ومعايير آليات السداد غير المتزامنة لغرف 
لمجموعة، حيث أنه ليس لدى أيا من منشآت المجموعة ترتيبات البيانات المالية ل. ليس لھذه التعدي$ت أي تأثير على ويتم تطبيقھا بأثر رجعي

  تسوية.

  
  ٣٩التعدي,ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -استبدال المشتقات ومواصلة محاسبة التحوط 

وأن التطبيق بأثر  توقف محاسبة التحوط عندما يستوفي استبدال أداة مشتقة مصنفة كأداة التحوط لمعايير معينةإعفاًء من ھذه التعدي$ت تقدم 
لمجموعة 3ن المجموعة لم تقم باستبدال مشتقاتھا خ$ل الفترات البيانات المالية لعلى  تأثير. إن ھذه التعدي$ت ليس لھا رجعي ضرورياً 

  السابقة. وأية الحال

  
  حول إفصاحات المبلغ القابل للتحصيل’ ا<نخفاض في قيمة الموجودات’ – ٣٦التعدي,ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 يعالج ھذا التعديل ا#فصاح عن المعلومات حول المبلغ القابل للتحصيل من الموجودات التي انخفضت قيمتھا إذا كان ذلك المبلغ يستند إلى
  .مة العادلة ناقصاً تكاليف ا2ستبعادالقي

   
  ٢٠١٤يناير  ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في  المعايير الجديدة ولكن لم يسر مفعولھا بعد

  
ا إن المعايير والتفسيرات ذات الع$قة الصادرة، ولكن لم يسر مفعولھا بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة تم ا#فصاح عنھ

. تنوي المجموعة اتباع ھذه المعايير، إذا كان ذلك ممكنا، عندما تصبح سارية إلى الحد الذي ترتبط فيه بالبيانات المالية للمجموعة أدناه
  المفعول.

 
 

 
 



 ٢٦

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع) ية الھامةالسياسات المحاسب  ٣

 

  (تابع) المعايير والتفسيرات    ) ض

 
 (تابع)٢٠١٤يناير  ١للفترات المحاسبية التي تبدأ في  المعايير الجديدة ولكن لم يسر مفعولھا بعد

 
 

  ا5دوات المالية ٩معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 

  
ا3دوات المالية  – ٩ة ا#صدار النھائي من معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم ، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولي٢٠١٤في يوليو 

ا3دوات المالية: التثبيت والقياس وجميع  - ٣٩الذي يعكس جميع مراحل ا3دوات المالية ويحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
. يقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس وا2نخفاض في القيمة ٩ة رقم ا#صدارات السابقة من معيار إعداد التقارير المالية الدولي

، مع السماح ٢٠١٨يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٩ومحاسبة التحوط. يسري مفعول معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 
 ٩معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم إن اتباع لمقارنة غير إلزامية. التطبيق المبكر. يجب التطبيق بأثر رجعي، ولكن معلومات اب

 كون له تأثير على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة، ولكن ليس له تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للمجموعة.سي
معيار الالمستخدم في خسائر ا2نخفاض في القيمة المتكبدة وذج الجديد الذي يحل محل نم ةمتوقعالاcن نموذج خسائر ا2ئتمان يوجد 

  على بياناتھا المالية الموحدة. ٩تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  .٣٩الدولي رقم  يالمحاسب

  
  القطاعات التشغيلية ٨معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 

  
تطبيق معايير التجميع في  عندا3حكام التي قامت بھا ا#دارة  عنيجب على المنشأة أن تفصح  وضح أنهتبأثر رجعي و تتطبيق التعدي$ يتم

للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعھا والخصائص مختصر وصف ذلك  بما في، ٨من معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  ١٢الفقرة 
تسوية  . يلزم ا#فصاح عنلتقييم فيما اذا كانت القطاعات "متشابھة"المستخدمة على سبيل المثال، المبيعات وإجمالي ا3رباح) ا2قتصادية (

 لمطلوباتا#فصاح المطلوب  كما فيعمليات، الإلى رئيس في حال رفع تقرير بالتسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات فقط 
 القطاع.

  
  قياس القيمة العادلة ١٣ تقارير المالية الدولية رقممعيار إعداد ال

  
على يمكن تطبيقه ليس فقط  ١٣ معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقمضمن محفظة الويوضح أن استثناء مستقب$ً يتم تطبيق التعديل 

معيار ال(أو  ٩ إعداد التقارير المالية الدولية رقمنطاق معيار ضمن خرى ا3لعقود على االمالية والمطلوبات المالية، ولكن أيضا الموجودات 
  ).عندما ينطبق ذلك، ٣٩الدولي رقم  يالمحاسب

  

  ا.يرادات من عقود العم,ء ١٥معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 

  
سيتم تطبيقه على  والذيطوات ويؤسس نموذجا جديدا من خمس خ ٢٠١٤مايو في  ١٥معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم تم إصدار 
تثبت ا#يرادات بقيمة تعكس المبلغ الذي تتوقع  ١٥عقود العم$ء. بموجب معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  الناتجة منا#يرادات 

نھجاً  ١٥ر المالية الدولية رقم المنشأة أن يحق لھا مقابل نقل البضاعة أو تقديم الخدمات إلى العم$ء. توفر ا3سس في معيار إعداد التقاري
ينطبق معيار ا#يرادات الجديد على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع متطلبات تثبيت ا#يرادات  أكثر تنظيما لقياس وتثبيت ا#يرادات.

جعي للفترات السنوية التي تبدأ في إعداد التقارير المالية الدولية. يتطلب تطبيق إما المعيار بالكامل أو المعدل بأثر ر معاييرالحالية بموجب 
على بياناتھا  ١٥ا2تباع المبكر. تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم السماح بمع  ٢٠١٧يناير  ١أو بعد 

 المالية الموحدة.

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  (تابع) الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية    ٤
  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  ١- ٤
يوضح الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وفقا لتصنيف ا3دوات المالية بحسب معيار المحاسبة 

  : ٣٩الدولية رقم 
  

        التكلفة المطفأة           

  القيمة العادلة  
  من خ,ل 
 ا5رباح أو

  الخسائر

  
  المحتفظ 

  بھا 

  ل,ستحقاق

  
  

والذمم القروض 
  المدينة

  
  المتاحة 

بالقيمة  للبيع
  العادله

  
  التكلفة 
  المطفأة 

  ا5خرى

  
  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية
 درھم  ألف ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   

٢٠١٤              
  النقد وا3رصدة لدى

  المصرف المركزي   
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٥٫٤٥٠٫١٤٥  

  
٥٫٤٥٠٫١٤٥  

  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  -   -   -   -   المستحق من البنوك 

  القروض والتسليفات 
  والتمويل ا#س$مي  

  
 -  

  
 -  

  
٣٢٫١٦٧٫٢١٦  

  
 -  

  
 -  

  
٣٢٫١٦٧٫٢١٦  

  ا2ستثمارات في ا3وراق
            المالية          

  

٢٩٫٣٧١   -  

  

 -  ٥٫٥٥٨٫٦٢٧  

  

 -  

  

٥٫٥٨٧٫٩٩٨  
  ١٫٣٦٠٫٥٩٤  ١٫٣٣٧٫٤٣٥  -   -   -   ٢٣٫١٥٩  الموجودات ا3خرى

   ----------   -----------   ----------------   --------------   -------------   ---------------  
  ٤٦٫١٣١٫٢٦٥  ٨٫٣٥٢٫٨٩٢  ٥٫٥٥٨٫٦٢٧  ٣٢٫١٦٧٫٢١٦  -   ٥٢٫٥٣٠  إجمالي الموجودات المالية

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

            

  ١٫٠٩٧٫٩٢٦  ١٫٠٩٧٫٩٢٦  -   -   -   -   المستحق للبنوك
  ودائع العم$ء والودائع 

  ا#س$مية للعم$ء  
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٣٢٫١٦١٫٣٣٩  

  
٣٢٫١٦١٫٣٣٩  

سندات وقروض متوسطة 
  ا3جل

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٤٫٠٢١٫٩٩٨  

  
٤٫٠٢١٫٩٩٨  

  ١٫٦٧٢٫٣٣٢  ١٫٦٥٠٫٦٤٩  -   -   -   ٢١٫٦٨٣  مطلوبات ا3خرىال
  ---------   ------------   -----------   ------------   ---------------   ---------------  

  ٣٨٫٩٥٣٫٥٩٥  ٣٨٫٩٣١٫٩١٢  -   -   -   ٢١٫٦٨٣  إجمالي المطلوبات المالية
  =====  =======  =======  =======  =========  =========  

٢٠١٣              
  النقد وا3رصدة لدى

  المصرف المركزي   
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٦٫١٣٢٫٠٦٣  

  
٦٫١٣٢٫٠٦٣  

  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٦٦٢٫١٧٢  -   -   -   -   المستحق من البنوك 
  القروض والتسليفات 

  والتمويل ا#س$مي  
  
 -  

  
 -  

  
٣٠٫٢٨٧٫٣٨٥  

  
 -  

  
 -  

  
٣٠٫٢٨٧٫٣٨٥  

  ا2ستثمارات في ا3وراق
  المالية                    

  
٣٥٫٢٦١  ٣٣٫٢٩٧  

  
 -  ٤٫١٦٠٫٠٩٥  

  
 -  

  
٤٫٢٢٨٫٦٥٣  

  ١٫٣٨٥٫٠٧١  ١٫٣٧٠٫٣٧٦  -   -   -   ١٤٫٦٩٥  الموجودات ا3خرى
   ----------   -----------   ----------------   --------------   -------------   ---------------  

  ٤٣٫٦٩٥٫٣٤٤  ٩٫١٦٤٫٦١١  ٤٫١٦٠٫٠٩٥  ٣٠٫٢٨٧٫٣٨٥  ٣٥٫٢٦١  ٤٧٫٩٩٢  إجمالي الموجودات المالية
  =====  ======  =========  =======  ========  =========  
              

  ٤٩٩٫٢٥٩  ٤٩٩٫٢٥٩  -   -   -   -   المستحق للبنوك
  ودائع العم$ء والودائع 

  ا#س$مية للعم$ء  
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٣٠٫٩٤٢٫٦٨٠  

  
٣٠٫٩٤٢٫٦٨٠  

سندات وقروض متوسطة 
  ا3جل

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٤٫٠١٤٫٨٠٦  

  
٤٫٠١٤٫٨٠٦  

  ١٫٦٦٢٫٥٢٣  ١٫٦٥٢٫٣٢٠  -   -   -   ١٠٫٢٠٣  المطلوبات ا3خرى 
  ---------   ------------   -----------   ------------   ---------------   ---------------  

  ٣٧٫١١٩٫٢٦٨  ٣٧٫١٠٩٫٠٦٥  -   -   -   ١٠٫٢٠٣  إجمالي المطلوبات المالية
  =====  =======  =======  =======  =========  =========  

  
  

تختلف بشكل مادي عن قيمتھا العادلة.2 ودات والمطلوبات المالية (الغير مسجلة بالقيمة العادلة) ان القيمة الدفترية للموج



 ٢٨

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  ٤
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة –لة قياس القيمة العاد   ٢- ٤

  

  التقييم المستخدمة من قبل المجموعة لتحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية: مستوياتيبين الجدول أدناه   
  

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٤
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        ا2ستثمارات
  -  -  ١٥٩٫٠١١  أسھم   
  -  ٢٧٢٫٦٨٥  -  حفظة المحافظم   
  -  -  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ا3وراق المالية ذات المعد2ت الثابتة والمتغيرة   

  جلة لصرف العم$ت ا3جنبيةالعقود اcصافي 
  -  ١٫٤٧٦  -  والمشتقات ا3خرى

  ٢٧٤٫١٦١  ٥٫٣١٥٫٣١٣  -  

٢٠١٣        
  

  ا2ستثمارات
      

  -  -  ١٠٣٫٠٠٤  أسھم   
  -  ١٨٨٫٨٢٤  -  محفظة المحافظ   
  -  -  ٣٫٩٠١٫٥٦٤  ا3وراق المالية ذات المعد2ت الثابتة والمتغيرة   

صافي العقود اcجلة لصرف العم$ت ا3جنبية 
  -  ٤٫٤٩٢  -  والمشتقات ا3خرى

  ١٩٣٫٣١٦  ٤٫٠٠٤٫٥٦٨  -  

  
ولم يكن ھناك أية  مبينة أع$همن مستويات القيمة العادلة ال ٢والمستوى  ١لم يكن ھناك أية تحوي$ت، خ$ل السنة، فيما بين المستوى 

تغيرات  ع$وة على ذلك، لم يكن ھناك أية .خ$ل السنة الحالية أو السنة السابقة من  مستويات القيمة العادلة ٣تحوي$ت من وإلى المستوى 
  في أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق بتقييم ا3دوات المالية خ$ل السنة.

  
  صرف المركزيوا5رصدة لدى الم النقد  ٥

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
     ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٤٤٣٫٤٨٥  ٤٤٥٫٦٨٢  نقد في الصندوقال

  مصرف ا#مارات العربية المتحدة المركزيا3رصدة لدى 
  ٣٦٢٫٦٢١  ٩٩٫١٤٥  حساب المقاصة - 
  ٢٫١٢٥٫٩٥٧  ٢٫٤٠٥٫٣١٨  ا2حتياطيات القانونية - 
    ٣٫٢٠٠٫٠٠٠  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠  متداولةشھادات إيداع  - 

   ------ ----- ---  -------- -- ----  
  ٦٫١٣٢٫٠٦٣  ٥٫٤٥٠٫١٤٥    
  ========  ========  
    
    

  

  



 ٢٩

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المستحق من البنوك   ٦

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
     ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٨٩٫٩٤٨  ١٨٧٫٨٩٧  حت الطلب الودائع المتداولة والودائع ت

    ١٫٥٧٢٫٢٢٤  ١٫٣٧٧٫٤١٥  ا#يداعات 
   ----- ------- --  - --- --- ------ -  
  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢    
  ========  ========  

  ب. ٣٣مبينة في إيضاح  التركزات الجغرافية ان
  
    

   والتمويل ا.س,مي  القروض والتسليفات  ٧
  

  مما يلي : #س$ميوالتمويل ا والتسليفاتمحفظة القروض  تتألف
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
     ألف درھم  ألف درھم  

  القروض والتسليفات
  

  ٥٫٤٨٦٫٢١٩  ٥٫٢٤١٫٠٤٩  سحوبات على المكشوف
  ٢٤٫١٦٠٫٣٣٧  ٢٥٫٨٣٤٫٢٧٧  قروض

  ٦٨٠٫٨٢٠  ٨٨٥٫٤٤٩  تسليفات مقابل خطابات ائتمان وإيصا2ت أمانة
  ٦٧٧٫٩٤٨  ٨٨١٫٢١٣  كمبيا2ت مخصومة

  -- ------- ------  ------------ - --  
  ٣١٫٠٠٥٫٣٢٤  ٣٢٫٨٤١٫٩٨٨  إجمالي القروض والتسليفات 

   --- ------- - ----   --- ------ ------  
  التمويل ا.س,مي

  
  ٨٧٢٫٠٦٦  ٨٢٨٫٨٣٢  المرابحة

  ٩٨٢٫٤١٣  ١٫٤٣٤٫٨١٣  جارةا2
  ٢٥٧٫٨٠٥    ٩٨٫٥٢٤  أخرى

  - ----------- ---   --- -------- -- -  
    ٢٫١١٢٫٢٨٤  ٢٫٣٦٢٫١٦٩  إجمالي التمويل ا.س,مي 

   ------------ ---   ------------ - --  
    ٣٣٫١١٧٫٦٠٨  ٣٥٫٢٠٤٫١٥٧  إجمالي القروض والتسليفات والتمويل ا.س,مي

  ---------- -----  -------- -------  
    )٢٫٨٣٠٫٢٢٣(  )٣٫٠٣٦٫٩٤١(  مخصصات خسائر انخفاض القيمة          

  -------- -------   ----- ------ ----    
    ٣٠٫٢٨٧٫٣٨٥  ٣٢٫١٦٧٫٢١٦     ا.س,ميوالتمويل  صافي القروض والتسليفات

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

  

  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  القروض والتسليفات والتمويل ا.س,مي  ٧
  

  مة:ائر انخفاض القيلخس اتحركة المخصص فيما يلي
  
  
الفوائد   

  المعلقة
المخصصات 

  المحددة
المخصصات 

  الجماعية
  ا.جمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ٢٫٨٣٠٫٢٢٣  ٤٧٣٫٩٩٥  ١٫٨٧٧٫٧٤٦  ٤٧٨٫٤٨٢  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  ٥٥١٫٦٦٥  ٥١٫٢٢٤  ٢٩٦٫٠٦٤  ٢٠٤٫٣٧٧  الفوائد غير المعترف بھا / المخصصات المقتطعة 
          ناقصا:

  )١٧٧٫٢٤٩(  -  )٩٨٫٥٩٦(  )٧٨٫٦٥٣(  لمبالغ التي تم شطبھاا
  )١٦٧٫٦٩٨(  -  )٦١٫١٣٤(  )١٠٦٫٥٦٤(  المبالغ المستردة / المحولة إلى ا3رباح

  ٣٫٠٣٦٫٩٤١  ٥٢٥٫٢١٩  ٢٫٠١٤٫٠٨٠  ٤٩٧٫٦٤٢  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد الختامي في 

          
  
  
الفوائد   

  المعلقة
المخصصات 

  المحددة
المخصصات 

  الجماعية
  جماليا.

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ٢٫٣٧٣٫٨٣٧  ٤٤٠٫٧٤٣  ١٫٥٣٨٫٠٩٣  ٣٩٥٫٠٠١  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

  ٦٢٢٫٥٠٩  ٣٣٫٢٥٢  ٣٨٥٫٩٥٦  ٢٠٣٫٣٠١  الفوائد غير المعترف بھا / المخصصات المقتطعة 
          ناقصا:

  )٣٨٫٩٦٨(  -  )١٩٫١١٧(  )١٩٫٨٥١(  المبالغ التي تم شطبھا
  )١٢٧٫١٥٥(  -  )٢٧٫١٨٦(  )٩٩٫٩٦٩(  مستردة / المحولة إلى ا3رباحالمبالغ ال

  ٢٫٨٣٠٫٢٢٣  ٤٧٣٫٩٩٥  ١٫٨٧٧٫٧٤٦  ٤٧٨٫٤٨٢  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد الختامي في 

          
  
  

ب. ٣٣في إيضاح رقم  قتصاديمي حسب القطاع ا2تركزات  القروض والتسليفات والتمويل ا#س$ لقد تم بيان



 ٣١

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  في ا5وراق المالية  ا<ستثمارات  ٨
  

  ا.جمالي   دولية  دول مجلس التعاون  محلية  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ٢٠١٤

          محتفظ بھا للمتاجرة 
  ١٫٧٦٤  ٩٩٣  -  ٧٧١  أسھم 

          لية ذات سعر ثابت أوراق ما  
  ٢٧٫٦٠٧  -  ٣٫٩٣٢  ٢٣٫٦٧٥  حكومية  -   
  -  -  -  -  أخرى  -   

          متاحة للبيع 
  ١٥٧٫٢٤٧  -  -  ١٥٧٫٢٤٧  أسھم  
  ٢٧٢٫٦٨٥  ٢٢٠٫٥٤٢  ٣٦٫٨١٥  ١٥٫٣٢٨  محفظة المحافظ   
          أوراق مالية ذات سعر ثابت   
  ٢٫٠٦٢٫٩٠١  -  ٣١٢٫٠٧٦  ١٫٧٥٠٫٨٢٥  حكومية  -   
  ٢٫٥٨٤٫٤٨٥  ٥٣٧٫١٨٦  ٧٢٩٫٨٠٩  ١٫٣١٧٫٤٩٠  خرى أ -   
  أوراق مالية غير حكومية   
  ذات سعر متغير   

  
٣٢٠٫٩٢٥  

  
٩٦٫٧٠٥  

  
٦٣٫٦٧٩  

  
٤٨١٫٣٠٩  

   ---------------   -------------   -----------   -------------  
  ٥٫٥٨٧٫٩٩٨  ٨٢٢٫٤٠٠  ١٫١٧٩٫٣٣٧  ٣٫٥٨٦٫٢٦١  إجمالي ا<ستثمارات في ا5وراق المالية

  ========  =======  ======  =======  
          
  ا.جمالي   دولية  دول مجلس التعاون  محلية  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ٢٠١٣
          محتفظ بھا للمتاجرة 

  ١٫٦٥١  ٨١٧  -  ٨٣٤  أسھم  
          أوراق مالية ذات سعر ثابت   
  ٢٠٫٥٧٣  -  ٧٫٣١١  ١٣٫٢٦٢  حكومية  -   
  ١١٫٠٧٣  -  ١١٫٠٧٣  -  أخرى  -   

          متاحة للبيع 
  ١٠١٫٣٥٣  -  -  ١٠١٫٣٥٣  أسھم  
  ١٨٨٫٨٢٤  ١٥٥٫٢٧٢  ١٨٫٠٧٧  ١٥٫٤٧٥  محفظة المحافظ   
          أوراق مالية ذات سعر ثابت   
  ١٫٧٢٦٫٦٤١  -  ١٨٢٫١١١  ١٫٥٤٤٫٥٣٠  حكومية  -   
  ٢٫٠٠٣٫٠٥٥  ٣١٠٫١٦٨  ٤٢٠٫٣٦٣  ١٫٢٧٢٫٥٢٤  أخرى  -   

  ة أوراق مالية غير حكومي  
  ذات سعر متغير   

  
٧١٫٣٦٣                  

  
٦٨٫٨٥٩  

  
-  

  
١٤٠٫٢٢٢  

          محتفظ بھا حتى ا<ستحقاق 
          أوراق مالية غير حكومية 

  ٣٥٫٢٦١  -  -  ٣٥٫٢٦١ ذات سعر متغير   
   ---------------   -------------   -----------   -------------  

  ٤٫٢٢٨٫٦٥٣  ٤٦٦٫٢٥٧  ٧٠٧٫٧٩٤  ٣٫٠٥٤٫٦٠٢  ةإجمالي ا<ستثمارات في ا5وراق المالي
  ========  =======  ======  =======  
          
         
          

  

  

  

  

  

  



 ٣٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  في ا5وراق المالية (تابع)   ا<ستثمارات  ٨
  

  ين المتاحة للبيع وسندات الدين المحتفظ بھا حتى ا.ستحقاق:سندات الد  ١- ٨
  

  ستحقاق:المحتفظ بھا حتى ا2سندات الدين يبين الجدول أدناه التصنيف ا2ئتماني لسندات الدين المتاحة للبيع و  

            

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

 ٣١٩٫٩٥٧  ١٦٥٫٣٧٠  Aa3إلى   Aaaمصنفة 

 ١٫٥٨٤٫٩٥٦  ١٫٩٥١٫٦٢٦  A3إلى   A1مصنفة 

 ١٫٠٤٤٫١٦٠  ١٫٩٦٩٫٧٠٠  -BBBإلى  +BBBمصنفة 

 ٢٤١٫٠١٧  ٢٢٠٫٦٣١  أو أقل -BBBمصنفة 

  ٧١٥٫٠٨٩  ٨٢١٫٣٦٨  غير مصنفة
   --- ------ ----  ---- ------- --  
  ٣٫٩٠٥٫١٧٩  ٥٫١٢٨٫٦٩٥    
  ========  ========       

  
  
    استثمارات محفظة المحافظ  ٢- ٨

    
وقد سجلت ھذه  تنويع موجوداتھا.لالموجودات الدولية وا#قليمية كجزء من استراتيجية المجموعة  في محافظ إدارة ا2ستثماراتوھي تمثل 

  ا#ستثمارات بقيمة الموجودات الصافية التي تم تزويد البنك بھا من خ$ل مدارء المحافظ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  دة (تابع)الموح إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

   
  ا.ستثمار في شركة زميلة   ٩

ديNNة. فيمNNا تم تطبيق محاسبة حقوق الملكية باستخدام المعلومات ا#دارية المتNNوفرة بتNNاريخ موافقNNة مجلNNس ا#دارة وأن التغيNNرات ال$حقNNة 2 تعتبNNر ما
  :الزميلة المجمعة للشركة  لمعلومات الماليةيلي ا

  ٢٠١٤  
  ألف درھم

٢٠١٣  
  ألف درھم

  ٩١١٫٥٥١  ٩٦١٫٢٧٥  الموجودات

  ٥٠١٫٠٠٢  ٤٨٤٫٦٤٢  المطلوبات

  ٩٧٫٦٨٧  ١٢٤٫٨٧٧  ا#يرادات

  
              ٢٠١٣    ٢٠١٤          
     ألف درھم    ألف درھم              

  
        ٦١٫٣٧٤  ٧٢٫٨٦٢       يناير  ١في 

      ١٧٫٣٣٧  ١٧٫٥٦٧      الزميلةشركة الالحصة من أرباح 
  )٥٫٣٢٣(  )٥٫٣٢٢(      ستلمةتوزيعات ارباح م

  -   ٣٠٥    الشركة الزميلة حصة ا#يرادات الشاملة ا3خرى من
      )٥٢٦(  )٨٢٢(      أخرى

       ------- -- -   -- -- ------        
  ٧٢٫٨٦٢  ٨٤٫٥٩٠      ديسمبر ٣١في 

       ------ --- -   -- --- -----  
  مليون درھم). ١٤٩٫٦: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ن درھم (مليو ١٠١٫١ :٢٠١٤ديسمبر  ٣١بلغت قيمة حصة المجموعة في الشركة الزميلة كما في   

مثل القيمة العادلة للشركة الزميلة بالمستوى ت. تسوق دبي الماليان القيمة العادلة للشركة الزميلة تم تقيمھا بناء على قيمتھا العادلة المدرجة في 
  من  مستويات القيمة العادلة. ١رقم 

  
  ا<ستثماريةالعقارات       ١٠
  

  خ$ل السنة كالتالي: ا2ستثماريةكة في العقارات كانت الحر
              ٢٠١٣    ٢٠١٤          
     ألف درھم    ألف درھم              

  التكلفة
        ٢٤٥٫٥٠١  ٣٤٢٫٧٢٠       يناير  ١في 

      -   ١٠٢      ا#ضافات
      ١٠٤٫٤٠٠  -       المحول من أعمال رأسمالية 

      )٧٫١٨١(  -       لممتلكات والمعداتالمحول إلى ا 
       ----- --- - --  --- ---- ---        

  ٣٤٢٫٧٢٠  ٣٤٢٫٨٢٢      ديسمبر ٣١في 
       ---- ---- ---   -- --- -----  

  ا<ستھ,ك
        ٧٩٫٣٨٦  ٨٢٫٨٦٧      يناير ١في 

  ٩٫٠٧٤  ٩٫٩٦٤      المحمل على السنة
  )٥٫٥٩٣(  -       الممتلكات والمعداتالمحول إلى 

       -- ----- ----  --- ---- ---    
    ٨٢٫٨٦٧  ٩٢٫٨٣١      ديسمبر ٣١في 

       -- ----- -- --   ---- --- --  
  ٢٥٩٫٨٥٣  ٢٤٩٫٩٩١      :ديسمبر ٣١في  الدفترية ةصافي القيم

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

ي تم والت لمؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيليةا ا2ستثمارية. بلغت قيمة ا#يجارات من العقارات على مباني ا2ستثماريةالعقارات  تشتمل
  مليون درھم). ٢٨٫٣: ٢٠١٣م (مليون درھ ٣٠٫٣مبلغ   قيدھا ضمن ا#يرادات ا3خرى

. مليون درھم) ٣٦١: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١درھم ( مليون ٥٨٤مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بلغت القيمة العادلة للعقارات ا2ستثمارية كما في 

النقدية المخصومة. تستخدم  باستخدام طريقة التدفقاتا2ستثمارية  تقييم ا#دارة الداخلي للقيمة السوقية للعقارات  للعقارات  القيمة العادلة تمثل
المدى الطويل وسعر الخصم باعتبارھا مدخ$ت رئيسية لتقييم العقارات على نمو ا#يجار، ومعدل الشواغر معدل دارة التدفقات النقدية، وا#

لقيمة العادلة للعقارات في ا جوھريؤدي إلى تغيير سوف ت معزولةتعتبر التي في المدخ$ت الرئيسية الجوھرية تغييرات الا2ستثمارية. أن 
  .من مستويات التسلسل الھرمي للقيمة العادلة  ٣القيمة العادلة للعقارات ا2ستثمارية تمثل مستوى إن ا2ستثمارية. 



 ٣٤

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  الممتلكات والمعدات   ١١
  أعمال  ا5ثاث  التحسينات   ا5راضي  
  رأسمالية  والمعدات  على العقارات  المملوكة   
  ا.جمالي   ا.نجاز قيد   والسيارات  المستأجرة  والمباني  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  التكلفة
  ٧٠٨٫٧٣٤  ١٣٫٢٢٢  ٢٧٢٫١٤٠  ٣٨٫١٣٢  ٣٨٥٫٢٤٠  ٢٠١٤ يناير  ١في 

    ٤١٫١٢٩  ٢٣٫١٦٠  ١٧٫٣٨٢  ٤٩٩  ٨٨  إضافات خ$ل السنة
    المحول من أعمال رأسمالية 

        -   )٢١٫٩٢٧(  ٢١٫٩٢٧  -   -   إلى الممتلكات والمعدات قيد ا#نجاز  
    )٨٫٣٥٦(  )٢٫١٨٦(  )٥٫٩٤٣(  )٢٢٧(  -   استبعادات

  --- - ---- - --   -- ---- --- -   ---- ---- ---   ---------- -  --- ------- --  
    ٧٤١٫٥٠٧  ١٢٫٢٦٩  ٣٠٥٫٥٠٦  ٣٨٫٤٠٤  ٣٨٥٫٣٢٨  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

   ---- - ----- -   ---- ---- - -   ---- ---- ---   ---- ----- --  --- ------ -- -  
  ا<ستھ,ك

      ٣٨٧٫٤٦١  -   ٢٣١٫٣١٠  ٢٩٫٠١٥  ١٢٧٫١٣٦  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٣٥٫٧٣٢  -   ٢١٫٧١٣  ٣٫٦٨١  ١٠٫٣٣٨  المحمل على السنة
  )٥٫٥٣٨(  -   )٥٫٥٣٥(  )٣(  -   على ا2ستبعادات

  --- ----- ---   -- ---- ----   - - ---- -----   - --- ----- --   -- -------- --  
  ٤١٧٫٦٥٥  -   ٢٤٧٫٤٨٨  ٣٢٫٦٩٣  ١٣٧٫٤٧٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

   - ----- -----   -- ---- ----   ---- ----- --   - --- ----- --   -- ------ - ---  
  الدفترية صافي القيم

  ٣٢٣٫٨٥٢  ١٢٫٢٦٩  ٥٨٫٠١٨  ٥٫٧١١  ٢٤٧٫٨٥٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
    =======  ======  ======  ======  =======  

  التكلفة
  ٧٨٣٫٤٣٤  ١٥٥٫٨٨٧  ٢٥٨٫٨٥٥  ٣٦٫١٠٢  ٣٣٢٫٥٩٠  ٢٠١٣ يناير  ١في 

    ٣٠٫٠٩٨  ١٧٫٨٣٨  ١٢٫٢٦٠  -   -   إضافات خ$ل السنة
  المحول من أعمال رأسمالية 

  -   )٥٥٫٤٨٧(  ٧٫٩٨٨  ٢٫٠٣٠  ٤٥٫٤٦٩  قيد ا#نجاز إلى الممتلكات والمعدات  
  )١٠٤٫٤٠٠(  )١٠٤٫٤٠٠(  -   -   -   المحول إلى العقارات ا2ستثمارية
     ٧٫١٨١  -   -   -   ٧٫١٨١  المحول من العقارات ا2ستثمارية

    )٧٫٥٧٩(  )٦١٦(  )٦٫٩٦٣(  -   -   استبعادات
  --- ----- - --   -- ---- --- -   ---- ---- ---   ----- ------  ---------- --  

    ٧٠٨٫٧٣٤  ١٣٫٢٢٢  ٢٧٢٫١٤٠  ٣٨٫١٣٢  ٣٨٥٫٢٤٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
   ---- - ----- -   ---- ---- - -   ---- ---- ---   ---- --- -- --  --- ------ -- -  

  ا<ستھ,ك
      ٣٥١٫٢٦٦  -   ٢١٧٫٧٢٦  ٢٤٫٠٦٩  ١٠٩٫٤٧١  ٢٠١٣يناير  ١في 

  ٣٧٫١٥٠  -   ٢٠٫١٣٢  ٤٫٩٤٦  ١٢٫٠٧٢  المحمل على السنة
  ٥٫٥٩٣  -   -   -   ٥٫٥٩٣  المحول من الممتلكات

  )٦٫٥٤٨(  -   )٦٫٥٤٨(  -   -   على ا2ستبعادات
  --- ----- ---   -- ---- ----   - ----- -----   ---- ----- --   -- ----- - ----  

  ٣٨٧٫٤٦١  -   ٢٣١٫٣١٠  ٢٩٫٠١٥  ١٢٧٫١٣٦  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
   - ----- -----   -- ---- ----   ---- ----- --   ---- ----- --   -- ------ ----  

  صافي القيم الدفترية
  ٣٢١٫٢٧٣  ١٣٫٢٢٢  ٤٠٫٨٣٠  ٩٫١١٧  ٢٥٨٫١٠٤  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

ا3رض  . تم تحديد سعر ١٩٩٨من حكومة دبي عام  للمجموعةعلى سعر السوق لقطعة أرض ممنوحة  لمبانيوا ا3راضي المملوكةتشتمل 
  .الممنوحة بحسب سعر السوق بتاريخ المنحة

  
قامت المجموعة بالتحقق مما إذا كانت ھنالك أية مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات وخلصت إلى عدم وجود أي مؤشرات على 

 انخفاض القيمة.



 ٣٥

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الموجودات ا5خرى   ١٢

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  

    ٢٤٦٫٥٩٢  ٢١٧٫٤٧٨  مدينة فوائد 
  ١٨٤٫٩٤٩  ١٥١٫٤٩١  ومدفوعات مقدماً  ذمم مدينة

    ١٫٠٦٥٫٦٩٤  ١٫٠٩٦٫٠٢٢  مديونيات عم$ء للقبو2ت 
  ١٤٫٦٩٥  ٢٣٫١٥٩  )٢٩(إيضاح  للمشتقات الموجبة السوقيةالقيمة 

   --- ------ -----  -- -------- -- -  
  ١٫٥١١٫٩٣٠  ١٫٤٨٨٫١٥٠    
  ========  ========  

  
  المستحق للبنوك   ١٣

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
     ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٥٨٫٣٧٨  ٥٦٠٫٩٩٩  ودائع متداولة وودائع تحت الطلب 

  ٢٤٠٫٨٨١  ٥٣٦٫٩٢٧  رة اcجلقصي  قروض
  ---- ----- ---  -- - -- ------ -  
  ٤٩٩٫٢٥٩  ١٫٠٩٧٫٩٢٦  
  =======  =======  

  الودائع ا.س,مية للعم,ءو ودائع العم,ء  ١٤
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

     ألف درھم  ألف درھم  ودائع العم,ء
  

  ١٢٫١٠٦٫٩٣٢  ١٣٫٠٨٥٫٤٨١  حسابات جارية وتحت الطلب 
    ١٫٣٥٢٫٣٤٤  ١٫٤١١٫٠١٤  دخار حسابات ا

    ١٠٫٧١٤٫٦٦٦  ١٠٫٨٨٠٫٩٥٥  ودائع 3جل 
   ------- ------ --  - --- - -------- ---  
  ٢٤٫١٧٣٫٩٤٢  ٢٥٫٣٧٧٫٤٥٠  
   --- ------ ------  - ------------- --  

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم   الودائع ا.س,مية للعم,ء
  

  ٨٥٧٫٥٨٤  ٩٥٥٫٣٣٧  حسابات جارية وتحت الطلب 
  ٥٠٤٫٩١٥  ٤٦٧٫٤٦٧  ضاربهمدخار احسابات 

  ٥٫٤٠٦٫٢٣٩  ٥٫٣٦١٫٠٨٥   استثمارية ووكالةودائع 
   -------- ------  -- -- ------- ---  
  ٦٫٧٦٨٫٧٣٨  ٦٫٧٨٣٫٨٨٩    
   ------- ------ --  - -- --------- ----  

  ٣٠٫٩٤٢٫٦٨٠  ٣٢٫١٦١٫٣٣٩  الودائع ا.س,مية للعم,ءإجمالي ودائع العم,ء و
  =========  =========  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٦

  ش.م.ع.بنك دبي التجاري 
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)  الودائع ا.س,مية للعم,ءودائع العم,ء و  ١٤

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم   حسب القطاع: 
  

  ٤٫٧٦٥٫٥٣٩  ٥٫٤٤٥٫٨٣٨   ةيحكوم
  ١٧٫٧٣٩٫٧١٢  ١٧٫٧٥٥٫٤١٤   شركات

  ٨٫٤٣٧٫٤٢٩  ٨٫٩٦٠٫٠٨٧   أفراد
   -------------- --  -- -- -------- ---  
  ٣٠٫٩٤٢٫٦٨٠  ٣٢٫١٦١٫٣٣٩  
  -- ------- -------  -- -------- - ----  

  
    

  
  قروض متوسطة ا5جل سندات و    ١٥

  
  القرض الجماعي  

لمدة   يون درھم)مل ١٫٦٥٣( أمريكي مليون دو2ر ٤٥٠ة تاتفاقية  قرض جماعي تبلغ قيم بالدخول في، قامت المجموعة ٢٠١٣ ديسمبرفي 
  ٤٥٠سنوات مع وجود  خيار تجديد القرض على اساس ربع او نصف سنوي #ستبدال القرض الجماعي البالغ قيمته  ٣استحقاق تبلغ 

وكان يخضع  ٢٠١٣والذي تم سداده بشكل مبكر في أكتوبر  ٢٠١٤مليون دو2ر أمريكي والتي تنتھي فترة استحقاقه التعاقدي في اغسطس 
يخضع . سداد الفائدة على أقساط ربع سنوية وكان يتمنقطة أساس  ١٧٥شھور زائداً  ٣ائدة وفقاً 3سعار الفائدة لدى بنوك لندن لمدة معدل الفل

نقطة أساس ويتم سداد الفائدة على أقساط ربع  ١٢٥شھور زائداً  ٣لمعدل الفائدة وفقاً 3سعار الفائدة لدى بنوك لندن لمدة  القرض الحالي
  سنوية. 

  
  اتفاقيات إعادة شراء

 ٥٥١( مليون دو2ر أمريكي ١٥٠٫١، دخل البنك في معام$ت إعادة شراء للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين تبلغ ٢٠١٢في يوليو 
  .٢٠١٧مع اتفاقايات إعادة شرائھا في تاريخ ثابت 2حق في يوليو  مليون درھم)

  
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في نھاية  مليون درھم) ٦٧٠٫٧أمريكي ( مليون دو2ر ١٨٢٫٦غة ان ھذه السندات مرحلة بالقيمة العادلة والبال

  
  سندات يورو متوسطة ا5جل 

. إن الحد ا3قصى ل_صدار ٢٠٠٨بتفعيل برنامج سندات اليورو متوسطة ا3جل والذي قد تم إط$قه في عام  ٢٠١٣البنك في عام قام 
. يمكن توزيع ھذه السندات من خ$ل ا2كتتابات الخاصة والعامة وفي كل مليار درھم) ٧٫٣( يمليار دو2ر أمريك ٢بموجب البرنامج ھو 

  حالة على أساس مشترك أو غير مشترك. يتم تسعير ھذه السندات بمعد2ت ثابتة أو متغيرة أو بشكل مرتبط بمؤشر.
 ٣٫٣٧٥، وتم تسعير ھذه السندات بنسبة  ليون درھم)م ١٫٨٣٦٫٥(  مليون دو2ر أمريكي ٥٠٠سندات بقيمة  البنك صدرأ، ٢٠١٣في مايو 

  .٢٠١٨مايو  ٢١بالمائة بمعدل ثابت وتستحق في 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٧

  
  بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

   المطلوبات ا5خرى   ١٦
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  

    ٨٢٫١٩٩  ٥٣٫٤٤٥  دائنة فوائد 
  ٦٠٫٨٨٦  ٦٤٫٩٩٥  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

    ٥٠٤٫٤٢٧  ٥٠١٫١٨٢   ذمم دائنة
  ٧٩٫٦٤٨  ٨٨٫٢٥١  إيرادات رسوم غير مكتسبة

  ١٠٫٢٠٣  ٢١٫٦٨٣  )٢٩(إيضاح  ل\دوات المشتقةالسالبة  السوقيةالقيمة 
    ١٫٠٦٥٫٦٩٤  ١٫٠٩٦٫٠٢٢    بموجب قبو2تمطلوبات 

   --- ---- -- -----  -- - --------- - -     
  ١٫٨٠٣٫٠٥٧  ١٫٨٢٥٫٥٧٨    
  ========  ========     

  
  المساھمين حقوق  ١٧

  
   رأس المال

  

 ١ قيمة كل سھم عادي سھم ٢٫٢٤٢٫١٨٧٫١٤٧من  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المصدر والمدفوع بالكامل كما في  ا3سھم العادية يتألف رأسمال
  ان التغير في عدد ا3سھم خ$ل السنة ھو كالتالي: .)درھم ١سھم قيمة كل سھم  ٢٫٠٣٨٫٣٥١٫٩٧٦ :٢٠١٣( درھم

  
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  

  ٢٫٠٣٨٫٣٥١٫٩٧٦    ٢٫٠٣٨٫٣٥١٫٩٧٦  يناير  ١كما في 
  -    ٢٠٣٫٨٣٥٫١٧١  اسھم المنحة المصدرة خ$ل السنة

  ٢٫٠٣٨٫٣٥١٫٩٧٦    ٢٫٢٤٢٫١٨٧٫١٤٧  ديسمبر  ٣١كما في 

  
  ا<حتياطي القانوني

  

والنظام ا3ساسي للبنك يجب تحويل  ١٩٨٠لسنة  ١٠(وتعدي$ته) والقانون ا2تحادي رقم  ١٩٨٤لسنة  2٨تحادي رقم وفقاً لمتطلبات القانون ا
% من رأس المال. إن ا2حتياطي القانوني ٥٠% من صافي أرباح السنة إلى ا2حتياطي القانوني حتى يبلغ ھذا ا2حتياطي ١٠ما 2 يقل عن 

الف  ١٣٠: ٢٠١٣الف درھم ( ٦٨٢تحويل مبلغ  الحالية تم خ$ل السنة .ذو الصلة ت التي يسمح بھا القانونغير قابل للتوزيع إ2 في الحا2
   .الخاص بدبي التجاري للخدمات المالية  ذ.م.م. (شركة تابعة) درھم) إلى ا2حتياطي القانوني

 

  ا<حتياطي الرأسمالي
  

كما ان ھذا ا2حتياطي  ١١في تاريخ المنح كما ھو موضح تفصي$ً في ا#يضاح  ل\رض الممنوحة كما يةالسوق القيمةيمثل ھذا ا2حتياطي 
  غير قابل للتوزيع على المساھمين.

  
  ا<حتياطي العام 

  
% ٥٠% من صافي أرباح السنة لتكوين ا2حتياطي العام حتى يبلغ ھذا ا2حتياطي ١٠من النظام ا3ساسي للبنك يتم إقتطاع  ٨٧للبند   وفقا

 تم خ$ل السنة ال. يستخدم ا#حتياطي العام ل\غراض التي تقررھا الجمعية العمومية العادية بناء على توصيات مجلس ا#دارة.من رأس الم
  : 2 شيء) إلى ا2حتياطي العام.٢٠١٣الف درھم ( ٢١٫٠٩٥تحويل مبلغ  الحالية

  
  التغطية للتدفقات النقدية وأدواتدلة ل,ستثمارات المتاحة للبيع التغيرات المتراكمة في القيم العا

  
وا3دوات المشتقة المصنفعة كأدوات  تمثل التغيرات المتراكمة في القيم العادلة صافي التغيرات في القيم العادلة ل$ستثمارات المتاحة للبيع 

  ساھمين.وغير المتاحة للتوزيع على الم كما في تاريخ التقرير التي تحتفظ بھا المجموعةتغطية للتدفقات النقدية  
  

  
  
  



 ٣٨

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المساھمين (تابع) حقوق  ١٧

  
  التوزيعات المقترحة 

  
      مساھمين المقرر انعقادھا بتاريخعتمادھا من قبل الجمعية العمومية السنوية للزيعات التالية على المساھمين #قترح مجلس ا#دارة التوي

 .  ٢٠١٥ مارس ٤

  
 توزيعات أرباح نقدية مقترحة )١
 

: ٢٠١٣(درھم  ٥٦٠٫٥٤٦٫٧٨٧من رأس المال بمبلغ  %)٣٠: ٢٠١٣(%  ٢٥توزيع أرباح نقدية بواقع  مجلس ا#دارة يقترح
  . لكل سھم)فلسا  ٣٠ :٢٠١٣(لكل سھم فلسا  ٢٥  توزيعات أرباح قدرھا، وھو ما يمثل درھم)٦١١٫٥٠٥٫٥٩٣

  
 توزيعات اسھم منحة مقترحة )٢

  ).%١٠: ٢٠١٣أسھم محتفظ بھا ( ٤سھم  لكل  ١% أي بمعدل ٢٥تم إقتراح إصدار أسھم منحة بنسبة 
  

 أعضاء مجلس ا.دارة المقترحة  ةفأمكا )٣
  

درھم  ١٠٫٥٤٠٫٠٠٠دارة البالغة أعضاء مجلس ا# ت معاملة مكافأة, تم١٩٨٤لسنة  ٨من القانون ا2تحادي رقم  ١١٨وفقاً للمادة 
  . المساھمينكتوزيعات من حقوق  درھم) ١١٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣(
  

  
  

  وا.يرادات من التمويل ا.س,مي إيرادات الفوائد  ١٨
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

    ألف درھم  ألف درھم   إيرادات الفوائد
  

  ١٫٥٥٦٫٤٥٨  ١٫٥٥٥٫٥٠٠  قروض وتسليفات 
  ٣٫٧٧١  ٣٫٠٦٧  ي شھادات إيداع متداولة لدى المصرف المركز

  ٢٫٥٣٤  ٢٫٥٤٥  المستحق من البنوك
  في ا3وراق المالية ا2ستثمارات

  ٧٫٦٢٥  ٦٤٦  محتفظ بھا حتى ا2ستحقاق  سندات -             
  ٧٦٫٢٥٣  ١٣٨٫٨٣٩  متاحة للبيع   سندات -   

  ---- ----- ----    -- -------- --  
  ١٫٦٤٦٫٦٤١  ١٫٧٠٠٫٥٩٧    
  ------ ----- --  -------- ----  
    

     ادات من التمويل ا.س,ميا.ير
  ٥٦٫٢٧٧  ٣١٫٤٠٧   مرابحة
  ٤٨٫٧٦٩  ٩٢٫٧٣٨   اجارة

  ٤٫٠٩٠  ٨٦٤  مشاركة
  في ا3وراق المالية ا2ستثمارات

  ١٫٧١٢  -  صكوك محتفظ بھا حتى ا2ستحقاق -   
  ٩٫٠٤٤  ١٫٤٥٢   صكوك متاحة للبيع -   

  -- ------ ---  - ------- ---  
  ١١٩٫٨٩٢  ١٢٦٫٤٦١  
  -- ------- ----  ------------ -  

  ١٫٧٦٦٫٥٣٣  ١٫٨٢٧٫٠٥٨  إجمالي إيرادات الفوائد وا.يرادات من التمويل ا.س,مي
  ========  ========  

  
  
  

  



 ٣٩

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  ا.س,مية مودعي الودائع والتوزيعات على مصروفات الفوائد   ١٩
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

    ألف درھم  ألف درھم   مصروفات الفوائد
  

    ٧٤٠  ٥٣١  المستحق للبنوك 
    ١٦٣٫٧٠٥  ٨٧٫٧٥١  ودائع العم$ء

  ٩٢٫٢٩٢  ١٠٧٫٩٤٩  قروض متوسطة ا3جل سندات و
  -  ٢٦٨  أخرى

   --- ---- ----  - --------- -  
  ٢٥٦٫٧٣٧  ١٩٦٫٤٩٩    
  ---- ----- --   ----- ----- -  

     ةودائع ا.س,ميالتوزيعات على مودعي ال
      ٦١٫١٢٧  ٤٧٫٥٩٤   الودائع ا#س$مية للعم$ء

   --- ---- ---  -------- ---  
  ٦١٫١٢٧  ٤٧٫٥٩٤  
   -------- ---  -------- - --  

  ٣١٧٫٨٦٤  ٢٤٤٫٠٩٣  مودعي الودائع ا.س,مية مصروفات الفوائد والتوزيعات علىإجمالي 
  =======  =======  

  
وتتم الموافقة على لدى المجموعة.  ةة من ا#يرادات المخصصة إلى مودعي الودائع ا#س$ميإن التوزيعات على المودعين تمثل الحص

  الشرعية لدى المجموعة.  الرقابةو الفتوى ھيئةالتخصيص والتوزيع من قبل 

  
  

  صافي إيرادات الرسوم والعمو<ت    ٢٠
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٨٨٫١٧٩  ١٠٦٫٧٨٣  أنشطة ا#قراض   

  ١٠١٫٩٦٨  ١١٢٫٨٠٢  ة التمويل التجاري   أنشط
  ١٢٥٫٠٨٤  ١٤١٫٣٣٧  الحسابات تشغيل أنشطة

  ٦٦٫٧٧٧  ٧٨٫٦٧٠  إيرادات بطاقات ا#ئتمان وعمو2ت وساطة
  -------- ---  -- ----- ----  
  ٣٨٢٫٠٠٨  ٤٣٩٫٥٩٢    
   --- ---- ----   --- ---- ----  

  )٢٧٫٠٩٠(  )٣٤٫٢٠٣(  والوساطة مصروفات بطاقات ا#ئتمان
  ---------- - -  -------- ---  

  ٣٥٤٫٩١٨  ٤٠٥٫٣٨٩  رادات الرسوم والعمو2ت يصافي إ
  =======  =======    

  
  محتفظ بھا للمتاجرة  ال –بالقيمة العادلة من خ,ل ا5رباح أو الخسائر  ا<ستثماراتمن  ا5رباح  صافي  ٢١

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  المحققة من بيع استثمارات ا3رباح  صافي
  ١٫٨٨٦  ٢٫٤٤٥  لقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائربا  

  بالقيمة العادلة ا2ستثماراتغير المحققة من  ا3رباح / (الخسائر) صافي
  )٢٨٢(  ٦١  من خ$ل ا3رباح أو الخسائر      

   -------  ---- -- -  
  ١٫٦٠٤  ٢٫٥٠٦  
  ====    ====    

  



 ٤٠

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) ليةإيضاحات حول البيانات الما
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 

  إيرادات توزيعات أرباح    ٢٢
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  
   -بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر ا2ستثمارات

    ٢٠  ١٣٦  محتفظ بھا للمتاجرة ال   
  ٦٫٢٣٤  ٦٫٤٤٣  المتاحة للبيع      ا2ستثمارات

  ------ ---   ------ --  
  ٦٫٢٥٤  ٦٫٥٧٩  
  =====    =====    

  المصروفات العمومية وا.دارية  ٢٣
  

كما  ،مليون درھم) ٤٣٢٫٦: ٢٠١٣(مليون درھم  ٥١٢٫٨ تبلغتشتمل المصروفات العمومية وا#دارية على مصروفات متعلقة بالموظفين 
لقاء اتعابھم لحضور اجتماعات اللجان  : 2 شيء)٢٠١٣( ممليون درھ ٢٫٣وتشتمل على ا3تعاب المدفوعة 2عضاء مجلس ا#دارة والبالغة 

  .المنبثقة عن المجلس
  

  عقود ا.يجار التشغيلية     ٢٤
  

  المجموعة كمستأجر
  

. مليون درھم) ١٤٫٤: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٦٫١ والبالغة  التشغيلية ا#يجار عقود المصروفات العمومية وا#دارية على مصروفات تشتمل
  : ديسمبر ٣١كما في  الغير قابلة ل_لغاءجارات مستحقة الدفع فيما يتعلق بعقود ا#يجار التشغلية فيما يلي ا#ي

            
                ٢٠١٣    ٢٠١٤  
         ألف درھم    ألف درھم                

   ٧٫٢٤٦              ٨٫٠٦٢             أقل من سنة     

  
  المجموعة كمؤجر

  
بعقود ا#يجار التشغيلية غير  المتعلقةثمارية للمجموعة. فيما يلي ا#يجارات مستحقة القبض التشغيلية بالعقارات ا2ستعقود ا#يجار تتعلق

  القابلة ل_لغاء:
  

                ٢٠١٣    ٢٠١٤  
  ألف درھم    ألف درھم                

  ١٤٫٧٧١    ١٤٫٢٢٧              أقل من سنة
  

  الربح ا<ساسي والمخفض للسھم  ٢٥
  

 مليون درھم) ١٫٠١٠٫٢: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٢٠٢٫٣تحقة للمساھمين عن السنة والبالغة ربحية السھم على أرباح المجموعة المس تستند
المتوسط  .سھماً) ٢٫٢٤٢٫١٨٧٫١٧٤: ٢٠١٣(سھماً  ٢٫٢٤٢٫١٨٧٫١٧٤وعلى المتوسط المرجح لعدد ا3سھم المصدرة البالغ عددھا 

  .٢٠١٤تم تعديله بإضافة أسھم المنحة المصدرة في  ٢٠١٤و ٢٠١٣المرجح لعدد ا3سھم المستخدم في حساب العائد على السھم لسنة 
  

  لم يكن ھناك تأثيرا مخفض لربحية السھم ا3ساسية.



 ٤١

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  النقد وما يعادله   ٢٦
  

  بيان التدفقات النقدية الموحد من مبالغ بيان المركز المالي الموحد التالية:  المدرج ضمنيتألف النقد وما يعادله   
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٤٤٣٫٤٨٥  ٤٤٥٫٦٨٢  نقد في الصندوق     

  ٣٦٢٫٦٢١  ٩٩٫١٤٥  ا3رصدة لدى المصرف المركزي      
  بفترة استحقاق  شھادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي

  ٣٫٢٠٠٫٠٠٠  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  ل من ث$ثة أشھر تعاقدي اق
  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  المستحق من البنوك بفترة إستحقاق تعاقدي أقل من ث$ثة أشھر 

   ---------- ---  ---- ----- ----  
  ٥٫٦٦٨٫٢٧٨  ٤٫٥١٠٫١٣٩  

  )٤٩٩٫٢٥٩(  )١٫٠٤٧٫٩٢٦(  المستحق للبنوك بفترة إستحقاق تعاقدي أقل من ث$ثة أشھر
  - ------ -------  - ------ -------    
  ٥٫١٦٩٫٠١٩  ٣٫٤٦٢٫٢١٣  

                  ========    ========  
  
  الطارئة وا<لتزامات المطلوبات  ٢٧ 

  
الطارئة التزامات ائتمانية بمنح اعتمادات مستندية وضمانات وعقود صرف عم$ت أجنبية آجلة وھي مصممة لتلبية  المطلوباتتمثل 

ا3خرى. وتمثل ھذه ا2لتزامات قيمة التزامات المجموعة بخصوص التسھي$ت ا2ئتمانية احتياجات عم$ء المجموعة تجاه ا3طراف 
للخسارة المحاسبية التي قد يتم ا2عتراف بھا في تاريخ الميزانية العمومية  ا3قصىالمعتمدة وغير المسحوبة. وتمثل المبالغ المبينة أدناه الحد 

  فاء بالتزاماتھا وفقاً لما ھو متعاقد عليه. في حالة اخفاق ا3طراف ا3خرى تماماً في الو
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  الطارئة: المطلوبات
    ١٫١٥٧٫١٢٩  ١٫٠٩١٫٤٥٨  اعتمادات مستندية  

 ٥٫١٠٧٫٤٠٣  ٦٫٦٥٦٫٤١٩  ضمانات 

   -------------   --------------  
  ٦٫٢٦٤٫٥٣٢  ٧٫٧٤٧٫٨٧٧  

  
  ا<لتزامات ا.ئتمانية:
  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  ت ائتمانية غير مسحوبةالتزامات منح تسھي$

  
  ا.لتزامات الرأسمالية:

    ١٠٫٦٣٦  ١٦٫٧٣٧  التزامات المصاريف الرأسمالية
            
   ---------------   --------------  

  ١٦٫٢٠٢٫٨٨٤  ١٩٫٦٦٥٫٥٤٠  الطارئة وا.لتزامات المطلوباتإجمالي 
  =========  ========  

  
  

 تمانيةالموجودات ا<ئ      ٢٨    

  

  مليون درھم). ٦٣٤٫٩: ٢٠١٣مليون درھم ( ١٫٤٧٢٫٦بلغت الموجودات المحتفظ بھا بصفة ائتمانية نيابة عن العم$ء مبلغ  



 ٤٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ا5دوات المشتقة   ٢٩

  
, سوياً مع المبالغ ا2سمية التي تم تحليلھا وفقاً لفترات تقة في تاريخ الميزانية العموميةناه القيم العادلة ل\دوات المالية المشيبين الجدول أد

وات ة ا3دا2ستحقاق. تتمثل القيمة ا2سمية بقيمة الموجودات التابعة ل\دوات المشتقة وتعد ا3ساس الذي يتم بناءاً عليه قياس التغيرات في قيم
مؤشراً على تعرض المجموعة لمخاطر المشتقة. تحدد القيمة ا2سمية حجم المعام$ت القائمة في نھاية السنة , وبالتالي فإنھا 2 تعتبر 

  على القيمة العادلة الموجبة للمشتقات كما 2 تعتبر مؤشراً على تعرض المجموعة لمخاطر السوق.  تقتصرا2ئتمان والتي 
  
  

  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  

  القيمة 
  السوقية 
  الموجبة

  القيمة 
  السوقية 
  السالبة

  
  القيمة 
  ا<سمية

  
  أقل من 

  ث,ثة أشھر

                        
من ث,ثة   
  أشھر إلى 

  سنة

  
من سنة إلى  
  خمس سنوات

  
اكثر من 

خمس 
   سنوات

  ألف درھم ألف درھم     ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   
أدوات تغطية التدفقات 

  النقدية
  
-  

  
٣٤٩  

  
٤٢٫٣٦٨  

  
-  

  
-  

  
٤٢٫٣٦٨  

  
-  

                
عقود صرف عم$ت      

 أجنبية آجلة
 مشتقة وموجودات

  اخرى
عقود صرف عم$ت 

أجنبية أجلة 
ومطلوبات مشتقة 

  أخرى

  
  
  

٢٣٫١٥٩  
  
  
  
-  

  
  
  
-  
  
  
  

٢١٫٣٣٤  

  
  
  

٤٫١٩٧٫٣١١  
  
  
  

٣٫٧٤٦٫١٧٣  

  
  
  

٢٫٠٥٥٫٤٨٦  
  
  
  

١٫٢٦٣٫٢٧١  

  
  
  

١٫٢٤٥٫٠٨٢  
  
  
  

١٫٦٢٠٫٢٩٦  

  
  
  

١٦٢٫١٤٣  
  
  
  

١٠١٫٧٥٦  

  
  
  

٧٣٤٫٦٠٠  
  
  
  

٧٦٠٫٨٥٠  

  
  

١٫٤٩٥٫٤٥٠  ٣٠٦٫٢٦٧  ٢٫٨٦٥٫٣٧٨  ٣٫٣١٨٫٧٥٧  ٧٫٩٨٥٫٨٥٢  ٢١٫٦٨٣  ٢٣٫١٥٩  

١  
  
  
  
  
  

  
   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

  القيمة 
  السوقية 
  الموجبة

  القيمة 
  السوقية 

  السالبة

  
  القيمة 

  ا2سمية

  
  أقل من 

  ث$ثة أشھر

                        
من ث$ثة   
  أشھر إلى 

  سنة

  
من سنة إلى  
  خمس سنوات

  
اكثر من 

  خمس سنوات 

  ألف درھم ألف درھم     ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   
                

عقود صرف عم$ت      
أجنبية آجلة 

وموجودات مشتقة 
  اخرى

عقود صرف عم$ت 
أجنبية أجلة 

قة ومطلوبات مشت
  أخرى

  
  
  

١٤٫٦٩٥  
  
  
  
-  

  
  
  
-  
  
  
  

١٠٫٢٠٣  

  
  
  

١٫٦٩٣٫٢٨٥  
  
  
  

٣٣٦٫٩٢٤  

  
  
  

١٫٥٨٩٫٠٨٢  
  
  
  

٢٢٢٫٨١٣  

  
  
  

١٤٫٢٠٣  
  
  
  

٢٤٫١١١  

  
  
  

٩٠٫٠٠٠  
  
  
  

٩٠٫٠٠٠  

  
  
  
-  
  
  
  
-  

  
  

١٨٠٫٠٠٠  ٣٨٫٣١٤  ١٫٨١١٫٨٩٥  ٢٫٠٣٠٫٢٠٩  ١٠٫٢٠٣  ١٤٫٦٩٥  -  

  
  
  

  
  



 ٤٣

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  ة (تابع)الموحد إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التحليل القطاعي  ٣٠

، والتي يتم  خلية لدى المجموعةاالد يرتكز التقسيم ا3ساسي لقطاعات  ا3عمال على الطريقة التي تدير بھا المجموعة عملياتھا والتقارير
  للقطاعات وتقييم أداؤھا.مراجعتھا بصورة منتظمة من قبل  اللجنة ا#دارية من أجل تخصيص الموارد 

  
  لتعكس توزيعات رأس المال وتكاليف التمويل. #تفاق متبادلتدفع وتستلم قطاعات ا3عمال فوائد إلى ومن الخزينة المركزية وفقاً 

  
  قطاعات ا5عمال 

     
  ا3عمال المصرفية للشركات 

  
خرى والودائع ومنتجات التمويل التجاري تشتمل على القروض والتسھي$ت ا2ئتمانية ا3  

وحلول التجارة ا#لكترونية لعم$ء البنك من الشركات الكبيرة (متضمنة المؤسسات 
  الحكومية). 

  
  

  التجاريةا3عمال المصرفية 

  

القروض وتمويل رأس المال العامل والتمويل التجاري ومنتجات الودائع إلى  على تشتمل  
.الحجم) متوسطة( العم$ء من الشركات  

  
  ا3عمال المصرفية ل\فراد 

  
تشتمل على حسابات جارية وحسابات إدخار سھلة ا2ستخدام وحسابات ودائع ذات سعر   

ت و قروض شخصية و تسھي$ت سحب على المكشوف و  تمويل سيارات و منتجات ثاب
 العم$ء ذات ا3عمال الصغيرةتسھي$ت ائتمانية أخرى إلى رھن و تسھي$ت قروض و 

من اصحاب الثروات (الدانه) و عم$ء متوسطي الدخل (شخصي)  وعم$ء والعم$ء 
  محدودي الدخل (مباشر).

      
  رات الخزينة وا2ستثما

  
يتولى ھذا القطاع إدارة الميزانية العمومية والتعام$ت في ا3دوات المشتقة لغرض   

  المتاجرة وإدارة المخاطر با#ضافة إلى إدارة المحفظة ا2ستثمارية الخاصة بالمجموعة.
      
      

  
موال التي تقارب تكلفة استبدال ا2موال. ويتم يتم تحميل الفائدة او إضافتھا لقطاعات ا3عمال والفروع وفقاً 3سعار تحويل محافظ ا3

  تخصيص التكاليف المركزية ا3خرى لقطاعات ا3عمال على أساس معقول. 
  

     
      

  
  

  القطاعات الجغرافية 
  

  دولة ا#مارات العربية المتحدة. نطاق جغرافي واحد وھوتعمل المجموعة في 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



 ٤٤

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) ول البيانات الماليةإيضاحات ح
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

 التحليل القطاعي (تابع)     ٣٠
   

ا5عمال المصرفية   
  للشركات

  ا5عمال المصرفية 
  التجارية

ا5عمال 
  المصرفية 

  لYفراد

  الخزينة 
  وا<ستثمارات

  
  ا.جمالي 

  ف درھم أل  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
            ٢٠١٤ ديسمبر ٣١

  ٤٦٫٩١٧٫٢٥٤  ١٢٫٧٦٦٫٧٧٨  ٤٫٨٦١٫٣٩٦  ٨٫٢٠٣٫٧٤٩  ٢١٫٠٨٥٫٣٣١  الموجودات 
  =========  ========  ========  ========  =========  

  ٣٩٫١٠٦٫٨٤١  ٥٫١٤٧٫٤٤٣  ١٢٫٤١٧٫٠١٩  ٦٫٠٢٨٫٧٣٤  ١٥٫٥١٣٫٦٤٥  المطلوبات 

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

            ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ٤٤٫٤٧٦٫١٩١  ١٢٫٢٠٥٫٢٢٦  ٣٫٧٦١٫٣٤٣  ٧٫١٧١٫٨٧٥  ٢١٫٣٣٧٫٧٤٧  الموجودات 

  =========  ========  ========  ========  =========  
  ٣٧٫٢٥٩٫٨٠٢  ٤٫٥٣٤٫٩٠٦  ١١٫٥٨٦٫٤٠٩  ٦٫٤٩٩٫٦٠٨  ١٤٫٦٣٨٫٨٧٩  المطلوبات 

  =========  ========  ========  ========  =========  
            ٢٠١٤سمبردي ٣١

صافي إيرادات الفوائد و صافي ا#يرادات من 
  التمويل ا#س$مي 

  
٦٢٦٫٥٣٢  

  
٤٢٧٫٤١٢  

  
٣٠٦٫٧٩٩  

  
٢٢٢٫٢٢٢  

  
١٫٥٨٢٫٩٦٥  

  ٦٥٧٫٤٦٥  ١٢٤٫١٧٤  ١٧٦٫٥٧٧  ١٤٢٫٧٣٢  ٢١٣٫٩٨٢  ا#يرادات من غير الفوائد وا#يرادات ا3خرى

   ------------   -------------   ------------  --------- ---   -------------  
  ٢٫٢٤٠٫٤٣٠  ٣٤٦٫٣٩٦  ٤٨٣٫٣٧٦  ٥٧٠٫١٤٤  ٨٤٠٫٥١٤  إجمالي ا.يرادات

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

  ٧٠٨٫٧٣٨  ٣٠٫٨١٥  ٣٠٠٫٩٧٩  ٢٠٩٫٧١٤  ١٦٧٫٢٣٠  المخصصة و المباشرة التكاليف

  مخصصات انخفاض
  القيمة صافيه من المستردات 

  
١٦٩٫٣٣١  

  
٥٢٫١٥٨  

  
٦٢٫٢٥١  

  
 -  

  
٢٨٣٫٧٤٠  

  ٤٥٫٦٩٦  ٩٧٤  ٢٤٫٢٨٧  ٥٫٩٢٣  ١٤٫٥١٢  ا2ستھ$ك 

   ------------   ------------   ------------   -----------   -------------  
  ١٫٠٣٨٫١٧٤  ٣١٫٧٨٩  ٣٨٧٫٥١٧  ٢٦٧٫٧٩٥  ٣٥١٫٠٧٣  إجمالي المصروفات

   ------------   ------------   ------------   ---------- -   -------------  
  ١٫٢٠٢٫٢٥٦  ٣١٤٫٦٠٧  ٩٥٫٨٥٩  ٣٠٢٫٣٤٩  ٤٨٩٫٤٤١  السنةصافي أرباح 

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

             ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

صافي إيرادات الفوائد و صافي ا#يرادات من 
  التمويل ا#س$مي 

  
٥٤٥٫٥٥٤  

  
٤١٠٫٧٠٢  

  
٢٢٦٫١٦١  

  
٢٦٦٫٢٥٢  

  
١٫٤٤٨٫٦٦٩  

  ٥٨٤٫٢٢٥  ١٠٠٫٣١٠  ١٧٤٫٧٣٢  ١٢٠٫٣٤٣  ١٨٨٫٨٤٠  من غير الفوائد وا#يرادات ا3خرى ا#يرادات
   -----------   -----------   -----------   ----------   -------------  

  ٢٫٠٣٢٫٨٩٤  ٣٦٦٫٥٦٢  ٤٠٠٫٨٩٣  ٥٣١٫٠٤٥  ٧٣٤٫٣٩٤  إجمالي ا.يرادات 
   -----------   -----------   -----------   ----------  --------- ---  

  ٥٨١٫٣٨٢  ٢٢٫٠٦٠  ٢٠٩٫٤٦٩  ٢٠١٫٠٢٢  ١٤٨٫٨٣١  المخصصة و المباشرة التكاليف
  مخصصات انخفاض

  القيمة صافيه من المستردات 
  

٣٧٣٫٧١٠  
  

٤٧٫٨٣٥  
  
)٢٦٫٤٩٢(  

  
 -  

  
٣٩٥٫٠٥٣  

  ٤٦٫٢٢٤  ١٫٠٣٨  ١٤٫٧٥٠  ١٠٫٤٢٩  ٢٠٫٠٠٧  ا2ستھ$ك 
   ----------   ------------   ------------   -----------  ------ ------  

  ١٫٠٢٢٫٦٥٩  ٢٣٫٠٩٨  ١٩٧٫٧٢٧  ٢٥٩٫٢٨٦  ٥٤٢٫٥٤٨  إجمالي المصروفات
   -------------   -----------   ------------   -----------   ------------  

  ١٫٠١٠٫٢٣٥  ٣٤٣٫٤٦٤  ٢٠٣٫١٦٦  ٢٧١٫٧٥٩  ١٩١٫٨٤٦  السنةصافي أرباح 
  =======  ======  =======  ======  =======  
            
            
            

  
  

  
  
  
  
  



 ٤٥

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    
  المعام,ت مع ا5طراف ذات الع,قة  ٣١

  
. الع$قة ھم ذاتوشركاتلدى المجموعة  موظفي ا#دارةكبار ووأعضاء مجلس ا#دارة  مساھمي ا3غلبية في معام$ت مع المجموعة  تدخل 

  يتم اعتماد شروط ھذه المعام$ت من قبل مجلس إدارة المجموعة.
  

    أعضاء مجلس ا.دارة       
  أطراف أخرى ذات ع,قة    موظفي ا.دارةكبار و     
    
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
      ١٫٦١٩٫٥٢٩  ١٫٩٩٢٫٥٩٣  ٩٩٫١٠٢  ١٠٥٫٨٦٩   سلفياتتالقروض وال

  ٦٥٠٫٠٠٠  ٢١١٫٩١٠  -  -  المستحق من البنوك
  ٥٢٧٫٠٠٠  ٨٠٣٫٣٩٧  -  -  ا<ستثمار في ا5وراق المالية

  ٦٨٫٤٢٣  ١١٫٢٦٨  -  -  القبو<ت
  ٨٫٦٢٠  ١٤٫٤٥٣  -  -  اعتمادات مستندية  

  ١٤٨٫٥٢٣  ٣٢١٫٥١١  -  -  ضمانات
   ======  ===  ===  ========   ========   

  
  ٤٫٧٩٢٫٣٠٣  ٥٫١٩٠٫٠٨٨  ١٢٫٨٥٩  ١٢٫٢٠٣   الودائع

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

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٥٩٫٢٨١  ٥٨٫٤٨٠  ٦٫١١٠  ٧٫٥٩٦  والعمو2ت  إيرادات الفوائد

  ٤٨٫٨٩٥  ٣١٫١٧٣  ١٣  ١٥  مصروفات الفوائد
  ==== =  =====    === ===  ======   

  

3شخاص الذين تكون لھم السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المجموعة سواًء بطريقة إن كبار موظفي ا#دارة ھم ا
  كان تنفيذياً أو غير ذلك).جموعة (سواًء مجلس إدارة الممن أعضاء مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك أي عضو 

  
  طراف المرتبطة بأعضاء مجلس ا#دارة وكبار موظفي ا#دارة.تمثل ا3طراف ا3خرى ذات الع$قة المساھمين الرئيسيين و ا3

  
  . : 2 شيء)٢٠١٣(لم يتم ا2عتراف بمخصص انخفاض القيمة فيما يخص القروض الممنوحة ل\طراف ذات الع$قة 

  
سنوات)  ٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(سنوات كحد أقصى  ٥على مدى  بصورة شھريةالقروض المصدرة إلى أعضاء مجلس ا#دارة  يتم سداد
  القروض الممنوحة إلى ا3طراف ا3خرى. وفقاً لمعد2ت مماثلة لمعد2ت الفائدة على فائدة ل وتخضع

 

تم بيانھا في بيان  ،الف درھم) ١١٫٠٠٠: ٢٠١٣الف درھم ( ١٠٫٥٤٠مبلغ  ٢٠١٤بلغت مكافأة اعضاء مجلس ا3دارة المقترحة لسنة 
  .التغيرات في حقوق المساھمين الموحد

  
مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١خ$ل السنة المنتھية في  المنبثقة عن المجلس اللجانبدل اتعاب حضور اعضاء مجلس ا#دارة #جتماعات بلغ  

  : 2 شيء).٢٠١٣ديسمبر  ٣١الف درھم (  ٢٫٣٢٢
  
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  امتيازات كبار موظفي ا.دارة

  
  ١٠٫٧٧٢  ١١٫٢٥٣  الرواتب

  ١٫١٨٨  ١٫٥٢٤  دمةامتيازات نھاية الخ
  ٦٫٧٧٨  ٨٫٩٤٩     أخرىامتيازات 

   =====  ==== =  



 ٤٦

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  أھداف وسياسات إدارة المخاطر    ٣٢
  

  حوكمة المخاطر     ١-٣٢
  

ة كاملة عن عمليات المجموعة واستقرار أوضاعھا المالية، والتأكد من تلبية متطلبات ورعاية مصالح ان مجلس ا#دارة ("المجلس") مسؤول بصور
أن  المساھمين والمودعين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة ا3خرين. بما في ذلك المنظمين والمشرفين على القطاع المصرفي بالدولة. كما

حوكمة وإدارة المخاطر وعن تحديد استراتيجية إدارة المخاطر ووضع حدود للمخاطر لدى المجموعة المجلس مسؤول أيضاً عن ا#طار العام ل
مجلس ا#دارة مسؤول عن التوجيه ا2ستراتيجي، وضمان متابعة ورقابة المخاطر بصورة فعالة وا2حتفاظ بھا ضمن الحدود الموضوعة، إن 

كما يكون المجلس أيضاً مسؤو2ً عن  ا3جل للبنك. لةطويوالقيمة نجاح الائي المتمثل في تعزيز كافية مع الھدف النھالمراقبة الوا#داري وا#شراف 
تعلقة وضع ھيكل محدد بصورة واضحة #دارة المخاطر با#ضافة إلى اعتماد كافة السياسات وا#جراءات الخاصة بالمخاطر وإدارة كافة المخاطر الم

  بالمجموعة.
  

على مستوى ا#دارة.  لجانلية بفاعلية تتم مساعدة مجلس ا#دارة من قبل خمسة لجان على مستوى مجلس ا#دارة وعشرة من أجل القيام بھذه المسؤو
  يوضح الشكل التوضيحي المبين أدناه كيف تتبع ھذه اللجان مجلس إدارة المجموعة:  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
.  

  
  
 

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

    

ا+دارةرئيس مجلس ا+دارة ومجلس   

لجنة ا6ئتمان 
 وا6ستثمار

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 لجنة التدقيق والمخاطر وا6لتزام

 المخاطر التدقيق  ا6لتزام

أمين سر مجلس 
 ا+دارة

رئيس قسم التدقيق 
 الداخلي

رئيس قسم 
 ا6لتزام

رئيس قسم 
 المخاطر

 ا+دارة العليا ولجان ا+دارة الرئيس التنفيذي

جنة ا)عمالل لجنة إدارة تكنلوجيا  اللجنة التنفيذية 
 المعلومات

رة
دا
ا4
س 

جل
 م

رة
دا
ا4

 

لجنة الموارد  لجنة ا6ستثمار لجنة ا6لتزام
 البشرية

لجنة الموجودات  لجنة ا6ئتمان
 والمطلوبات

لجنة إدارة 
 المخاطر التشغيلية

         

لجنة المخاطر أمن 
 المعلومات

لجنة ا6ئتمان 
 الخاصة

ستراتيجية ا6لجنة 
 والتحول



 ٤٧

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أھداف وسياسات إدارة المخاطر (تابع)   ٣٢

  

  حوكمة المخاطر  (تابع)   ١-٣٢
  

  لجان مجلس ا.دارة 
  

 لجنة ا<ئتمان وا<ستثمار   (أ)
  يتمثل الغرض من لجنة ا2ئتمان وا2ستثمار في ما يلي:

على جودة محفظة ا2ئتمان وا2ستثمارات لدى المجموعة، والتوجيھات التي تؤثر على ھذه المحفظة وتقديم رأي ا#شراف  •
  بشأنھا إلى لجنة التدقيق والمخاطر وا2لتزام لدراستھا؛

 ا#شراف على مدى فعالية وإدارة السياسات المتعلقة با2ئتمان؛ •

 #دارة؛اعتماد القروض وا2ستثمارات التي تتجاوز حدود ا •

 وضع سياسات استثمارية ومراقبة مدى التزام ا#دارة با2ستراتيجيات والتوجيھات ا2ستثمارية؛و •

 .ضمن الحدود وا2ستراتيجية المعتمدة استبعاد الموجوداتشراء واعتماد  •

  
   من أعضاء مجلس ا#دارة. أعضاء غير تنفيذيين ٦تتألف لجنة ا2ئتمان وا2ستثمار من 

  .٢٠١٤اجتماعات خ$ل عام  ١٠تمان وا2ستثمار عقدت لجنة ا2ئ
  

)� (   ����	
����
� �����
���  
  

الخطط والمبادرات ا2ستراتيجية بمسؤولة عن مساعدة مجلس ا#دارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية المتعلقة  تحولاللجنة ا2ستراتيجية وإن 
  للبنك لدعم استراتيجيته.

  :تقوم اللجنة ا2ستراتيجية بما يلي

 بانتظام، على أساس ربع سنوي على ا3قل خطط التنفيذوتقييم خطة  طرح •

 الخطة ا2ستراتيجية للبنك، بما في ذلك: بما يدعموتقييم الخطط التشغيلية  مراجعة •

 )وا#نتاجياستراتيجية التوسع (الطرح الجغرافي  .١

 استراتيجية ا2ستحواذ .٢

  فرص ا2ستحواذ المحتملة .�

والمنافسة  ،دود على التطورات والعوامل الخارجية، مثل التغيرات في ا2قتصاد، واتجاھات الصناعةوتقييم الر المبادرة بطرح •
  .الخطة ا2ستراتيجية للبنكوالتكنولوجيا، والتي قد تؤثر على 

  
 تنفيذيين.الغيرا#دارة أعضاء مجلس من   ٣تحول التضم لجنة ا2ستراتيجية و

  .٢٠١٤سنة اعات خ$ل اجتم ٨تحول العقدت لجنة ا2ستراتيجية و
  

  (ج)       لجنة الترشيحات و المكافآت  
 

بغرض تقديم آلية فعالة لمراجعة ا#جراءات الخاصة بمكافآت البنك إلى ا#دارة والموظفين وتقديم ات والمكافآت تم تشكيل لجنة الترشيح
  توصيات ل$عتماد من مجلس ا#دارة حول ھذه ا3مور. 

ناه على سبيل المثال 2  الحصر عاتقھا بصورة مستقلة وبالنيابة عن المجلس المھام والمسؤوليات المذكورة أدستقوم اللجنة وتأخذ على 
  خر:للتعديل من قبل المجلس من وقت c القابلةو

ھي  خذين با#عتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وماموظفين التنفيذيين في المجموعة، آمراجعة ا2ح$ل الوظيفي لل •
  المھارات والخبرات التي تحتاجھا بالمستقبل

ضمان ان تكون برامج المكافآت عادلة ومناسبة بغرض ا#حتفاظ وجذب وتحفيز ادارة البنك وموظفيه  من كافة ا#ختصاصات المھنية  •
السوق. كما تأخذ  ، وبغرض تحقيق اھداف المجموعة على المدى القصير والمتوسط والطويل مع ا3خذ با#عتبار المخاطر وظروف

 اللجنة على عاتقھا ا2شراف على تطوير برامج للمكافآت وتعديل البرامج القائمة كلما اقتضت الحاجة.

  

  



 ٤٨

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أھداف وسياسات إدارة المخاطر (تابع)   ٣٢

  
  حوكمة المخاطر  (تابع)   ١-٣٢

  
  (تابع) لجان مجلس ا.دارة

  

  (ج)       لجنة الترشيحات و المكافآت (تابع)  
 مراجعة أتعاب أعضاء مجلس ا#دارة وأتعاب لجان البنك واي من شركاته التابعة كما يكون مناسبا. •

عد المطبقة  على المصارف، وان يتم تنفيذ التقارير وا#فصاحات التأكد من ان ا#جراءات المتبعة للمكافآت تتفق مع كافة القوانين / القوا •
ذات الصلة في الوقت المناسب، كما تقتضي على سبيل المثال 2 الحصر قوانين المصرف المركزي لدولة ا#مارات العربية المتحدة 

 وسوق دبي المالي وھيئة ا3وراق المالية والسلع.

 ة من قبل مجلس ا#دارة بخصوص المكافآت.تسھيل  وتسريع تطبيق القرارات المتخذ •

 رفع التوصيات الخاصة بمكافآت كبار موظفي ا#دارة. •

تحديد سقف المكافآت والع$وات لموظفي البنك ورفع التوصية حول المكافآت إلى مجلس ا#دارة مع ا3خذ بعين ا#عتبار أداء البنك  •
 التنفيذيين في البنك بالمقارنة مع البنوك ا3خرى وبالمقارنة مع السنوات السابقة.والعائد على المساھمين  والمكافآت المقدمة للمسؤولين 

 رفع التوصيات الخاصة بمنح  والدخول في برامج الحوافز طويلة ا3جل و / أو خيارات ا3سھم حيثما يكون مناسبا. •

 مراجعة واعتماد السياسات ا2ستراتيجية الخاصة بالموارد البشرية. •

  
  أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين. ٤رشيحات والمكافآت تلجنة التضم 

  .٢٠١٤اجتماعات خ$ل سنة  ٦ المكافآت الترشيحات و لجنةعقدت 
  

  لجنة التدقيق والمخاطر وا.لتزام   (د)
  

لية ونظام الرقابة ھو مساعدة مجلس ا#دارة في القيام بمسؤوليات الرقابة لس$مة البيانات الما وا#لتزامالمخاطر والتدقيق لجنة دور إن 
  الداخلية وإدارة المخاطر من خ$ل:

  

 ا2شراف على إجراءات إعداد التقارير المالية لدى المجموعة وا2حتفاظ بسياسات محاسبية ومراجعة واعتماد البيانات المالية؛  •

 ا2شراف على فعالية وتكامل عمل ادارة المخاطر ومراجعة التقارير عن ادارة المخاطر؛ •

 اية وكفاءة ا#جراءات وا3نظمة الرقابية للمجموعة للتأكد من مطابقتھا للمتطلبات القانونية والتنظيمة والسياسات الداخلية؛تقييم كف •

 إدارة الع$قة مع مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة؛  •

الخارجيين، والمراجعة الدورية ا#شراف على مدققي الحسابات الداخليين، وتحديد نطاق أعمالھم، وضمان التنسيق بين المدققين  •
 لنطاق أعمال التدقيق الداخلي، واعتماد خطط أعمالھم؛

مراجعة تقارير المصرف المركزي، ودائرة الرقابة المالية لحكومة دبي ومدققي الحسابات الداخليين والخارجيين، ومتابعة  •
وعدم ا2لتزام بالقوانين والتشريعات، وضمان قيام ا#جراءات ذات الصلة المتبعة لمعالجة نقاط الضعف في إجراءات الرقابة، 

 ا#دارة بإجراءات المعالجة ال$زمة؛

إصدار التوصيات إلى مجلس ا#دارة بالترشيح والتعيين وإنھاء الخدمة، وتعويضات مدققي الحسابات الخارجيين واختيارھم من  •
ن متطلبات الجھات التنظيمية، وعدم وجود ما يؤثر على قبل الجمعية العمومية، وضمان أن مدققي الحسابات الخارجيين يستوفو

 استق$ليتھم؛

 التأكد من استق$لية قسم التدقيق الداخلي بالقدر ال$زم 3داء مھامه؛و •

مراجعة تقارير الرقابة الداخلية والتأكد من كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلي بغرض تفادي أى تضارب محتمل في المصالح،  •
أ عن معام$ت أو عقود أو الدخول في مشروعات مع أطراف ذات ع$قة، وكذلك التأكد من أن خطط التدقيق الذي قد ينش

 الداخلي كفيلة بتغطية ھذا الجانب.

 مراقبة أنظمة ا2لتزام المتبعة والتي من خ$لھا تمارس ا#دارة التزاماتھا القانونية المتعلقة بأعمال البنك؛ •

" ل_دارة العليا ومجلس ا#دارة، والتأكد من وجود العناية ال$زمةا#ب$غ عن ا3مور المتعلقة بـ " ةيتلقي معلومات ومراقبة عمل •
 آليات للتعامل مع ھذه ا3مور؛ و

حول المجا2ت المتعلقة  ا#دارةمراجعة أنظمة وإجراءات ا2لتزام داخل البنك بغرض مراقبة تقديم إفصاحات م$ئمة إلى مجلس  •
 ية وغير المالية.بالمخاطر التشغيل

  
  أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين وعضو مستقل من غير اعضاء مجلس ا#دارة. ٣التدقيق والمخاطر وا#لتزام لجنة تضم 

  .٢٠١٤اجتماعات خ$ل سنة  ٧التدقيق والمخاطر وا#لتزام  لجنةعقدت 



 ٤٩

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

  
  أھداف وسياسات إدارة المخاطر (تابع)   ٣٢

  
  حوكمة المخاطر  (تابع)   ١-٣٢

  
  (تابع) لجان مجلس ا.دارة

 
 لجنة ا<ئتمان الخاصة(ھـ)       
  

أمور  ةأيفي ا2عتبار ان الخاصة لجنة ا2ئتمتأخذ . المتعثرينلعم$ء لكبيرة ال اتومتابعة التعرض لمراجعةتأسست لجنة ا2ئتمان الخاصة 
 كبيرة والمخصصات التي قد يكون لھا تأثير جوھري على أداء البنك.ال اتالتعرضبتتعلق 

  :ھي مسؤوليات اللجنةإن 

  
، القروض تحت المراقبة القروض مثلتحت فئات الذين يقعون ، من الشركات والمؤسساتكبيرة للعم$ء ال اتمتابعة التعرض •

 . المتعثرة  القروضو،  المراقبة بشكل خاصا3خرى  ، القروضالمصنفة

 ھيكلة ديون محددة وتسديدات للحفاظ على مصلحة البنك.بإعادة قد يزور أعضاء اللجنة ھؤ2ء العم$ء كلما لزم ا3مر، للتفاوض  •

 .القروض تحت المراقبة وقائمة، غير العاملة والمصنفة مراجعة وتقييم كفاية مخصصات القروض •

التدقيق لجنة المركزي، وكذلك المصرف ن أو والخارجيو ونالداخليالمدققون ذات المخاطر العالية التي حددھا 3مور امراجعة  •
 ا2متثال.والمخاطر و

  نصف شھرية للتطورات الحاصلة على أداء محفظيتي ا2ئتمان الخاصة با3فراد والشركات. مراجعة •

  .ا2سترداد /التحصي$ت مراجعة أداء  •

  
  للبنك.  غير تنفيذيين والرئيس التنفيذيإدارة أعضاء مجلس  ٣نة ا2ئتمان الخاصة من تتألف لج

  
  .٢٠١٤سنة اجتماعات خ$ل  ٥عقدت لجنة ا2ئتمان الخاصة 

  
  

  لجان ا.دارة 
  
  

  اللجنة التنفيذية       ) أ(
  

قد يكون أمور  ةأيفي ا2عتبار  اللجنة التنفيذيةتأخذ بنك. لبأعمال اھو توفير الرقابة ا2ستراتيجية والقيادة فيما يتعلق  دور اللجنة التنفيذيةإن 
  مخاطر وضوابط جودة الخدمات المصرفية والمسؤولية ا2جتماعية للشركات.وإطار عمل محتمل على أداء البنك جوھري لھا تأثير 

  
  )     لجنة ا5عمالب(

    
بيق مبادارات ا3عمال. ومراقبة أداء جميع وظائف البنك بشكل لجنة ا3عمال مسؤولة عن اعطاء التوصيات واتخاذ القرارات من اجل تط

 عام وتطبيق سياسات اعمال البنك ضمن ا2ستراتيجيات المعتمدة. 

  
 . 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٠

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  خاطر (تابع)أھداف وسياسات إدارة الم  ٣٢

  
  حوكمة المخاطر (تابع)    ١-٣٢

  
  (تابع) لجان ا.دارة 

 
  لجنة الموجودات والمطلوبات         )ج(
  

تھدف لجنة الموجودات والمطلوبات إلى إعداد ا2ستراتيجية ا3كثر م$ئمة للمجموعة من حيث ادارة الموجودات والمطلوبات مع ا3خذ بعين 
نتائج المحتملة للتغيرات في أسعار الفائدة وحدود السيولة والتعرض لمخاطر صرف العم$ت ا3جنبية وكفاية ا#عتبار توقعات المستقبل وال

رأس المال. كما تكون لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة أيضاً عن ضمان توافق جميع ا2ستراتيجيات مع مدى قابلية المجموعة 
  جلس ا#دارة. وتشتمل مھام لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:للمخاطر وحدود تلك المخاطر وفقاً لما يحدده م

   
وضع إجراء فعال #دارة الموجودات والمطلوبات با#ضافة إلى ا#جراءات المتعلقة بمتابعة وا2شراف على السياسات وا#جراءات المعتمدة  �

 لدى المجموعة فيما يتعلق بإدارة ورقابة المخاطر التالية:  

 

وتتمثل بالمخاطر الناتجة عن عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا دون تكبد خسائر غير  – سيولةمخاطر ال -
 مقبولة نتيجة عدم القدرة على تسييل الموجودات أو الحصول على التمويل الكافي؛

 

 وتتمثل في المخاطر التالية؛  – مخاطر السوق -

رادات من التغيرات السلبية في أسعار الفائدة وأسعار صرف العم$ت ا3جنبية وتقلبات المخاطر التي قد تتعرض لھا ا#ي �
 السوق؛ و 

  المخاطر من التغيرات في قيمة محفظة ا3دوات المالية.    �
  

 وتتمثل بالمخاطر التالية:   – مخاطر بيان المركز المالي -

لفائدة وتقلبات السوق في المعد2ت الخاصة با3فراد المخاطر التي قد تتعرض لھا ا#يرادات من التغيرات في أسعار ا �
 والشركات؛ 

المخاطر التي قد تتعرض لھا القيمة ورأس المال من التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات نتيجة التغيرات في أسعار  �
 السوق؛ وتقلبات الفائدة

 ة والمحلية بصورة عامة؛ و المخاطر الناتجة عن التغيرات المادية في الظروف ا2قتصادية العالمي �

مراعاة الودائع والقروض وتأثيرھا على بيان المركز المالي. وبصورة محددة، مراعاة توزيع الودائع والقروض  �
 وا2ستثمارات وفقاً ل\سعار وتواريخ ا2ستحقاق.  

  
البيانات ال$زمة للجنة الموجودات والمطلوبات متابعة تركيب وصيانة نظم المعلومات التي تقوم ، في الوقت المناسب، بتقديم المعلومات و �

 حتى يتسنى لھا أداء مھامھا ومسؤولياتھا.  

  
  لجنة ا<ئتمان    )د(
  

لقد قام مجلس ا#دارة بتكليف لجنة ا2ئتمان بالمجموعة بمسؤولية إدارة مستويات معينة من مخاطر ا2ئتمان وتقع على عاتق ھذه اللجنة   
  طر ا2ئتمان التي تتعرض لھا المجموعة وتشتمل مھامھا على: مسؤولية ا#شراف على مخا

  
وضع السياسات ا2ئتمانية بالتشاور مع وحدات ا3عمال واستيفاء متطلبات الضمانات وإجراء التقييم ا2ئتماني وتصنيف المخاطر  �

 النظامية والقانونية؛ وتقديم التقارير عنھا والقيام  با#جراءات المستندية والقانونية وا2لتزام بالمتطلبات 
  

وضع ھيكل وحدود التفويض فيما يتعلق باعتماد وتجديد التسھي$ت ا2ئتمانية بحيث يتم  تحديد ص$حيات ا#قراض في عدة  �
مستويات با#ضافة إلى وضع إطار عمل يقتضي الحصول على اعتمادات وموافقات ائتمانية ثنائية أو متعددة من المخولين بمنح 

ت في حين تتطلب التسھي$ت كبيرة الحجم الحصول على موافقة لجنة ا2ئتمان بالمجموعة و / أو مجلس ا#دارة , ھذه الص$حيا
 حسبما يكون مناسباً؛ 

 

تتم بصورة منتظمة مراجعة وتحديث عملية وضع الحدود ا2ئتمانية والمستوى الفعلي للتعرض للمخاطر ا2ئتمانية من قبل لجنة  �
 و من قبل مجلس ا#دارة حسبما يكون مناسباً؛ ا2ئتمان بالمجموعة أ

 

 الحد من تركزات المخاطر المتعلقة بقطاعات ا3عمال أو المواقع الجغرافية أو ا3طراف المقابلة؛  �

  



 ٥١

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  دارة المخاطر (تابع)أھداف وسياسات إ  ٣٢

  
  حوكمة المخاطر (تابع)    ١-٣٢

  
  (تابع) لجان ا.دارة 

  
  لجنة ا<ئتمان (تابع)    )د(

  
يتم تصميم إجراءات المراجعة ا2ئتمانية لتحديد و في مرحلة مبكرة, التعرضات للمخاطر التي تتطلب رقابة لصيقة وتحتاج إلى  �

 مراجعة؛  

  
التي تتعرض لھا المجموعة في فئات وفقاً لدرجة مخاطر الخسائر المالية ولتركيز ا#دارة على  إعداد وا2حتفاظ بتصنيف المخاطر �

المخاطر القائمة. يتم استخدام نظام تصنيف المخاطر لتحديد فيما إذا كان من الضروري تكوين مخصصات 2نخفاض القيمة مقابل 
مخاطر الحالية على اربعة عشرة مرتبة تعكس درجات مختلفة بعض التعرضات للمخاطر ا2ئتمانية. يشتمل إطار عمل تصنيف ال

من المخاطر الناتجة عن توافر أو عدم توافر الضامن أو الحد من مخاطر ا2ئتمان ا3خرى. تقع مسؤولية وضع تصنيفات للمخاطر 
 عة؛ وعلى عاتق  لجنة ا2ئتمان وا#ستثمار وتخضع لمراجعات منتظمة من قبل قسم إدارة المخاطر بالمجمو

 
 

مراجعة ا2لتزام و بشكل مستمر, بحدود التعرض المتفق عليھا والمتعلقة با3طراف المقابلة والمجا2ت والبلدان با#ضافة إلى  �
 مراجعة الحدود وفقاً 2ستراتيجية إدارة المخاطر وا2تجاھات السائدة في السوق.

 
  
  لجنة إدارة تكنولوجيا المعلومات        )ھـ(

  
ارة تكنولوجيا المعلومات ا#رشادات ا2ستراتيجية والخططية #دارة ا3نظمة التكنولوجية العامة لدى المجموعة على المدى تقدم لجنة إد

الطويل والمدى القصير وذلك لضمان توافق مبادرات تكنولوجيا المعلومات مع أھداف ا3عمال ا2ستراتيجية للمجموعة. تكون لجنة إدارة 
 سؤولة عن ما يلي:تكنولوجيا المعلومات م

  مراجعة تطور تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة والفرص والخطط ا2ستراتيجية ؛  �
  تقديم ا#رشادات المتعلقة بأولوية وتنفيذ المبادرات والمشاريع التكنولوجية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية)؛ �
  عمليات تكنولوجيا المعلومات؛ فاعلية مراجعة �
، وتنفيذ ھذه الخطط، وا#جراءات التي يتم اتخاذھا فعاليتھاخطط استمرارية ا3عمال، والسياسات والتقارير ذات الصلة بمدى  ومراجعة �

 للتعامل مع أي مخاطر كامنة.    

 تكنولوجيا المعلومات.ل الموازنة التقديريةاعتماد  �

  
  لجنة الموارد البشرية  )(و

   
  ا2ستراتيجيات والسياسات للمجا2ت التالية:تھدف لجنة الموارد البشرية إلى وضع 

  

 من حيث الھيكل، وا3خ$قيات المھنية، وا2ستراتيجية السنوية ل\عمال، والتخطيط للتعاقب المرتكز على ا3عمال. التطوير المؤسسي •

، والسياسات وا2ستراتيجيات، من حيث التوطين، والتوزيع ا3مثل ل\فراد / القوة العاملة، ومراجعة عملية تحديد المصادر التوظيف •
  ومراجعة الوكا2ت المعتمدة.

الذي يضمن أداء الدورات التدريبية في الوقت المناسب، واعتماد برامج التطوير المتخصصة، ومراجعة الموازنة  التدريب والتطوير •
  التقديرية للتدريب والتطوير والتأكد من استخدامھا بصورة مكثفة لھذا الغرض.

زم للجنة الترشيحات و المكافآت،  ضمان تصنيف الوظائف بناءاً على نظام التقييم ل$توفير الدعم اضات والمكافآت إدارة التعوي •
الوظيفي، والتأكد من نظام الحوافز، ومراجعة ھيكل الرواتب، والتغيرات في البد2ت، والتعويضات والتسھي$ت والمكافآت ا3خرى 

  المقدمة للموظفين.

ظفين، لتي تشتمل على ضمان حل شكاوى الموظفين في الوقت المناسب، والتنفيذ الفعال لبرنامج اقتراحات الموا خدمات الموظفين •
 الموظفين، ومكافآت حسن ا3داء القائمة. واستبيان رضا

  

  
  



 ٥٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  أھداف وسياسات إدارة المخاطر (تابع)   ٣٢
  

  حوكمة المخاطر (تابع)      ١-٣٢
  

  (تابع) لجان ا.دارة 
  

  لجنة ا<ستثمار  )ز(
   

 تكون لجنة ا2ستثمار مسؤولة عن مراقبة وإدارة إستثمارات البنك، في كل من ا2ستثمارات في سندات الدين واستثمارات حقوق الملكية.
  ستثمارية للمجموعة وا#رشادات الخاصة بھا.مع السياسة ا2 بالتوافق

  
  تتمثل المسؤولية الرئيسية للجنة بما يلي:

 اعتماد وتعديل السياسات وا#رشادات؛ •

 مراجعة واعتماد توصيات ا2ستثمار المقترحة من مجموعة ا2ستثمار/ قسم الخزينة. •

 مراجعة وتقييم أداء المحافظ ا2ستثمارية مقابل المؤشرات المقارنة؛ •

 مراجعة ا2لتزام المستمر للمحافظ ا2ستثمارية باللوائح والتوجيھات. •

  
   
  لجنة ا<لتزام (ا<متثال)  )(ح 

   

تعمل لجنة ا#متثال بصورة رئيسية على ضمان منع غسل ا3موال و تمويل ا#رھاب بما يتوافق ويلتزم با3حكام ذات الصلة الموضوعة من 
ى البنك.  وتقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ السياسات وا#جراءات ذات الصلة با#متثال ومكافحة غسيل قبل الجھات التنظيمية، والمطبقة عل

  على سبيل المثال 2 الحصر ما يلي: تتضمن مھام لجنة ا2لتزاما3موال. 

لمشكوك فيھا والمتعلقة تقييم واعتماد التقارير المعدة من قبل رئيس دائرة ا#متثال ومكافحة غسيل ا3موال فيما يخص المعام$ت ا •
بحسابات / بطاقات ائتمان الموظفين والعم$ء وقضايا ا2حتيال الداخلي والخارجي، ومن ثم اتخاذ ا#جراءات التصحيحية الم$ئمة من 

 خ$ل التحقيق، والشرطة، وا#جراءات القضائية حيثما لزم ا3مر؛

النفوذ  يغير المقيمين و شركات المناطق الحرة و ا3شخاص ا2جانب ذو كالعم$ء مرتفعةالمخاطر ال يمراجعة العم$ء ذومتابعة و •
  عرف عميلك  ، وتقديم ا2رشادات المناسبة .إا2موال ومبدأ  غسيلخرين  وفقا لما تم تعريفه في نظام واجراءات مواجھة آالسياسي و

  
  لجنة مخاطر أمن المعلومات)     (ط
  

قصير، الطويل وعلى المدى الالمعلومات تكنولوجيا #دارة أمن المعلومات الشاملة للبنك ومخاطر لي والعمتقدم اللجنة التوجيه ا2ستراتيجي 
نك، لضمان ا2لتزام بالقوانين والمعايير المعمول بھا، وا2متثال للسياسات الداخلية وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لحماية أعمال الب

 ودعم أھداف العمل ا2ستراتيجية.

  مساعدة المجلس في:بمكلفة لجنة إن ال

  
 مراجعة خطط أمن المعلومات والمخاطر للبنك •

 في تحديد ا3ولويات وتنفيذ سياسات وضوابط أمن المعلومات تقديم ا#رشاد •

اطر فعالية أمن المعلومات وتنفيذھا والتدابير المتخذة لمعالجة أية مخبمراجعة سياسات أمن ومخاطر المعلومات والتقارير المتعلقة  •
 متبقية

  مراجعة الحوادث ا3منية والتھديدات وا2تجاھات من أجل توفير التوجيه ا2ستراتيجي لخطط تقييم المخاطر والقبول والع$ج. •
  

  إدارة المخاطر التشغيلية)     لجنة (ي
  

من قبل جميع في البنك تحديدھا  ھو الحفاظ على ا#شراف على المخاطر التشغيلية التي تم لجنة إدارة المخاطر التشغيلية الغرض منإن 
لجنة إدارة لالمسؤوليات الرئيسية إن مثل قسم إدارة المخاطر التشغيلية، قسم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي. الع$قة الوحدات ذات 

  ھي: المخاطر التشغيلية

  
 الواسعة للبنك لحفاظ على ا#شراف على مخاطر التشغيلا •

 وا3مورلمخاطر التشغيلية والتقارير لمناسب إجراء مراجعات في الوقت ال •

 تھاتوصية لمعالجالو المتكررةالمخاطر التشغيلية  3مورتحليل السبب الجذري  •

 أن تكون نقطة التصعيد لمواجھة المخاطر التشغيلية الرئيسية •

 #جراء مراجعات سياسات وإجراءات المخاطر التشغيلي •



 ٥٣

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) بيانات الماليةإيضاحات حول ال
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أھداف وسياسات إدارة المخاطر (تابع)  ٣٢

  
  البيئة الرقابية ٢-٣٢
  قسم المخاطر لدى المجموعة   (أ)

لومات. ويشتمل دوره من مخاطر ا2ئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا المع لدى المجموعة يتكون قسم المخاطر
  على ما يلي: 

  
  وضع استراتيجية وسياسة وإطار عام #دارة المخاطر بما يتوافق مع متطلبات ا3عمال؛  �
 تقديم الدعم إلى المجموعة لتنفيذ ھذا ا#طار؛ �

 جمع التحلي$ت الخاصة بتركزات وحساسية المخاطر في مختلف أقسام المجموعة؛  �

ر الخاصة بالمخاطر والرقابة با#ضافة إلى تقديم المشورة إلى ا#دارة ومشاركة أفضل الممارسات العمل كمرجع فيما يتعلق با3مو �
 وإجراء مراجعات خاصة بناءاً على توجيھات لجنة الموجودات والمطلوبات؛ و  

  يھا بأسلوب فعال. تقديم تقييم مستقل حول إدارة المخاطر التي تنطوي عليھا مجا2ت ا3عمال والتصدي لھا لضمان المحافظة عل �
  

  و مكافحة ا<حتيالقسم التدقيق الداخلي    (ب) 
يتمثل دور قسم التدقيق الداخلي لدى المجموعة بتقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية حول م$ئمة وفاعلية تطبيق ا#جراءات المتعلقة بتحديد 

، يقوم قسم التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لمدى ا2لتزام بالقوانين وتقييم وإدارة المخاطر الھامة التي تواجھھا المجموعة. با#ضافة إلى ذلك
 واللوائح وا#جراءات التنظيمية وقياس ا2لتزام بسياسات وإجراءات المجموعة. كما يقدم قسم التدقيق الداخلي خدمات ذات طبيعة استشارية

  اطر وا#لتزام أو ا#دارة العليا. على طلب محدد من لجنة التدقيق والمخ اً يتم تقديمھا بصورة عامة بناء
  

يتبع تتم إدارة ھذا القسم من قبل رئيس قسم التدقيق الداخلي الذي يتبع لجنة التدقيق والمخاطر وا#لتزام المنبثقة عن مجلس ا#دارة وكذلك 
  أدارياً للرئيس التنفيذي للمجموعة. 

  
تنظيمي عن ا#دارة، وذلك بغرض تمكينه من التقييم الُمطلق 3نشطة ا#دارة  التدقيق الداخلي استق$ل يمتلك قسم3داء دوره بشكل فعال، 

حق الوصول الكامل والمطلق، في جميع ا3وقات، لكافة الوثائق والسج$ت والموظفين في  يمنحهوالموظفين. إن ميثاق التدقيق الداخلي 
  ارة لجنة التدقيق والمخاطر وا2لتزام.حق الوصول المباشر إلى رئيس مجلس إد لديهالمجموعة. ع$وة على ذلك، 

 بما يلي: والمخاطر وا2لتزام لتحديد ما إذا كانت مھام التدقيق الداخلي تتم على نحو فعال، تقوم لجنة التدقيق

 ؛مرة كل سنة تقييم مدى م$ءمة ميثاق التدقيق الداخلي •

 ، ورة كل سنةم تقييم مدى كفاية الموارد المتاحة، سواء من حيث المھارات والتمويل •

 ) سنوات من مراجعين مؤھلين ومستقلين من خارج المجموعة.٣، على ا3قل مرة واحدة كل (رعاية عملية تقييم خارجية مستقلة •

   
  وظائف وحدة مكافحة ا.حتيال

ث ا2حتيال والتحقيق في حواد عن دة متخصصة تساعد في تحديد والكشف، وھي وحللتحقيق ومكافحة ا2حتياليوجد لدى البنك وحدة 
 الغرض من ذلك ھو ادارة و فحص قابلية موجودات واستردادھا. ھذه الحوادثالمحتملة أو الفعلية بما في ذلك تقدير الخسائر الناجمة عن 

البنك لمخاطر ا2حتيال وا#جراءات الھادفة للحد منھا ورفع مستوى الوعي عن ا2حتيال بين الموظفين وأصحاب المصلحة  وعمليات
  ن.اcخري

التقارير الى لجنة التدقيق والمخاطر  يقدميترأس رئيس وحدة مكافحة ا2حتيال ھذه الوحدة، التي تعد جزءاً من قسم التدقيق الداخلي الذي 
  وا2لتزام عن طريق رئيس قسم التدقيق الداخلي.

  قسم الرقابة الداخلية    (ج) 
مسؤولية وضع والحفاظ على وجود نظام رقابة داخلية سليم وإجراءات رقابية تقع على عاتق مجلس ا#دارة وا#دارة التنفيذية للمجموعة 

 تتوافق مع المعايير الدولية وتفي بمتطلبات إدارة المجموعة والجھات التنظيمية الخارجية؛ ويكون ھذا النظام قادرا على ضمان وتحقيق ما
  يلي:

 جموعة؛دقة ونزاھة البيانات المالية والتشغيلية الصادرة من قبل الم •

 فاعلية وكفاءة ا3نشطة التشغيلية للمجموعة؛ •

 فاعلية ا#جراءات الموضوعة لحماية موجودات وممتلكات المجموعة؛ •

 التوافق مع القوانين والتشريعات واللوائح السارية والسياسات المتعلقة با#جراءات التشغيلية الداخلية. •

  
م مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقدرتھا على تحقيق ا3ھداف المرجوة تعمل إدارة المجموعة وبشكل مستمر على مراقبة وتقيي

  منھا والعمل على تعزيزھا.



 ٥٤

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أھداف وسياسات إدارة المخاطر (تابع)   ٣٢
  

  لبيئة الرقابية (تابع)ا    ٢-٣٢
  

  قسم الرقابة الداخلية  (تابع)  (ج) 
  

  يتبع قسم الرقابة الداخلية رئيس العمليات لدى المجموعة. وتشتمل مھام ومسؤوليات القسم دون حصر على ما يلي: 
  
 ضمان ا2لتزام بالسياسات التشغيلية وا#جراءات وا3نظمة الرقابية المطبقة لدى المجموعة؛ �

 ق أنظمة رقابية داخلية م$ئمة بحيث تعمل ھذه ا3نظمة بصورة فاعلة وفقاً للتصميم الموضوع لھا وفي الوقت المناسب؛ ضمان تطبي �

 المراجعة الدورية لنظام الرقابة الداخلية لدى المجموعة لتحديد المجا2ت التي يشوبھا ضعف ا3نظمة الرقابية الداخلية والمجا2ت التي �
ة والمجا2ت التي توجد بھا أنظمة رقابية زائدة تؤدي إلى عدم الفاعلية التشغيلية با#ضافة إلى اقتراح أساليب تفتقد ل\نظمة الرقابي

 لتعديلھا؛ 

 تمكين ا#دارة من اجراء مراجعة سنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقديم تقارير حول نتائج ھذه المراجعة؛ و  �

وقائي ورقابي ومتابعة الضوابط التشغيلية التي تتم ممارستھا لضمان تطبيقھا في الوقت المناسب متابعة ا3نشطة التشغيلية من منظور  �
  وبصورة فعالة. 

   
  قسم ا.متثال   (د) 

  
مات تعتبر عملية مراقبة ا#متثال مھمة مستقلة تھدف إلى التأكد من إمتثال المجموعة وسياساتھا الداخلية بجميع القوانين وا3نظمة والتعلي

  لتوجيھات ومعايير السلوك والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجھات التنظيمية.وا
  

النزاھة ومعايير السلوك المھنية لدى المجموعة بغرض تعزيز ثقافة  تعزيز قيميقوم مجلس ا#دارة باتخاذ ا#جراءات ال$زمة في إطار 
 المعايير السارية التي تشكل ھدفاً أساسياُ ينبغي تحقيقه.ا2لتزام بالقوانين والتشريعات والتعليمات و

  
  

  إن الدور العام لقسم ا#متثال يتمثل بما يلي: 
  
 ضمان تحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة مخاطر ا#متثال بصورة م$ئمة جنباً إلى جنب مع أقسام ا3عمال وا#جراءات الرقابية ا3خرى؛  �

 تامة با3مور والخطط الھامة المتعلقة با#متثال 2تخاذ القرار المناسب؛  ضمان المام ا#دارة العليا بصورة �

 المساھمة في تعزيز ثقافة ا#متثال الدائم "غير المفاجئ" من خ$ل نشر التوعية الخاصة با#متثال في مختلف أقسام المجموعة؛ �

 عمال؛ و احداث التوافق ال$زم بين خطط ا#متثال السنوية واستراتيجيات وأھداف ا3 �

 الوفاء بالتوقعات التنظيمية.   �

  
  إط,ق النفير  (ھـ) 

  
تم تصميم مجموعة ترتيبات بھدف تمكين الموظفين من ا#ب$غ بصورة سرية عن اية شكوك حول أي مخالفات محتملة، والتمكين من إجراء 

نفير. تخضع تلك الترتيبات إلى إشراف لجنة التدقيق التحقيقات في ھذه الشكوك ومتابعتھا بصورة مستقلة ومتحفظة من خ$ل سياسة إط$ق ال
  والمخاطر وا#لتزام وتتم بالتنسيق مع ا#دارة التنفيذية العليا.

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٥

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  تابع)أھداف وسياسات إدارة المخاطر (   ٣٢

  
  سياسة ا<فصاح    ٣-٣٢

  
المصرف المركزي لدولة الصلة والصادرة عن ذات  والتعليمات المتطلبات قامت المجموعة بوضع سياسة ل$فصاح لضمان ا2لتزام بكافة

لدولة ا#مارات وسوق دبي  وھيئة ا3وراق المالية والسلع و معايير التقارير المالية الدولية ا#مارات العربية المتحدة (جھة التشريع المحلية)
  المالي. 

  
  في ما يلي الم$مح الرئيسية لسياسة ا#فصاح عن المعلومات المالية لدى المجموعة: 

  
  حدود المعلومات المادية    أ) 

  
الحدود على تعتبر المعلومات ھامة إذا كان حذفھا أو تحريفھا يؤثر على القرارات ا2قتصادية لمستخدمي ھذه المعلومات و يتم وضع ھذه 

أساس أن مادية البيانات المالية تتوقف على حجم البند أو الخطأ الذي تم الحكم عليه في الظروف الخاصة التي تم فيھا حذفه أو تحريفه، 
وتعتبر المعلومات ھامة كذلك إذا كان من شأنھا التأثير على سعر السھم . ومن أجل ضمان وجود افصاحات كافية، تقوم المجموعة بوضع 

  حدود للمعلومات المادية حتى 2 يتم حذف أو تحريف أية معلومات ھامة وفي الوقت ذاته عدم المساس بالوضع التنافسي للمجموعة.     
  

  الضوابط   نطاق عمل   ب) 
  

من أجل ضمان ا2فصاح بصورة صحيحة وعادلة، قامت المجموعة بوضع ضوابط تشتمل على إجراءات تفصيلية 2تمام ومراجعة 
#جراءات مراجعة ربع سنوية وتدقيق سنوي من قبل مدققي حسابات  الموحدة المالية. ع$وة على ذلك، تخضع البيانات المالية فصاحاتا#

  المجموعة الخارجيين.  
  

  ا<فصاح     ووسيلةتكرار   ج) 
  

الكاملة التي تلتزم بمتطلبات  الموحدة نات الماليةبصورة ربع سنوية بينما يتم سنوياً إعداد البيا يتم ا2فصاح عن النتائج المالية المرحلية
والقوانين ذات الع$قة المطبقة في الدولة وتعليمات ھيئة ا3وراق المالية والسلع   ٢معايير التقارير المالية الدولية والدعامة الثالثة من بازل 

  خ$ل الوسائل التالية: من لھامة غير العامة وا2رشادات ا3خرى الصادرة عن المصرف المركزي. يتم ا2فصاح عن المعلومات ا
  

على المدققة بصورة سنوية مع تقرير مجلس ا#دارة البيانات المالية الموحدة و المراجعة بصورة ربع سنوية و البيانات المالية تحميل •
 كل من سوق دبي المالي وھيئة ا3وراق المالية والسلع لدولة ا#مارات؛  ل الموقع ا#لكتروني

 الربع سنوية والسنوية على الموقع ا#لكتروني للمجموعة؛ الموحدة البيانات المالية نشر •

المدققة السنوية في الصحف العربية وا2نجليزية بعد اعتمادھا من قبل المصرف المركزي لدولة ا#مارات نشر البيانات المالية الموحدة  •
  العربية المتحدة و الجمعية العمومية السنوية للمساھمين؛

 نشر تقرير ا#دارة عن نتائج المجموعة في الصحف العربية وا2نجليزية بأسلوب يضمن نشرھا على نطاق واسع؛ و  •

  .المدققة والذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة نشر التقرير السنوي للمجموعة •
  



 ٥٦

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة

  
  إدارة المخاطر المالية    ٣٣
  
  مقدمة ونظرة عامة   أ)

  
  إن المجموعة معرضة للمخاطر الرئيسية التالية: 

  
  مخاطر ا2ئتمان �
 مخاطر السيولة  �

 مخاطر السوق �

  المخاطر التشغيلية �
  

على تحديد وتقييم ومتابعة وإدارة كل نوع من أنواع ھذه تتعرض المجموعة لمخاطر متأصلة في أعمالھا وانشتطھا. وتمثل قدرة المجموعة 
  المخاطر عامل ھام في استقرارھا المالي وأدائھا وسمعتھا. 

  
يتم وضع سياسات للتحكم بالمخاطر لدى المجموعة ولتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا ولوضع الحدود المقبولة ونقاط التحكم فيھا 

الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق ولرقابتھا وا2لتزام بالحدود 
 والمنتجات والخدمات التي يتم تقديمھا. تھدف المجموعة, من خ$ل معايير وإجراءات التدريب وا#دارة, إلى خلق بيئة تحكم نظامية وبناءة

  زاماتھم. حيث يعي فيھا كافة الموظفين أدوارھم والت
  

لدى المجموعة مسؤولة عن متابعة مدى ا2لتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة  وا#لتزام  تكون لجنة التدقيق والمخاطر
 ومراجعة مدى م$ئمة ا#طار العام #دارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. تتم مساعدة لجنة التدقيق والمخاطر

في أداء ھذه المھام من قبل قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بإجراء مراجعات منتظمة وخاصة ل\نظمة الرقابية وا#جراءات الخاصة  وا#لتزام
  بالمجموعة.      وا#لتزام بإدارة المخاطر ويتم تقديم  تقارير حول نتائج ھذه المراجعة إلى لجنة التدقيق والمخاطر

  
معلومات حول تعرض المجموعة لكل من المخاطر المبينة أع$ه ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق يقدم ھذا ا#يضاح 

  المستخدمة من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر با#ضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 
  

  مخاطر ا<ئتمان   ب) 
 

مكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء بالتزاماته تتمثل مخاطر ا2ئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر في حال عدم ت
في سندات الدين.  ا2ستثماراتبصورة رئيسية من القروض والتسليفات والتمويل ا#س$مي والمبالغ المستحقة من البنوك و والناشئةالتعاقدية 

تتم  ،ن مخاطر القروض والتسليفات. 3غراض إدارة المخاطرئتمان للتمويل ا#س$مي ضمتم عرض مخاطر ا2 رير المالية3غراض التقا
   .المحتفظ بھا للمتاجرة بصورة مستقلة ا2ستثماراتإدارة مخاطر ا2ئتمان الناجمة عن 

  
  إدارة مخاطر ا2ئتمان )١(

  
ات وإجراءات ا2ئتمان تتولى لجنة ا2ئتمان إدارة مخاطر ا2ئتمان لدى المجموعة من خ$ل المراجعة المستمرة والتحديث لحدود وسياس

ل$ط$ع على والموافقة على التعرضات المحددة ووضع السداد والتقييم المستمر لمحفظة القروض وكفاية المخصصات الخاصة بھا. 
  .د -  لجان ا#دارة ١- ٣٢تفاصيل إدارة مخاطر ا2ئتمان الرجاء ا2ط$ع على إيضاح رقم 

  
  في سندات الدين المعرضة 2نخفاض في القيمة  ستثماراتا2القروض والتسليفات والتمويل ا#س$مي و  )٢(
  

في سندات الدين المعرضة 2نخفاض في القيمة بشكل فردي بالموجودات  ا2ستثماراتتتمثل القروض والتسليفات والتمويل ا#س$مي و
2 تتمكن من تحصيل إجمالي مبلغھا ا3صلي المالية التي تقرر المجموعة بأن ھناك دلي$ً موضوعياً على انخفاض قيمتھا وانه من ا3غلب أ

  والفائدة المستحقة عليھا وفقاً لشروط ا2تفاق التعاقدية. 
  

 ان منھج التصنيف المتبع من قبل المجموعة في تصنيف مخاطر ا#ئتمان والذي تم تطويره داخليا اعتمادا على بيانات تاريخية فعلية يتماشى
  مرتبة كما يلي: يتكون من اربعة عشرو  ٢زل مع المتطلبات الواردة في اتفاقية با

  

 ؛ / القروض العاملة ا3ولى مخصصة للمقترضين غير المتأخرين في السداد التسعةالمرتبات  •

  المرتبة العاشرة تمثل القروض الغير منتظمة؛ و •

 . / القروض المصنفة المرتبات ا3ربعة ا3خيرة للمقترضين المتأخرين في السداد •

  



 ٥٧

  ري ش.م.ع.نك دبي التجاب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣
  

  مخاطر ا<ئتمان (تابع)   ب) 
  القروض والتسليفات والتمويل ا#س$مي وا2ستثمارات في سندات الدين المعرضة 2نخفاض في القيمة(تابع)  )٢(
  

  مدى شدة المخاطر  تصنيفات الموجودات  ت التصنيفا

و   ”A“و سندات الدين ذات تقييم ائتماني خارجي   موجودات عاملة، افضل مرتبة قياسية  القياسية  ١
  والسندات الغير مقيمة التي قيمت داخليا أفضل  موجودات عاملة.    ”A“أفضل من 

  موجودات عاملة، اعلى من المعدل لقياسيةا  ٥-٢

  موجودات عاملة، ادنى من المعدل سيةلقياا  ٩-٦

  موجودات عاملة / قروض تحت المراقبة لقياسيةا  ١٠

  متعثرةبدء المخصصات / قروض / الفائدة معلقة  - دون القياسية   دون القياسية   ١٢-  ١١

  / قروض مصنفة مشكوك في تحصيلھا  مشكوك في تحصيلھا   ١٣

  / قروض مصنفة تم شطبھا بالكامل)أو  بالكاملر (تم تكوين مخصص لھا خسائ  خسائر  ١٤
  

ن لقد ابرزت الطريقة الجديدة منھجا متعدد ا3بعاد لتصنيف مخاطر ا2ئتمان التي تتعرض لھا المجموعة بحيث يتم تقييم ا2ئتمان وتصنيفه م
  بعدين كما يلي:

  
  البعد ا3ول: وھو الذي يقيم / يصنف احتمالية تأخر المقترض عن السداد؛ و  -
  لثاني: وھو الذي يقيم / يصنف التسھي$ت الممنوحة والخسائر الناتجة عن تأخر السداد. البعد ا -

  
  

عملية التسعير وا2عتماد والرقابة ا2ئتمانية. من رئيسياً في  مخاطر ا2ئتمان والتي تلعب دوراً ينتج عن ك$ البعدين شبكة / منظومة تصنيف 
تفاقية إ بما يتماشى مع متطلبات  ير باستخدام العائد على رأس المال المعدل وفقاً للمخاطرأجل تحقيق ذلك، بدأت المجموعة إجراءات التسع

  .  ٢بازل 
  
  القروض التي تجاوزت موعد استحقاقھا ولكنھا لم تتعرض 2نخفاض في القيمة  )٣(
  

المجموعة تعتقد أنه من غير المناسب وھي القروض التي تجاوز موعد دفع الفائدة التعاقدية المستحقة عليھا أو المبلغ ا3صلي لھا ولكن 
  خفض قيمتھا على أساس التأمين/الضمان المتاح و/أو مرحلة تحصيل المبالغ المستحقة للمجموعة. 

  
  التفاوض بشأنھا التي تنطوي على شروط تمت إعادة القروض  )٤(
  

 تخفيض بدون اتم إعادة جدولتھ التي لسداد ا ذات برامج تشتمل القروض التي تنطوي على شروط تمت إعادة التفاوض بشأنھا على القروض

إعادة  سيتم لعملية إعادة الجدولة  2حقا. جدولة بغرض إدارة ع$قات العم$ءمعدل الفائدة. تم تصميم نشاط إعادة ال في قيمة القرض أو في
لجدولة استناداً إلى المؤشرات أو إلى الوضع الحالي. تتم إعادة ا السداد تصنيف وضع الحساب المستحق سابقاً من وضعه كحساب متأخر

بمثابة دليل على إمكانية استمرار السداد. تقوم ا#دارة بصورة مستمرة بمراقبة سير القروض التي  ا#دارة يرأ على اً بناء ايير التي تعدالمع
 تنطوي على شروط تمت إعادة التفاوض بشأنھا لضمان ا2لتزام بالشروط المعنية في كافة ا3وقات. 

 

         الجدولة/ تحت إعادة العاملة المعاد جدولتھا   وضرالق )٥(
  

ما نتج  الجدولةأو تحت إعادة  الجدولةبالقروض التي خضعت شروطھا #عادة  الجدولة/ تحت إعادة جدولتھاوالمعاد  العاملة تتمثل القروض 
  بشكل م$ئم . قيمتھا راف بخسائر انخفاض تم ا2عت ، ومع ذلكالسداد معدل الفائدة. إن ھذه القروض غير متأخرةعنه تخفيضا ل

  
 ٦٩٣: ٢٠١٣مليون درھم ( ٦٩١مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  الجدولة/ تحت إعادة  جدولتھاوالمعاد  العاملةالقروض بلغت  قيمة  

  مليون درھم).

  
  
  
  
  



 ٥٨

  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  

  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣
  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 

   التعرض لمخاطر ا2ئتمان )٦(
للموجودات المالية ناقصاً الفوائد المعلقة وخسائر  الدفتريةتقوم المجموعة بقياس تعرضھا لمخاطر ا2ئتمان استناداً إلى إجمالي القيمة 

   انخفاض القيمة, إن وجدت.
  

  سندات الدين            المستحق من البنوك  والذمم المدينةالقروض   

  ٢٠١٣   ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض <نخفاض في ) ١(

  القيمة
            

  ٢٫٦١٦٫٣٨٧  ٢٫٥٩٥٫٥٥١  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٦٫٦٤٧٫٣١٦  ٨٫٥٨٧٫٢٩٢  ل مرتبة قياسيةموجودات عاملة، افض: ١المرتبة 
  ا3قل من موجودات عاملة، : ٩إلى  ٢المرتبة من 

  قياسية مرتبة أفضل
  

١٩٫٨٢٥٫٧١٠  
  

٢٠٫١٦٨٫٠٥٦  
  
 -  

  
 -  

  
٢٫٥٦٠٫٧٥١  

  
١٫٣٢٠٫٤٣٨  

  -   -   -   -   ٢٫٢٤٢٫١١٨  ٣٫٠٤١٫٨٨١  / قروض تحت المراقبة موجودات عاملة: ١٠المرتبة 
  ------------- -----  -------------------  -------------------   -----------------   ------------------   ----------------  

  ٣٫٩٣٦٫٨٢٥  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٢٩٫٠٥٧٫٤٩٠  ٣١٫٤٥٤٫٨٨٣  الدفتريةالقيمة 
  ---- -------- ------  -------------------  ----------- --------   -----------------   ------------------   ----------------  

  تجاوزت موعد استحقاقھا ولكن لم) ٢(
  تتعرض <نخفاض في القيمة

            

              ١٠إلى  ١في المرتبة من 
  -   -   -   -   ٨١٫٩٥٨  ٢٦٠٫٩٦٨  يوماً  ٣٠أقل من 

  -   -   -   -   ٢٩٫٧٣٣  ٤٨٫١٩٠  يوم ٦٠ – ٣٠
  -   -   -   -   ١٢٫٢٢٩  ٢٦٫٧١٧  يوم ٩٠ – ٦٠

  -   -   -   -   ٦٦٤٫٣٨٠  ٢١٨٫١٣١  يوماً  ٩٠أكثر من 
   ------ ----- -----   -----------------   ------------------   ------------------   -----------------   --------- ------  

  -   -   -   -   ٧٨٨٫٣٠٠  ٥٥٤٫٠٠٦  الدفتريةالقيمة 
              

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

              البنود المنخفضة قيمتھا بشكل فردي) ٣(
  -   -   -   -   ٨٧٫٢٥٠  ١١٩٫٤٥٣  :  دون القياسي (أ)١١المرتبة 
  -   -   -   -   ٨١٧٫٦٥٤  ٧٦٧٫٦٦٩  :  دون القياسي (ب)١٢المرتبة 
  -   -   -   -   ١٫٨١٣٫٥٥١  ١٫٧٩٨٫٦٧٣  : مشكوك في تحصيلھا١٣المرتبة 
  -   -   -   -   ٢٩٥٫٩٦٢  ٢٢٥٫٥٦٨  : خسائر ١٤المرتبة 

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

  -   -   -   -   ٣٫٠١٤٫٤١٧  ٢٫٩١١٫٣٦٣   الدفتريةالقيمة 
  ------------- ---   -----------------   ------------------   -----------------   ----------------   ---------------  

              أفراد - البنود المنخفضة قيمتھا بشكل جماعي) ٤(
  -   -   -   -   ٣٫٣٥٢  ١٤٫١٥٤  :  دون القياسي (أ)١١المرتبة 

  -   -   -   -   ٢٨٣٫٨٥٦  ٥٩٫٥٥٤  :  دون القياسي (ب)١٢المرتبة 

  -   -   -   -   ٦٫٣٨٣  ٢٤٣٫٩٤٤  : مشكوك في تحصيلھا١٣المرتبة 
  -   -   -   -   ٢٦٫١٥٦  ١٣٫٣٦٠  : خسائر ١٤المرتبة 

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

  -   -   -   -   ٣١٩٫٧٤٧  ٣٣١٫٠١٢   القيمة الدفترية
  ------------- --   -----------------  ------- -----------   -----------------   ----------------   ---------------  

  -   -   -   -   )٦٢٫٣٤٦(  )٤٧٫١٠٧(  رصيد أرباح مؤجلة ناقصا:
   --------------   ---------------   --------------   ------------   -------------   -------------  

  ٣٫٩٣٦٫٨٢٥  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٣٣٫١١٧٫٦٠٨  ٣٥٫٢٠٤٫١٥٧  الدفتريةإجمالي القيمة 
  -------- ----- -  --- ------ ------   ------------------   -----------------   ----------------  ----------- ------  

  -   -   -   -   )١٫٥٢٣٫٠٦٦(  )١٫٥٧٦٫١٣٧(  المخصص المحدد 2نخفاض القيمة
  -   -   -   -   )٨٤٫٦٠٤(  )٧٦٫٠٧٢(  ) اع$ه٤المخصصات الجماعية العائدة إلى (

/ والقروض تحت إعادة الجدولة  معاد جدولتھاالقروض ال
  تحت المراقبة

  
)٣٦١٫٨٧١(  

  
)٢٧٠٫٠٧٦(  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  -   -   -   -   )٤٧٨٫٤٨٢(  )٤٩٧٫٦٤٢(  الفائدة المعلقة
) ٢()و١#نخفاض القيمة العائد إلى( المخصص الجماعي

  أع$ه
  
)٥٢٥٫٢١٩(  

  
)٤٧٣٫٩٩٥(  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

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

  -   -   -   -   )٢٫٨٣٠٫٢٢٣(  )٣٫٠٣٦٫٩٤١(  القيمة مجموع مخصصات انخفاض
   --- --------- ------   ----- ---------- ----   ------------------   -----------------   ----------------  -- -------------  

  ٣٫٩٣٦٫٨٢٥  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٣٠٫٢٨٧٫٣٨٥  ٣٢٫١٦٧٫٢١٦  صافية من مخصصات انخفاض القيمةالدفترية القيمة 

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

              
              

              
              

  
  



 ٥٩

  ع.نك دبي التجاري ش.م.ب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣

  
  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 

  

  مخصصات انخفاض القيمة  )٧(
  

حفظة القروض الخاصة بھا. يتكون ذلك تقوم المجموعة بتكوين مخصص لخسائر انخفاض القيمة والذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة في م
المخصص بصورة رئيسية من مكونات الخسارة المحددة ذات الصلة بالتعرض للمخاطر الھامة بشكل فردي والمخصص الجماعي لخسائر 

لى القروض القروض والذي يتم تكوينه لمجموعة من الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا ع
في الخاضعة للتقييم الفردي 2نخفاض القيمة. 2 تخضع الموجودات المرحلة بالقيمة العادلة من خ$ل ا3رباح أو الخسائر 2ختبار ا2نخفاض 

  القيمة حيث أن القياس بالقيمة العادلة يعكس الجودة ا2ئتمانية لكل أصل. 
  

  حسب القطاع وحسب الموقع الجغرافي.   نخفاض في القيمةتقوم المجموعة بمتابعة تركزات  قروضھا الخاضعة 2
  

  
ا/ تحت والمعاد جدولتھ بصورة فردية 2نخفاض القيمة ةالخاضع وضالقر(ما عدا  إن تحليل تركزات القروض الخاضعة 2نخفاض في القيمة

  حسب القطاع مبين أدناه:  إعادة الجدولة)
  
  

  

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  القروض الخاضعة 

  في القيمة<نخفاض 

  
  الضمانات 

  
  مخصص محدد

  وفائدة معلقة

  

    ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          
          -وقطاعات ا5عمال: التجارية القطاعات 
    ٥٢٩  -  ٦١٥  الزراعة وا3نشطة ذات الصلة  

    -  -  -  التعدين والمحاجر 

    ٤٩٫٢١٩  ٢٢٫٨٥٣  ٥٨٫١٦٢  التصنيع 
    ٢٠٫٨١٢  -  ٨٠٫٠٥٠  ا#نشاءات 
    ١٫٢٤٤٫٨٠٠  ٥٠٠٫٩٨٨  ١٫٦٥٩٫٤٣٦  التجارة 
    ٢٥٫٥٣٢  ٢٫٤٦٨  ٢٨٫٦٦١  المواص$ت وا#تصا2ت 

    ٤٦٧٫٨٢١  ١٤٣٫٠١٧  ٧٧٩٫٤١١  الخدمات
    ١٦٣٫٣٨٤  ١١٥٫٧١١  ٢٧١٫٥٣٢  ا2ستثماراتا3عمال و

  --------------   -------------  --------------    
    ١٫٩٧٢٫٠٩٧  ٧٨٥٫٠٣٧  ٢٫٨٧٧٫٨٦٧  وقطاعات ا5عمال إجمالي القطاعات التجارية 
    ١٫٩٣٦  -  ٣٫٨٤٢  البنوك والمؤسسات المالية 
    -  -  ٢١٣  الحكومة وشركات القطاع العام 
    ١٧٣٫٣٧٥  ٢٣٨٫١٥١  ٣٥٧٫٥٥٥  ا3نشطة الشخصية  

    ٢٫٤٤٣  ١٫٦٩٢  ٢٫٨٩٨  أخرى 
   ---------------  --------------  --------------    
    ٢٫١٤٩٫٨٥١  ١٫٠٢٤٫٨٨٠  ٣٫٢٤٢٫٣٧٥  الدفتريةإجمالي القيمة  

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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 ٦٠

  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣
  

  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 
  

   (تابع) يمةمخصصات انخفاض الق )٧(
  
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  
  

  القروض الخاضعة
  <نخفاض في القيمة 

  
  

  الضمانات 

  
  

  مخصص محدد
  وفائدة معلقة

  

    ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          -وقطاعات ا5عمال: التجارية القطاعات 
    ٤٩٤  -  ٥٦٨  الزراعة وا3نشطة ذات الصلة  
    -  -  -  التعدين والمحاجر 
    ١١١٫٧٤٩  ٢٧٫٠٤٢  ١٨٥٫٩٩٢  التصنيع 
    ٣٢٫٦٥٧  ٣٤٫٩٠٠  ١١٦٫٥٠٤  ا#نشاءات 
    ١٫٢٢٠٫١٧٢  ٣٨١٫٨٣٧  ١٫٦٧٣٫٠٤٥  التجارة 
    ٢٦٫٦٢٧  ١٫٩٠٠  ٣٥٫٨٢٣  المواص$ت وا#تصا2ت 

    ٣٣٦٫٩٠٠  ١٤١٫٦٤٤  ٦٦٠٫٢٤٨  الخدمات
    ١٦٢٫٢٨٨  ٢٦٨٫٢١٣  ٢٩٩٫٤٢٠  ا3عمال وا2ستثمارات

  --------------   -------------  --- -----------    
    ١٫٨٩٠٫٨٨٧  ٨٥٥٫٥٣٦  ٢٫٩٧١٫٦٠٠  إجمالي القطاعات التجارية  وقطاعات ا5عمال 
    ١٫٥٤٢  -  ٤٫٧٢٣  البنوك والمؤسسات المالية 
    -  -  -  الحكومة وشركات القطاع العام 
    ١٩١٫٣٥١  ٢٢٦٫٤٨٨  ٣٥٥٫٢٠٨  ا3نشطة الشخصية  
    ٢٫٣٧٢  ٥٩  ٢٫٦٣٣  أخرى 

   ---------------   ------ --------  --------------    
    ٢٫٠٨٦٫١٥٢  ١٫٠٨٢٫٠٨٣  ٣٫٣٣٤٫١٦٤  إجمالي القيمة الدفترية 

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

  
 كمخصصات جماعية  مليون درھم) ٤٧٤: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( مليون درھم ٥٢٥با#ضافة إلى المخصص المحدد، تحتفظ المجموعة بمبلغ 

 .  
ان قيمة الضمانات  .ي دولة ا#مارات العربية المتحدة2نخفاض في القيمة في منطقة جغرافية واحدة ھتتركز  جميع القروض الخاضعة 

  محددة بالقيمة ا3دنى ل_ئتمان أو قيمة الضمان القابلة للتحصيل.
  

    ون درھم).ملي ٧٣٫٩: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٩٣٫٢تبلغ  منخفضة القيمةان ا2ئتمانات غير الممولة العائدة للقروض 
  

فيما يلي تحليل #جمالي وصافي (مخصصات انخفاض القيمة) مبالغ الموجودات التي تعرضت 2نخفاض القيمة بصورة فردية وفقاً لمرتبة 
  المخاطر: 

    
  

  ا.جمالي

مخصص 
محدد وفائدة 

  معلقة

  
  

  الصافي

      

        ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
        ٥٠٤٫١٤٥  ٣٨٢٫٩٧٧  ٨٨٧٫١٢٢  دون القياسية (أ و ب) : ١٢و  ١١المرتبتين 

        ٣٤٥٫٥٨٩  ١٫٤٥٣٫٠٨٤  ١٫٧٩٨٫٦٧٣  : مشكوك في تحصيلھا١٣المرتبة 
        ١٫٣٩٠  ٢٢٤٫١٧٨  ٢٢٥٫٥٦٨  : خسائر ١٤المرتبة 

   -------------   ------------   -------------        
        ٨٥١٫١٢٤  ٢٫٠٦٠٫٢٣٩  ٢٫٩١١٫٣٦٣  ا.جمالي 

  =======  =======  ========        
              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

        ٥٩٧٫٠٩٣  ٣٠٧٫٨١١  ٩٠٤٫٩٠٤  : دون القياسية (أ و ب) ١٢و  ١١المرتبتين 
        ٤٨٥٫٤٠٠  ١٫٣٢٨٫١٥١  ١٫٨١٣٫٥٥١  : مشكوك في تحصيلھا١٣المرتبة 
        ٦٫٩٧٧  ٢٨٨٫٩٨٥  ٢٩٥٫٩٦٢  : خسائر ١٤المرتبة 

   -------------   -------------  ------------ --        
        ١٫٠٨٩٫٤٧٠  ١٫٩٢٤٫٩٤٧  ٣٫٠١٤٫٤١٧  ا.جمالي 

  =======  =======  ========        
بضمانات مقابل القروض المصنفة. تاخذ بعين ا#عتبار القيمة الفعلية لھذه الضمانات عند  المجموعةإضافة إلى المخصصات والفوائد المعلقة تحتفظ 

  احتساب المخصصات المطلوبة.



 ٦١

  ش.م.ع.نك دبي التجاري ب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣

  
  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 

  
   سياسة شطب القروض  )٨(
  

جنة ا2ئتمان بالمجموعة أن تقوم المجموعة بشطب قرض/استثمار في سندات دين (مع أي مخصصات 2نخفاض القيمة) عندما تقرر ل
القرض/الضمان 2 يمكن تحصيله. ويتم التوصل إلى ھذا القرار بعد ا3خذ با2عتبار بعض المعلومات مثل التراجع الحاد في الوضع المالي 

متحص$ت الممكن للمقترض/المصدر وھو ا3مر الذي يترتب عليه عدم قدرة المقترض/المصدر على دفع ا2لتزامات المترتبة عليه أو أن ال
  تحصيلھا من الضامن لن تكون كافية لتغطية كافة التعرضات أو ان كافة الجھود الممكنة لتحصيل المبلغ قد استنفذت.

  

  حالة تجاوز موعد ا2ستحقاق لمنتج معين. على ترتكز القرارات الخاصة بشطب المبالغ الصغيرة على القروض القياسية 
  

  الضمانات )٩(
  

انات مقابل القروض والتسليفات على شكل مبالغ نقدية أو ضمانات أو رھونات أو حجوزات على عقارات أو أي تحتفظ المجموعة بضم
د ضمانات أخرى على الموجودات. ترتكز تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمانات التي يتم تقييمھا وقت ا2قتراض وتتم مراقبتھا فيما بع

في سندات الدين والمبالغ المستحقة من البنوك, ولم يتم ا2حتفاظ  ا2ستثمارات2حتفاظ بضمانات مقابل بصورة دورية. بصورة عامة، 2 يتم ا
  . ٢٠١٣أو  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بمثل ھذه الضمانات في 

 

 للضمانات حسب انواعھا:يبين الجدول التالي تحليل 

  
 
            ٢٠١٣      ٢٠١٤ 

       ألف درھم    ألف درھم            

  ١٫٧٥١٫٧٨٣              ١٫٧٧٦٫١١٢        مرھونة ودائع
 ٩٫٠٥٢٫٥٠٧              ١٢٫٠٨٢٫٢٦٩          عقارات

  ٣٥٥٫٧٣٨              ١٫٠١٧٫٠٢٣   رھن غير حيازي ورھن على عقارات
  ٧١٠٫٩٧٤               ٦٨٩٫٦٨٧          رھن أسھم 

  ٨٤٦٫٩٨١               ٢٥٥٫٩١٩      وبنكية  ضمانات حكومية
  ٦٢٣٫١٦٧              ٧١٦٫٠٩٠      شيكات –كمبيا2ت مخصومة 

  ٣٩٤٫٣٦٠             ٢٩٥٫٤٢٣          أخرى
            ------ ----------   ------ ---------                             

  ١٣٫٧٣٥٫٥١٠                 ١٦٫٨٣٢٫٥٢٣        إجمالي الضمانات
            =========    ========  
  

  ا3دنى لمبلغ القرض أو قيمة الضمان. للقيمةتمثل المبالغ أع$ه قيمة الضمانات محددة 



 ٦٢

  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣

  
  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 

  التركزات )١٠(
  

ء بالتزاماتھم قابلة أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لھا سمات اقتصادية مماثلة ا3مر الذي يجعل قدرتھم على الوفاتنشأ التركزات عندما يزاول عدد من ا3طراف الم
  2ئتمانية حسب قطاع ا3عمال، الموقع الجغرافي والعملة. التعاقدية تتأثر بصورة مماثلة بالتغيرات ا2قتصادية أو السياسية أو الظروف ا3خرى. توضح الجداول التالية تركزات المخاطر ا

  
  ٢٠١٤تركزات مخاطر ا<ئتمان حسب القطاع لعام 

  
  القروض   

والتسليفات 
والتمويل 
  ا.س,مي

  
  

  المستحق 
  من البنوك

  
  

  سندات 
  الدين

  
  سندات حقوق

ومحفظة  الملكية
  المحافظ

  
  النقد وا<رصدة لدى
  المصرف المركزي

  خرىوالموجودات ا5

  
  
  

  المجموع

  
  إلتزامات 

  غير
  مسحوبة

  
  المطلوبات 

   الطارئة
  والقبو<ت

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                  
                  

                  -وقطاعات ا5عمال: التجارية القطاعات
  ٤٠٫٢٨٧  ٥٤٫٠١٨  ٤٣٫٢٠٦  -  -  -  -  ٤٣٫٢٠٦  الزراعة وا3نشطة ذات الصلة 

  ١٫٢٧٤  ٣٫٠٨٠  ٦٥٫٧٠٦  -  -  -  -  ٦٥٫٧٠٦  التعدين والمحاجر
  ٤٤٢٫١٢٢  ٤٢١٫٠٣٦  ١٫١٧٤٫٥٦٦  -  -  ١٨٫٤٩٣  -  ١٫١٥٦٫٠٧٣  التصنيع

  ٤٢٩٫٤٠٧  ٩٦٤٫٢١٥  ٢٫٣٢٩٫٠٣٦  -  -  -  -  ٢٫٣٢٩٫٠٣٦  ا#نشاءات

  ٢٫٩٥٣٫٤٢٠  ٣٫١٨٣٫٢٥٠  ٨٫٥٠٨٫٣٦٧  -  -  -  -  ٨٫٥٠٨٫٣٦٧  التجارة
  ١٩٦٫٧٦٢  ١٢٨٫٩١٣  ٣١٧٫٧٩٣  -  ٩٫٠٠٧  -  -  ٣٠٨٫٧٨٦  ت وا#تصا2تالمواص$
  ٤٫١٠٤٫٨٩٤  ٢٫٤٩٧٫٠١٩  ٥٫٤٠٣٫٦٥٩  -  ٧٦٫٦٨٣  -  -  ٥٫٣٢٦٫٩٧٦  الخدمات

  ٦٥٫٣٤٣  ١٫٩٢١٫٢٩٧  ٩٫٢٠٤٫٠٨٣  -  ١٠٫١٣٩  ١٥٩٫٥٢٩  -  ٩٫٠٣٤٫٤١٥  ا2ستثماراتا3عمال و

   ------------ ----  ------------  ------------  ------------  - -------------   ---------------  --------------  ------- -------  
  إجمالي القطاعات التجارية 

  وقطاعات ا5عمال  
٢٦٫٧٧٢٫٥٦٥  

  
-  
  

٩٥٫٨٢٩  ١٧٨٫٠٢٢  -  
  

٨٫٢٣٣٫٥٠٩  ٩٫١٧٢٫٨٢٨  ٢٧٫٠٤٦٫٤١٦  

  ٤٧١٫٦٩٣  ٢٩٨٫٠٢٦  ٥٫٥١٨٫٥٩١  ٨٤٫٥٩٠  ٣٣٥٫٨٦٧  ٢٫٨٨٧٫٧٧٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٦٤٥٫٠٥٠  البنوك والمؤسسات المالية 
  ٨٨٫٣٩٥  ١٫٧٧٩٫٤٨١  ١٠٫٧٢٨٫٢٧٨  ٥٫٠٠٤٫٤٦٣  -  ٢٫٠٩٠٫٥٠٨  -  ٣٫٦٣٣٫٣٠٧  الحكومة وشركات القطاع العام 
  ٢٢٫٢٦٤  ٥٥٩٫٧١٩  ٣٫٩٢٩٫١٨٠  -  -  -  -  ٣٫٩٢٩٫١٨٠  نظامية  –ا3نشطة الشخصية  
  ٢٨٫٠٣٨  ٩٠٫٨٧٢  ١٫٦٥٩٫٣٨٥  ١٫٤٣٥٫٣٣٠  -  -  -  ٢٢٤٫٠٥٥  أخرى  

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

  ٨٫٨٤٣٫٨٩٩  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  ٤٨٫٨٨١٫٨٥٠  ٦٫٥٢٤٫٣٨٣  ٤٣١٫٦٩٦  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٣٥٫٢٠٤٫١٥٧  إجمالي القيمة الدفترية
  =========  =========  ========  =======  ========  ==========  =========  ==========  

  



 ٦٣

  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣

  
  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 

  
  ٢٠١٣تركزات مخاطر ا2ئتمان حسب القطاع لعام 

   
  القروض   

تسليفات وال
والتمويل 
  ا.س,مي

  
  

  المستحق 
  من البنوك

  
  

  سندات 
  الدين

  
  سندات حقوق

ومحفظة  الملكية
  المحافظ

  
  النقد وا<رصدة لدى
  المصرف المركزي

  والموجودات ا5خرى

  
  
  

  المجموع

  
  إلتزامات 

  غير
  مسحوبة

  
 المطلوبات 

الطارئة 
  والقبو<ت

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   لف درھم أ  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                  
                  

                  -وقطاعات ا5عمال: التجارية القطاعات
  ٨٢٫٨٦١  ٦٠٫٤٠٥  ٩٩٫٤٢٤  -  -  -  -  ٩٩٫٤٢٤  الزراعة وا3نشطة ذات الصلة 

  ٣٫٠٠٣  ٤٧١٫٤٦٦  ٧٦٫٤٥٠  -  -  -  -  ٧٦٫٤٥٠  التعدين والمحاجر
  ٣٣٣٫٧٣٧  ٨٦٢٫٣٠٦  ١٫٠٣٧٫٥٧٨  -  -  -  -  ١٫٠٣٧٫٥٧٨  التصنيع

  ٢٤٤٫٦٣٦  ٣٥٠٫٢٨١  ٢٫٧٩٠٫٨٧٨  -  ٣٦١  -  -  ٢٫٧٩٠٫٥١٧  ا#نشاءات
  ٢٫٩٢٩٫٨٣٣  ٣٫١١٧٫٠٦٧  ٨٫٠٦٧٫٥٩٢  -  -  -  -  ٨٫٠٦٧٫٥٩٢  التجارة

  ٢٠٩٫٤١٨  ٤٠٠٫٦٤٧  ٤٩٩٫٤٩٨  -  -  -  -  ٤٩٩٫٤٩٨  المواص$ت وا#تصا2ت
  ٢٫٩٣٦٫٦٤٢  ١٫٨٨٦٫٠٧٠  ٤٫٩٦٤٫٧٥٢  -  -  -  -  ٤٫٩٦٤٫٧٥٢  الخدمات

  ٥٠٫٨٥١  ١٫٢٨٨٫١٤٠  ٧٫٢٣٢٫٤٣٤  -  ٥٥١  ١٨١٫٩٥١  -  ٧٫٠٤٩٫٩٣٢  عمال وا2ستثماراتا3
   ----------------  ------------  ------------  ------------  --------------   ---------------  --------------  --------------  

  إجمالي القطاعات التجارية 

  وقطاعات ا5عمال  

  
٢٤٫٥٨٥٫٧٤٣  

  
-  

  
١٨١٫٩٥١  

  
٩١٢  

  
-  

  
٢٤٫٧٦٨٫٦٠٦  

  
٨٫٤٣٦٫٣٨٢  

  
٦٫٧٩٠٫٩٨١  

  ٣٩٥٫١٥٢  ٢١٣٫٥١٧  ٤٫٤٥٤٫٧٦٩  ٧٢٫٨٦٢  ٢٩٠٫٩١٦  ٢٫٠٠٧٫٦٥٩  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ٤٢١٫١٦٠  البنوك والمؤسسات المالية 
  ٤٦٫٣٨٥  ١١٩٫٢٩٦  ١٢٫١٣٧٫٩٨٦  ٥٫٦٨٨٫٥٧٨  -  ١٫٧٤٧٫٢١٥  -  ٤٫٧٠٢٫١٩٣  الحكومة وشركات القطاع العام 
  ١٩٫٥٣١  ٦٣٧٫٦٦٢  ٢٫٨٩٤٫٨٦٧  -  -  -  -  ٢٫٨٩٤٫٨٦٧  ية نظام –ا3نشطة الشخصية  
  ٧٨٫١٧٧  ٥٢٠٫٨٥٩  ١٫٩٨٧٫٥٥٩  ١٫٤٧٣٫٩١٤  -  -  -  ٥١٣٫٦٤٥  أخرى  

   ----------------   ---------------   ---------------   -------------   ---------------   ----------------  --------------   ----------------  
  ٧٫٣٣٠٫٢٢٦  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ٤٦٫٢٤٣٫٧٨٧  ٧٫٢٣٥٫٣٥٤  ٢٩١٫٨٢٨  ٣٫٩٣٦٫٨٢٥  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ٣٣٫١١٧٫٦٠٨  يةإجمالي القيمة الدفتر 

                  

  
  

  ، الدعامة الثالثة.٢القبو2ت ھي جزء من ا2ئتمانات غير الممولة؛ بحسب  متطلبات ا#فصاح لبازل  

  
  



 ٦٤

  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  )الموحدة (تابع إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣
  

  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 
  

  تركزات مخاطر ا<ئتمان حسب الموقع الجغرافي
  

  
  
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  القروض 

والتسليفات والتمويل 
  ا.س,مي

  
  

  المستحق 
  من البنوك

  
  

  سندات 
  الدين

  
  سندات حقوق

محفظة و الملكية
  المحافظ

  
  النقد وا<رصدة لدى
  المصرف المركزي

  والموجودات ا5خرى

  
  
  

  المجموع

  
  إلتزامات 

  غير
  مسحوبة

  
 مطلوباتال

الطارئة 
  والقبو<ت

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                    

  ٨٫٣٦٢٫٥٨٠  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  ٤٥٫٧٠٦٫٨٥٥  ٦٫٥٢٤٫٣٨٣  ١٧٣٫٣٤٦  ٣٫٤١٢٫٩١٥  ٧٦٦٫٣٥٣  ٣٤٫٨٢٩٫٨٥٨  ا#مارات العربية المتحدة 
  ٧٤٫٠٣٠  -  ١٫٧٣٨٫٣٣٤  -  ٣٦٫٨١٥  ١٫١٤٢٫٥٢٢  ٤٨٠٫٣١٢  ٧٨٫٦٨٥  دول مجلس التعاون الخليجي 

  ٨٫٥٧٩  -  ٥٢١  -  -  -  ٥٢١  -  الدول العربية ا3خرى
  ٣٢٩٫٠١٣  -  ٧٩٢٫٤٤٩  -  ٢٢٠٫٥٤٢  ٢٤٤٫٢٧٤  ٢٤٨٫٦٣٤  ٧٨٫٩٩٩  أوروبا

  ٤٩٫٤١٥  -  ١٢١٫٦٥١  -  ٩٩٣  ٥٨٫١٧٠  ٦٢٫٤٨٨  -  الو2يات المتحدة ا3مريكية
  ٢٠٫٢٨٢  -  ٤١٥٫٧٦٤  -  -  ٢٩٨٫٤٢١  ٦٫٠٥١  ١١١٫٢٩٢  آسيا

  -  -  ١٠٦٫٢٧٦  -  -  -  ٩٥٣  ١٠٥٫٣٢٣  أخرى
   ---------------  --------------  --------------  ------------   ---------------   ---------------  --------- -----  --------------  

  ٨٫٨٤٣٫٨٩٩  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  ٤٨٫٨٨١٫٨٥٠  ٦٫٥٢٤٫٣٨٣  ٤٣١٫٦٩٦  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٣٥٫٢٠٤٫١٥٧  الدفتريةإجمالي القيمة 
  ========  =======  =======  ======  ========  ========  =======  =======  

  
  

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  
  القروض 

والتسليفات والتمويل 
  ا.س,مي

  
  

  ستحق الم
  من البنوك

  
  

  سندات 
  الدين

  
  سندات حقوق

ومحفظة  الملكية
  المحافظ

  
  النقد وا<رصدة لدى

  المصرف المركزي
  والموجودات ا5خرى

  
  

  
  المجموع

  
  إلتزامات 

  غير
  مسحوبة

  
المطلوبات 

الطارئة 
  والقبو<ت

  درھم  ألف  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                    

  ٦٫٩٥٠٫٤١٠  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ٤٤٫٦٢٩٫٨٦٥  ٧٫٢٣٥٫٣٥٤  ١١٧٫٦٦٢  ٢٫٩٣٦٫٩٤٠  ١٫٣٦١٫٥٢٢  ٣٢٫٩٧٨٫٣٨٧  ا#مارات العربية المتحدة 
  ٤٩٫١٢٨  -  ١٫٠١٩٫٧٥٩  -  ١٨٫٠٧٧  ٦٨٩٫٧١٧  ١٧٢٫٧٤٤  ١٣٩٫٢٢١  دول مجلس التعاون الخليجي 

  ١١٫٢٤٨  -  ٤٨٢  -  -  -  ٤٨٢  -  الدول العربية ا3خرى
  ٢٨٤٫٠١٨  -  ٤٤١٫٢٧١  -  ١٥٥٫٢٧٢  ١٩٨٫٥٢٨  ٨٧٫٤٧١  -  وباأور

  ٧٫٩٥٨  -  ٣٢٫٨٣٩  -  ٨١٧  -  ٣٢٫٠٢٢  -  الو2يات المتحدة ا3مريكية
  ٢٧٫١٩٧  -  ١١٧٫٦٢٠  -  -  ١١١٫٦٤٠  ٥٫٩٨٠  -  آسيا

  ٢٦٧  -  ١٫٩٥١  -  -  -  ١٫٩٥١  -  أخرى
   ---------------  --------------  --------------  ------------   ----------- ----   ---------------  --------------  --------------  

  ٧٫٣٣٠٫٢٢٦  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ٤٦٫٢٤٣٫٧٨٧  ٧٫٢٣٥٫٣٥٤  ٢٩١٫٨٢٨  ٣٫٩٣٦٫٨٢٥  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ٣٣٫١١٧٫٦٠٨  إجمالي القيمة الدفترية
  ========  ========  =======  =======  ========  ========  ========  =======  

  



 ٦٥

  نك دبي التجاري ش.م.ع.ب
  

  الموحدة (تابع) حات حول البيانات الماليةإيضا
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)    ٣٣

  
  مخاطر ا<ئتمان (تابع)    ب) 

  
  تركزات مخاطر ا<ئتمان حسب العملة 

  

  
  
  

   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  القروض 

والتسليفات والتمويل 
  ا.س,مي

  
  

  المستحق 
  من البنوك

  
  

  ات سند
  الدين

  
  سندات حقوق

ومحفظة  الملكية
  المحافظ

  
  النقد وا<رصدة لدى
  المصرف المركزي

  والموجودات ا5خرى

  
  
  

  المجموع

  
  إلتزامات 

  غير
  مسحوبة

  
المطلوبات 

الطارئة 
  والقبو<ت

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                  
                    

  ٨٫١٦٣٫٠١٤  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  ٣٨٫٤٥٣٫٨١٤  ٦٫٢٠٧٫٠٢٨  ١٧٢٫٨٩١  ٣١٫٢١٠  ٥٥٠٫٠٢٠  ٣١٫٤٩٢٫٦٦٥  الدرھم ا#ماراتي 

  ٦٨٠٫٨٨٥  -  ١٠٫٤٢٨٫٠٣٦  ٣١٧٫٣٥٥  ٢٥٨٫٨٠٥  ٥٫١٢٥٫٠٩٢  ١٫٠١٥٫٢٩٢  ٣٫٧١١٫٤٩٢  العم$ت ا3خرى
   ------------- ---   ----------------   -----------------   ----------------   ----------------   ----------------   ---------------   ---------------  

  ٨٫٨٤٣٫٨٩٩  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  ٤٨٫٨٨١٫٨٥٠  ٦٫٥٢٤٫٣٨٣  ٤٣١٫٦٩٦  ٥٫١٥٦٫٣٠٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ٣٥٫٢٠٤٫١٥٧  الدفترية إجمالي القيمة 
  =========  ========= ========= ========= ========= ========= ======== ======== 
                  
  
  
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  
  القروض 

والتسليفات والتمويل 
  ا.س,مي

  
  

  المستحق 

  من البنوك

  
  

  سندات 

  الدين

  
  سندات حقوق

ومحفظة  الملكية
  المحافظ

  
  النقد وا<رصدة لدى
  المصرف المركزي

  والموجودات ا5خرى

  
  
  

  المجموع

  
  إلتزامات 

  غير

  مسحوبة

  
 المطلوبات
الطارئة 

  والقبو<ت
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   درھم ألف   
                  

  ٦٫٨٠٠٫٥٧٩  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ٣٨٫٣٤٦٫٢٣٢  ٧٫٠٠٣٫٤٧٠  ١١٧٫٢١٦  ١٫٠٢٣  ٧٥٠٫٠١١  ٣٠٫٤٧٤٫٥١٢  الدرھم ا#ماراتي 
  ٥٢٩٫٦٤٧  -  ٧٫٨٩٧٫٥٥٥  ٢٣١٫٨٨٤  ١٧٤٫٦١٢  ٣٫٩٣٥٫٨٠٢  ٩١٢٫١٦١  ٢٫٦٤٣٫٠٩٦  العم$ت ا3خرى

   ----------------   ----------------   -----------------   ----------------   ----------------   ----------------   ---------------   ---------------  
  ٧٫٣٣٠٫٢٢٦  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ٤٦٫٢٤٣٫٧٨٧  ٧٫٢٣٥٫٣٥٤  ٢٩١٫٨٢٨  ٣٫٩٣٦٫٨٢٥  ١٫٦٦٢٫١٧٢  ٣٣٫١١٧٫٦٠٨  إجمالي القيمة الدفترية

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

  
  

أن أغلبية الموجودات المقومة بالعم$ت ا3خرى ھي بعملة الدو2ر ا3مريكي التي يرتبط الدرھم ا#ماراتي بھا.



 ٦٦

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣

  
  مخاطر التسوية   ج) 

  
قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى التعرض للمخاطر عند تسوية المعام$ت أو الصفقات التجارية. تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر التعرض 

ليم النقد أو ا3وراق المالية أو الموجودات ا3خرى المستحقة وفقاً لخسارة ناجمة عن عدم قدرة الطرف المقابل على ا#يفاء بالتزاماته بتس
ل$تفاقيات التعاقدية. نادراً ما يحدث تأخير في إجراء التسوية وتتم رقابة تلك التأخيرات وتحديد حجمھا كجزء ضمن إطار عمل السياسة 

  الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال وإدارة المخاطر التشغيلية. 
  

بالنسبة 3نواع معينة من المعام$ت , تقوم المجموعة بالحد من تلك المخاطرعن طريق إجراء التسويات من خ$ل وكيل تسوية / تصفية 
لضمان تسوية الصفقات التجارية فقط عند استيفاء ك$ الطرفين التزامات التسوية التعاقدية. تشكل حدود التسوية جزءاً من عملية رقابة 

الحد ا2ئتماني المذكورة أع$ه. إن قبول مخاطر التسوية على صفقات التسوية الحرة يتطلب اعتمادات خاصة بالمعاملة أو ا2عتماد / 
  خاصة بالطرف المقابل من قسم إدارة المخاطر بالمجموعة. 

  
  مخاطر السيولة  د) 
  

ا ذات الصلة بالمطلوبات المالية. وتشتمل على المخاطر تتمثل مخاطر السيولة بالصعوبات التي قد تواجھھا المجموعة ل_يفاء بالتزاماتھ
من عدم القدرة على تمويل الموجودات في تواريخ ا2ستحقاق المناسبة وبالمعد2ت المناسبة وعدم القدرة على تسييل أصل ما بسعر 

مكن أن تنشأ مخاطر السيولة من معقول وضمن إطار زمني مناسب با#ضافة إلى عدم القدرة على الوفاء با2لتزامات عندما تستحق. ي
  تقلبات السوق أو تخفيض التصنيفات ا2ئتمانية مما قد يؤدي إلى ت$شي بعض مصادر التمويل. 

  
  إدارة مخاطر السيولة )١(
  

تتم إدارة مخاطر السيولة من قبل قسم الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات بما يتوافق مع ا#رشادات التنظيمية والسياسات 
جيھات الداخلية. يتمثل منھج المجموعة في إدارة مخاطر السيولة بضمان وجود التمويل الكافي لديھا من مصادر مختلفة بصورة والتو

دائمة للوفاء بمطلوباتھا عند استحقاقھا، في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة 
  الضرر. بتعريض سمعة المجموعة إلى

  
يتم الحصول على النقد باستخدام تشكيلة متنوعة من ا3دوات بما في ذلك ودائع العم$ء، والقروض متوسطة ا3جل، وأدوات سوق 

، ورأس المال. يقوم قسم الخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات بمراقبة وضع سيولة الموجودات والمطلوبات المساندةالمال، والديون 
دفقات النقدية المتوقعة الناتجة من ا3عمال الحالية والمستقبلية. تحتفظ الخزينة بمحفظة موجودات سائلة قصيرة ا3جل وودائع المالية والت

فيما بين البنوك لضمان ا2حتفاظ بالسيولة الكافية. تتم مراقبة وضع السيولة اليومي ويتم إجراء اختبار خطورة بطرق متعددة تغطي كل 
  عتيادية وغير ا2عتيادية. من ظروف السوق ا2

  
سياسة السيولة الخاصة بالمجموعة من قبل مجلس ا#دارة وتتم مراجعتھا بصورة سنوية. تتم مراقبة ا2لتزام بالسياسات من  اعتماديتم 

  قبل قسم إدارة المخاطر ومن قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.
  

  فيذھا في المجموعة وتتم مراقبتھا من قبل خزينة المجموعة، على ما يلي:تشتمل إجراءات إدارة سيولة المجموعة، والتي يتم تن
  

ى يتم إدارة عملية التمويل اليومية عن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء بالمتطلبات. ويشمل ذلك  عل •
لتسھيل جموعة بحضور نشط في سوق المال العالمي تعويض ا3رصدة عند استحقاقھا أو إقتراض العم$ء لھا.  تحتفظ الم

 ؛النشاطات التمويلية

 

ا2حتفاظ بمحفظة موجودات عالية السيولة بحيث يتم تسييلھا بسھولة وبسرعة كحماية من أي انقطاع غير متوقع في التدفقات  •
 النقدية؛

  

 يمية؛ ومراقبة مؤشرات سيولة الميزانية العمومية مقابل المتطلبات الداخلية والتنظ •

  

 إدارة التركزات واستحقاقات الديون. •

  

  سيولة.لل حاجة طارئةلتغطية اي في سندات الدين  إستثماراتهاتفاقيات اعادة شراء مع عدة بنوك تتيح للبنك اعادة شراء  •



 ٦٧

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣
  

  مخاطر السيولة (تابع)  د) 
  
  التعرض لمخاطر السيولة )٢(
  

إن المقياس الرئيسي المستخدم من قبل المجموعة لقياس مخاطر السيولة ھى التسليفات إلى مصادر ا3موال المستقرة (مقياس نظامي) 
المجموعة باستخدام المعد2ت/ المعلومات التالية بصورة مستمرة  . با#ضافة إلى ذلك، تقوم%)٨٠٫٩: ٢٠١٣(% ٨٢٫٦والذي يبلغ 

  لقياس مخاطر السيولة:
  

 معدل الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات؛ •

 معدل صافي القروض إلى الودائع؛ •

 معدل مطلوبات ا3طراف ا3خرى المستحقة خ$ل شھر واحد إلى مطلوبات ا3طراف ا3خرى؛ •

 لمستحقة خ$ل شھر واحد إلى ودائع العم$ء؛معدل ودائع العم$ء ا •

 تركزات الودائع. •

استخدم مصادر ا3موال المستقرة إلخ) تتم مراقبتھا داخليا ويتم اط$ع مجلس ونسبة (متضمنة نسبة التغطية للسيولة،  ٣نسب بازل  •
  ا2دارة عليھا بشكل ربع سنوي.

    
وعة في الجدول التالي اعتماداً على ترتيبات السداد التعاقدية؛ وذلك دون ا3خذ لقد تم إيجاز تفاصيل إستحقاق موجودات ومطلوبات المجم

با2عتبار تواريخ ا2ستحقاق الفعلية المحددة من واقع تاريخ ا2حتفاظ بالودائع من قبل المجموعة. لقد تم تحديد تواريخ ا2ستحقاق 
  تاريخ الميزانية العمومية حتى تاريخ ا2ستحقاق التعاقدي. التعاقدية للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من 

  
  : ٢٠١٤ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 

    

  ا.جمالي 

  من شھر إلى  أقل من شھر واحد

  أشھر  ٣

  أشھر  ٣من 

  إلى سنة  

  من سنة  

  سنوات   ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

< يوجد 
  استحقاق ثابت

  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ف درھم أل  
                الموجودات

  النقد وا3رصدة لدى المصرف 
  المركزي 

  
٥٫٤٥٠٫١٤٥  

  
٤٫٩٠٤٫٤٦٣  

  
-  

  
١٠٠٫٠٠٠  

  
-  

  
-  

  
٤٤٥٫٦٨٢  

  -  -  -  -  -  ١٫٥٦٥٫٣١٢  ١٫٥٦٥٫٣١٢  المستحق من البنوك 
القروض والتسليفات والتمويل 

  ا#س$مي
  

٣٢٫١٦٧٫٢١٦  
  

٥٫٢٥٨٫٩٨٠  
  

١٫٥٢٨٫١٤٢  
  

٢٫١٦٨٫٣٦٤  
  

١٠٫٨٨٩٫٦٩٨  
  

١٢٫٣٢٢٫٠٣٢  
  
-  

ا2ستثمارات في ا3وراق 
  المالية

  
٥٫٥٨٧٫٩٩٨  

  
٢٧٫٦٠٧  

  
١٨٫٥١٥  

  
٣٦٧٫٢٥٠  

  
٣٫٥٣٣٫١٣٢  

  
١٫٢٠٩٫٧٩٨  

  
٤٣١٫٦٩٦  

  ٨٤٫٥٩٠  -  -  -  -  -  ٨٤٫٥٩٠  ا2ستثمار في شركة زميلة
  ٢٤٩٫٩٩١  -  -  -  -  -  ٢٤٩٫٩٩١  ا2ستثمارات العقارية

  ٣٢٣٫٨٥٢  -  -  -  -  -  ٣٢٣٫٨٥٢  الممتلكات والمعدات
  ٩٠٫٠٠٠  -  -  ٤٦٥٫٨١٨  ٤٠٢٫٣٦٠  ٥٢٩٫٩٧٢  ١٫٤٨٨٫١٥٠  الموجودات ا3خرى

   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  --------------  
  ١٫٦٢٥٫٨١١  ١٣٫٥٣١٫٨٣٠  ١٤٫٤٢٢٫٨٣٠  ٣٫١٠١٫٤٣٢  ١٫٩٤٩٫٠١٧  ١٢٫٢٨٦٫٣٣٤  ٤٦٫٩١٧٫٢٥٤  إجمالي الموجودات 

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  =======  
المطلوبات وحقوق 

  المساھمين 
              

  -  -  -  ٥٠٫٠٠٠  -  ١٫٠٤٧٫٩٢٦  ١٫٠٩٧٫٩٢٦  المستحق للبنوك 

ودائع العم$ء والودائع 
  للعم$ء ا#س$مية

  
٣٢٫١٦١٫٣٣٩  

  
٢٠٫٤١٦٫٣٦٣  

  
٦٫٢٠٤٫١١٨  

  
٥٫٣٩٥٫١٣١  

  
١٤٥٫٧٢٧  

  
-  

  
-  

سندات وقروض متوسطة 
  ا3جل 

  
٤٫٠٢١٫٩٩٨  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٤٫٠٢١٫٩٩٨  

  
-  

  
-  

  ٦٤٫٩٩٥  -  -  ٤٦٥٫٨١٨  ٤٠٢٫٣٦٠  ٨٩٢٫٤٠٥  ١٫٨٢٥٫٥٧٨  المطلوبات ا3خرى
   ---------------   ---------------   ---------------  --------- ------   ---------------   ---------------  --------------  

  ٦٤٫٩٩٥  -  ٤٫١٦٧٫٧٢٥  ٥٫٩١٠٫٩٤٩  ٦٫٦٠٦٫٤٧٨  ٢٢٫٣٥٦٫٦٩٤  ٣٩٫١٠٦٫٨٤١  إجمالي المطلوبات  
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  =======  

  الفجوة المتمثلة 
  بحقوق المساھمين

  
٧٫٨١٠٫٤١٣  

  
)١٠٫٠٧٠٫٣٦٠(  

  
)٤٫٦٥٧٫٤٦١(  

  
)٢٫٨٠٩٫٥١٧(  

  
١٠٫٢٥٥٫١٠٥  

  
١٣٫٥٣١٫٨٣٠  

  
١٫٥٦٠٫٨١٦  

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



 ٦٨

  

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  ر المالية (تابع)إدارة المخاط   ٣٣
  

  مخاطر السيولة (تابع)  د) 
  
  التعرض لمخاطر السيولة (تابع) )٢(
  

  : ٢٠١٣ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات كما في 
    

  ا.جمالي 
أقل من شھر 

  واحد
  من شھر إلى

  أشھر  ٣
  أشھر  ٣من 

  إلى سنة  
  من سنة  

  سنوات   ٥إلى 
 ٥أكثر من 
  سنوات

< يوجد 
  استحقاق ثابت

  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   

                الموجودات
  النقد وا3رصدة لدى المصرف 

  المركزي 
  

٦٫١٣٢٫٠٦٣  
  

٥٫٦٨٨٫٥٧٨  
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٤٤٣٫٤٨٥  

  -  -  -  -  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٤٦٢٫١٧٢  ١٫٦٦٢٫١٧٢  المستحق من البنوك 
والتمويل القروض والتسليفات 

  ا#س$مي
  

٣٠٫٢٨٧٫٣٨٥  
  

٥٫٥٣١٫٧٥٢  
  

١٫٣٢٦٫٠٣٠  
  

٢٫٦٤٩٫٧٠٥  
  

١٠٫١٨٥٫٤١٣  
  

١٠٫٥٩٤٫٤٨٥  
  
-  

  ٢٩١٫٨٢٨  ٨٨٢٫٥٧٤  ٢٫٧٤٥٫٤٤٣  ٢٤١٫٩٠١  ٣٥٫٢٦١  ٣١٫٦٤٦  ٤٫٢٢٨٫٦٥٣  ا2ستثمارات في ا3وراق المالية
  ٧٢٫٨٦٢  -  -  -  -  -  ٧٢٫٨٦٢  ا2ستثمار في شركة زميلة

  ٢٥٩٫٨٥٣  -  -  -  -  -  ٢٥٩٫٨٥٣  ا2ستثمارات العقارية
  ٣٢١٫٢٧٣  -  -  -  -  -  ٣٢١٫٢٧٣  الممتلكات والمعدات
  ٩٠٫٠٠٠  -  -  ٣٥٩٫٦٩٧  ٣٩٥٫٤٥٣  ٦٦٦٫٧٨٠  ١٫٥١١٫٩٣٠  الموجودات ا3خرى

   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  --------------  
  ١٫٤٧٩٫٣٠١  ١١٫٤٧٧٫٠٥٩  ١٢٫٩٣٠٫٨٥٦  ٣٫٢٥١٫٣٠٣  ١٫٩٥٦٫٧٤٤  ١٣٫٣٨٠٫٩٢٨  ٤٤٫٤٧٦٫١٩١  ودات إجمالي الموج

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  =======  
                المطلوبات وحقوق المساھمين 

  -  -  -  -  ١٠٠٫٠٠٠  ٣٩٩٫٢٥٩  ٤٩٩٫٢٥٩  المستحق للبنوك 
$مية ودائع العم$ء والودائع ا#س

  للعم$ء
  

٣٠٫٩٤٢٫٦٨٠  
  

١٨٫٩٣٧٫١٥٧  
  

٥٫٢٣٢٫٠٨٢  
  

٦٫٧٥٧٫٣٥١  
  

١٦٫٠٩٠  
  
-  

  
-  

  -  -  ٤٫٠١٤٫٨٠٦  -  -  -  ٤٫٠١٤٫٨٠٦  سندات وقروض متوسطة ا3جل 
  ٦٠٫٨٨٦  -  -  ٣٥٩٫٦٩٧  ٣٩٥٫٤٥٣  ٩٨٧٫٠٢١  ١٫٨٠٣٫٠٥٧  المطلوبات ا3خرى

   ---------------   ---------------   ---------------   ------------ ---   ---------------   ---------------  --------------  
  ٦٠٫٨٨٦  -  ٤٫٠٣٠٫٨٩٦  ٧٫١١٧٫٠٤٨  ٥٫٧٢٧٫٥٣٥  ٢٠٫٣٢٣٫٤٣٧  ٣٧٫٢٥٩٫٨٠٢  إجمالي المطلوبات 

  ========  ========  ========  ========  ========  ========  =======  
  الفجوة المتمثلة 

  بحقوق المساھمين
  

٧٫٢١٦٫٣٨٩  
  
)٦٫٩٤٢٫٥٠٩(  

  
)٣٫٧٧٠٫٧٩١(  

  
)٣٫٨٦٥٫٧٤٥(  

  
٨٫٨٩٩٫٩٦٠  

  
١١٫٤٧٧٫٠٥٩  

  
١٫٤١٨٫٤١٥  

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

              
  الطارئة وا#لتزامات ا2ئتمانية الخاصة بالمجموعة:  للمطلوباتيوضح الجدول المبين أدناه ا#ستحقاقات 

  
    

  ا.جمالي 
  أقل من 

  شھر واحد

  من شھر إلى
  أشھر  ٣

  أشھر  ٣من 
  إلى سنة  

  من سنة  
  سنوات   ٥إلى 

 ٥أكثر من 
  سنوات

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ١٫٩١٥٫٤٢٩  ٦٨١٫٧٥٦  ١٫٨١٠٫٠٤٥  ١٫٤٠١٫٥٥٤  ١٫٩٣٩٫٠٩٣  ٧٫٧٤٧٫٨٧٧  الطارئة المطلوبات
  ٣٫٦٤١٫٥١٢  ٥٧٠٫٤٦١  ٢٫٤٩٨٫٠٨٣  ٢٨٠٫٤٩٩  ٤٫٩١٠٫٣٧١  ١١٫٩٠٠٫٩٢٦  مانيةا#لتزامات ا#ئت

   ---------- ----   --------------   --------------   -------------   --------------   ------------  
  ٥٫٥٥٦٫٩٤١  ١٫٢٥٢٫٢١٧  ٤٫٣٠٨٫١٢٨  ١٫٦٨٢٫٠٥٣  ٦٫٨٤٩٫٤٦٤  ١٩٫٦٤٨٫٨٠٣  ا.جمالي 

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

              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ٢٨٢٫٥٩٣  ٢٫٨٧٦٫٨٣١  ١٫٥٩٢٫٧١٠  ٨٧٢٫٠٠٨  ٦٤٠٫٣٩٠  ٦٫٢٦٤٫٥٣٢  المطلوبات الطارئة

  -   ٧٫٣٩٤٫١٣٢  ١٫٥٨٨٫٢٧١  ٥٦٠٫٦٧٢  ٣٨٤٫٦٤١  ٩٫٩٢٧٫٧١٦  ا#لتزامات ا#ئتمانية
   --------------   --------------   --------------   ------ -------   --------------   ------------  

  ٢٨٢٫٥٩٣  ١٠٫٢٧٠٫٩٦٣  ٣٫١٨٠٫٩٨١  ١٫٤٣٢٫٦٨٠  ١٫٠٢٥٫٠٣١  ١٦٫١٩٢٫٢٤٨  ا.جمالي 
  =========  =========  =========  =========  =========  ========  



 ٦٩

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣
  

  مخاطر السيولة (تابع)  د) 
  
  التعرض لمخاطر السيولة (تابع)  )٢(
  

  : لمطلوبات الماليةمخصومة لالغير الجدول أدناه التدفقات النقدية يبين   
  
  

    
  ا.جمالي 

أقل من شھر 
  واحد

  من شھر إلى
  أشھر  ٣

  أشھر  ٣من 
  إلى سنة  

   من سنة 
  سنوات   ٥إلى 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
            

  -  ٥٠٫٣٢٥  -  ١٫٠٤٧٫٩٢٦  ١٫٠٩٨٫٢٥١  المستحق للبنوك 
ودائع العم$ء والودائع ا#س$مية 

  للعم$ء
  

٣٢٫٢٨٦٫٢٨٠  
  

٢٠٫٤٩٠٫٩٣٦  
  

٦٫٢٢٦٫٩٧٩  
  

٥٫٤١٨٫٩٦٥  
  

١٤٩٫٤٠٠  
  ٤٫٢٢٤٫٩٥٦  ٨٩٫٤٢٨  ٢٢٫٧٢٧  ٣٫٢٢٧  ٤٫٣٤٠٫٣٣٨  جل سندات وقروض متوسطة ا3

  -  ٤٦٥٫٨١٨  ١٫٠٦٦٫٩٢١  ٨٦٫١٤٨  ١٫٦١٨٫٨٨٧  المطلوبات ا3خرى
   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  

  ٤٫٣٧٤٫٣٥٦  ٦٫٠٢٤٫٥٣٦  ٧٫٣١٦٫٦٢٧  ٢١٫٦٢٨٫٢٣٧  ٣٩٫٣٤٣٫٧٥٦  إجمالي المطلوبات 
  ========  ========  ========  ========  ========  

  
  
  

    
  ا.جمالي 

أقل من شھر 
  واحد

  من شھر إلى
  أشھر  ٣

  أشھر  ٣من 
  إلى سنة  

  من سنة  
  سنوات   ٥إلى 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
            

  -  -  ١٠٠٫٠٤٩  ٣٩٩٫٣٠٤  ٤٩٩٫٣٥٣  المستحق للبنوك 
ودائع العم$ء والودائع ا#س$مية 

  للعم$ء
  

٣١٫٠٥٢٫٩٤٢  
  

١٨٫٩٥٧٫١٠٤  
  

٥٫٢٥٦٫٧٤٣  
  

٦٫٨٢٢٫٤٨٩  
  

١٦٫٦٠٦  
  ٤٫٣٥٣٫٥٦٨  ٧٥٫٨١٠  ٢٢٫١١٣  ٣٫١٥٧  ٤٫٤٥٤٫٦٤٨  سندات وقروض متوسطة ا3جل 

  -  ٢٩٨٫٨١١  ٣٩٥٫٤٥٣  ٨٢٥٫١٧٤  ١٫٥١٩٫٤٣٨  المطلوبات ا3خرى
   ---------------   ---------------   ------ ---------   ---------------   ---------------  

  ٤٫٣٧٠٫١٧٤  ٧٫١٩٧٫١١٠  ٥٫٧٧٤٫٣٥٨  ٢٠٫١٨٤٫٧٣٩  ٣٧٫٥٢٦٫٣٨١  إجمالي المطلوبات 
  ========  ========  ========  ========  ========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٧٠

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١منتھية في للسنة ال

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣

  
  مخاطر السوق  ھـ)

  
أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق ، مثل معد2ت الفائدة ، وأسعار أدوات حقوق الملكية ، وأسعار المخاطر من إن مخاطر السوق ھي 

أو قيمة أدواتھا المالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السوق  صرف العم$ت ا3جنبية وھامش ا2ئتمان على إيرادات المجموعة و /
  . ضمن الحدود المقبولة المتعلقة بمخاطر السوقبھدف تحقيق أعلى عائد 

  
  إدارة مخاطر السوق )١(
  

قبل قسم  تتم مراقبتھا عن كثب من المتعلقة بمخاطر السوق وتحويلھا إلى حدودلمخاطر المقبولة ل حدوداللقد قام مجلس ا#دارة بوضع 
  إدارة المخاطر كما يتم ا#ب$غ عنھا بشكل يومي إلى ا#دارة العليا وتتم مناقشتھا شھرياً من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات.

  
التجارية وغير التجارية مع إلقاء المسؤولية الشاملة على عاتق  ا2ستثماريةتقوم المجموعة بتوزيع تعرضھا لمخاطر السوق بين المحافظ 

ة الموجودات والمطلوبات. يعتبر قسم إدارة المخاطر مسؤو2ً عن تطوير سياسات إدارة المخاطر التفصيلية وعن أعمال المراجعة لجن
  اليومية الخاصة بتطبيقھا وتخضع لمراجعة واعتماد لجنة الموجودات والمطلوبات. 

  
  غير التجارية ا2ستثماريةالمحافظ  –التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  )٢(

أ مخاطر أسعار الفائدة من ا3دوات المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمالية أن التغيرات في أسعار الفائدة سوف تؤثر تأثيراً سلبياً تنش
على قيمة ا3دوات المالية وا#يرادات ذات الصلة. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر بصورة رئيسية من خ$ل مراقبة الفجوات في أسعار 

يقوم قسم إدارة المخاطر وافق نماذج إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات من خ$ل وضع قيود على اعتماد إعادة التسعير. الفائدة وت
بشكل يومي وھو مسؤول عن  رفع التقارير عن اي خروقات ان حصلت إلى ا#دارة العليا  برقابة ا2لتزام بتلك الحدود بالمجموعة

   المطلوبات بمراجعة التقارير بشكل شھري.للمجموعة. تقوم لجنة الموجودات و
  

با#ضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم تأثير التغيرات الممكنة في تحركات اسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة الخاصة بھا. 
  وفيما يلي تأثير حركة معدل الفائدة على صافي إيرادات الفائدة ورأس المال النظامي:

  
  
  

        ٢٠١٣         ٢٠١٤  
  صافي إيرادات الفائدة    صافي إيرادات الفائدة    
 نقطة ١٠٠  نقطة ٥٠  نقطة ١٠٠  نقطة ٥٠  

  أساس  أساس  أساس  أساس 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٤٥٫٠١٨  ١٨٫٣٢٢  ٣٠٫٩٣٤  ٩٫٢٤١  زيادة اسعار الفائدة

  
  )٢٣٫٦٨٦(  )١١٫٨٤٣(  )١٨٫٩٢٨(  )٩٫٤٦٤(  إنخفاض اسعار الفائدة

  
     

  
  

.النظامي رأس المال علىانه من غير المتوقع ان يكون ھناك تأثير مادي للتغير في اسعار الفائدة 



 ٧١

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣

  

  ) مخاطر السوق (تابع  ھـ)
  

فيما يلي ملخص لوضع حساسية اسعار الفائدة لدى المجموعة بناء على ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية وتواريخ ا#ستحقاق، أيھما 
 :أقرب

 

  
غير معرضة   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  5سعار الفائدة
أشھر إلى  ٣من   أشھر ٣أقل من 

  أشھر ٦
أشھر  إلى  ٦من  
  سنة

  
  أكثر من سنة

  
  ا.جمالي

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  رھم ألف د  
              الموجودات

  النقد وا3رصدة لدى المصرف 
  المركزي 

  
٢٫٩٥٠٫١٤٥  

  
٢٫٤٠٠٫٠٠٠  

  
١٠٠٫٠٠٠  

  
-  

  
-  

  
٥٫٤٥٠٫١٤٥  

  ١٫٥٦٥٫٣١٢  -  -  -  ١٫٣٧٧٫٤١٥  ١٨٧٫٨٩٧  المستحق من البنوك
القروض والتسليفات والتمويل 

  ا#س$مي
  

٣٫٢٤٢٫٣٧٥  
  

٢١٫٣٩٦٫٦٥٦  
  

١٫٤٤٢٫٠٧٤  
  

١٫٣٤٨٫٨٣٦  
  

٧٫٧٧٤٫٢١٦  
  

٣٥٫٢٠٤٫١٥٧  
  )٣٫٠٣٦٫٩٤١(  -  -  -  -  )٣٫٠٣٦٫٩٤١(  المخصصات
في ا3وراق  ا2ستثمارات

  المالية
  

٤٣١٫٦٩٦  
  

٤٢٧٫٦٩٦  
  

١٧٩٫٧٦٢  
  

٣٠١٫٣٧٨  
  

٤٫٢٤٧٫٤٦٦  
  

٥٫٥٨٧٫٩٩٨  

  ٨٤٫٥٩٠  -  -  -  -  ٨٤٫٥٩٠  ا2ستثمار في شركة زميلة
  ٢٤٩٫٩٩١  -  -  -  -  ٢٤٩٫٩٩١  يةا2ستثمارالعقارات 

  ٣٢٣٫٨٥٢  -  -  -  -  ٣٢٣٫٨٥٢  الممتلكات والمعدات
  ١٫٤٨٨٫١٥٠  -  -  -  -  ١٫٤٨٨٫١٥٠  الموجودات ا3خرى

   ------------- ---  ------------ ----  --------- ------  --------- -----  ----- ----- ----  -------- -------  
  ٤٦٫٩١٧٫٢٥٤  ١٢٫٠٢١٫٦٨٢  ١٫٦٥٠٫٢١٤  ١٫٧٢١٫٨٣٦  ٢٥٫٦٠١٫٧٦٧  ٥٫٩٢١٫٧٥٥  إجمالي الموجودات

   ----------------   ----------------   ---------------  --------------  --------------   ---------------  
              وبات المطل

  ١٫٠٩٧٫٩٢٦  -  ٥٠٫٠٠٠  -  ٤٨٦٫٩٢٧  ٥٦٠٫٩٩٩  المستحق للبنوك 
ودائع العم$ء والودائع 

  ا#س$مية للعم$ء
  

١٤٫٠٤٠٫٨١٨  
  

٩٫٩١٤٫١٣١  
  

٢٫٧٧٧٫٣٢٦  
  

٢٫٥٤٩٫٥٥٤  
  

٢٫٨٧٩٫٥١٠  
  

٣٢٫١٦١٫٣٣٩  
قروض متوسطة سندات و

  ا3جل 
  

-  

  

١٫٦٤٧٫٧٠٤  

  

-  

  

-  

  

٢٫٣٧٤٫٢٩٤  

  

٤٫٠٢١٫٩٩٨  
  ١٫٨٢٥٫٥٧٨  -  -  -  -  ١٫٨٢٥٫٥٧٨  المطلوبات ا3خرى

   ----------------   ----------------   ---------------  --------------   ---------- ----   ---------------  
  ٣٩٫١٠٦٫٨٤١  ٥٫٢٥٣٫٨٠٤  ٢٫٥٩٩٫٥٥٤  ٢٫٧٧٧٫٣٢٦  ١٢٫٠٤٨٫٧٦٢  ١٦٫٤٢٧٫٣٩٥  إجمالي المطلوبات 

   ----------------   ----------------   ---------------  --------------  --------------   ---------------  
  ٧٫٨١٠٫٤١٣  ٦٫٧٦٧٫٨٧٨  )٩٤٩٫٣٤٠(  )١٫٠٥٥٫٤٩٠(  ١٣٫٥٥٣٫٠٠٥  )١٠٫٥٠٥٫٦٤٠(  فجوة حساسية اسعار الفائدة

   ----------------   ----------------   ---------------  --------------  --------------   ---------------  
فجوة حساسية اسعار الفائدة 

  المتراكمة
  
)١٠٫٥٠٥٫٦٤٠(  

  
٣٫٠٤٧٫٣٦٥  

  
١٫٩٩١٫٨٧٥  

  
١٫٠٤٢٫٥٣٥  

  
٧٫٨١٠٫٤١٣  

  
  

  =========  =========  ========  =========  ========    
  ٧٫٨١٠٫٤١٣            متمثلة بحقوق المساھمين

            =========  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ٧٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣

 

 

  مخاطر السوق (تابع)   ھـ)
 

 

غير معرضة   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  5سعار الفائدة

أشھر إلى  ٣من   أشھر ٣أقل من 
  أشھر ٦

أشھر    ٦من   
  إلى سنة

  
  أكثر من سنة

  
  ا.جمالي

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   
              الموجودات

  النقد وا3رصدة لدى المصرف 
  المركزي 

  
٢٫٩٣٢٫٠٦٣  

  
٣٫٢٠٠٫٠٠٠  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٦٫١٣٢٫٠٦٣  

  ١٫٦٦٢٫١٧٢  -  -  -  ١٫٥٧٢٫٢٢٤  ٨٩٫٩٤٨  المستحق من البنوك
القروض والتسليفات والتمويل 

  ا#س$مي
  

٣٫٣٣٤٫١٦٤  
  

٢٥٫٨٧٩٫٧٥٠  
  

٨٣٧٫٨٠٢  
  

١٫٠٣٠٫٠٤٤  
  

٢٫٠٣٥٫٨٤٨  
  

٣٣٫١١٧٫٦٠٨  
  )٢٫٨٣٠٫٢٢٣(  -  -  -  -  )٢٫٨٣٠٫٢٢٣(  المخصصات

  ٤٫٢٢٨٫٦٥٣  ٣٫٤٨٧٫٧٩٥  ٢٤١٫٩٠١  -  ٢٠٧٫١٢٩  ٢٩١٫٨٢٨  ا2ستثمارات في ا3وراق المالية
  ٧٢٫٨٦٢  -  -  -  -  ٧٢٫٨٦٢  ا2ستثمار في شركة زميلة

  ٢٥٩٫٨٥٣  -  -  -  -  ٢٥٩٫٨٥٣  العقارات ا2ستثمارية
  ٣٢١٫٢٧٣  -  -  -  -  ٣٢١٫٢٧٣  الممتلكات والمعدات
  ١٫٥١١٫٩٣٠  -  -  -  -  ١٫٥١١٫٩٣٠  الموجودات ا3خرى

   ----------------   ------------ ----   ---------------  --------------  --------------   ---------------  
  ٤٤٫٤٧٦٫١٩١  ٥٫٥٢٣٫٦٤٣  ١٫٢٧١٫٩٤٥  ٨٣٧٫٨٠٢  ٣٠٫٨٥٩٫١٠٣  ٥٫٩٨٣٫٦٩٨  إجمالي الموجودات

   ----------------   ----------------   ---------------  --------------  --------------   ---------------  
              المطلوبات 

  ٤٩٩٫٢٥٩  -  -  -  ٢٤٠٫٨٨١  ٢٥٨٫٣٧٨  المستحق للبنوك 
ودائع العم$ء والودائع ا#س$مية 

  للعم$ء
  

١٢٫٩٦٤٫٥١٦  
  

١١٫٢٠٤٫٧٢٤  
  

٤٫١٤٦٫٢٧٩  
  

٢٫٦١١٫٠٧١  
  

١٦٫٠٩٠  
  

٣٠٫٩٤٢٫٦٨٠  
  ٤٫٠١٤٫٨٠٦  ٢٫٣٧٤٫٣٥٢  -  -  ١٫٦٤٠٫٤٥٤  -  سندات وقروض متوسطة ا3جل 

  ١٫٨٠٣٫٠٥٧  -  -  -  -  ١٫٨٠٣٫٠٥٧  المطلوبات ا3خرى
   ----------------   ----------------   ---------------  --------------  --------------   ---------------  

  ٣٧٫٢٥٩٫٨٠٢  ٢٫٣٩٠٫٤٤٢  ٢٫٦١١٫٠٧١  ٤٫١٤٦٫٢٧٩  ١٣٫٠٨٦٫٠٥٩  ١٥٫٠٢٥٫٩٥١  إجمالي المطلوبات
   ----------------   ----------------   ---------------   ------------ --  --------------   ---------------  

  ٧٫٢١٦٫٣٨٩  ٣٫١٣٣٫٢٠١  )١٫٣٣٩٫١٢٦(  )٣٫٣٠٨٫٤٧٧(  ١٧٫٧٧٣٫٠٤٤  )٩٫٠٤٢٫٢٥٣(  فجوة حساسية اسعار الفائدة
   ----------------   ----------------   ---------------  --------------  --------------   ---------------  

فجوة حساسية اسعار الفائدة 
  تراكمةالم

  
)٩٫٠٤٢٫٢٥٣(  

  
٨٫٧٣٠٫٧٩١  

  
٥٫٤٢٢٫٣١٤  

  
٤٫٠٨٣٫١٨٨  

  
٧٫٢١٦٫٣٨٩  

 

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

  ٧٫٢١٦٫٣٨٩            متمثلة بحقوق المساھمين
            ========  

 

 
 

 

لخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات والذي بشكل عام من قبل قسم ا ا2ستثماريةتتم إدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة للمحافظ 
في ا3وراق المالية والتسليفات إلى البنوك والودائع من البنوك وا3دوات المشتقة #دارة أوضاع المخاطر العامة  ا2ستثماراتيستخدم 

عن طريق عملية تسعير ا3رصدة الناشئة عن أنشطة للمجموعة. تتحمل إدارة الموجودات والمطلوبات مخاطر أسعار الفائدة من ا3عمال 
  المحولة.

 

 

 

 

 
 
  
  



 ٧٣

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣

  
  مخاطر العم,ت ا5جنبية  و)

  
قلب قيمة ا3دوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العم$ت ا3جنبية وتنشأ تتمثل مخاطر العم$ت ا3جنبية في المخاطر من أن تت

 عن كثبالمراكز بالعم$ت ا3جنبية. تتم رقابة  المراكزمن ا3دوات المالية بالعم$ت ا3جنبية. لقد قام مجلس ا#دارة بوضع حدود على 
ديسمبر كان لدى المجموعة التعرضات  ٣١لحدود الموضوعة. كما في ويتم استخدام استراتيجية التحوط #بقاء ھذه المخاطر ضمن ا

  الصافية التالية بالعم$ت ا3جنبية:
 

  
  صافي أوضاع   

  المخاطر الحالية 
  أوضاع المخاطر

  ا[جلة 
  

  صافي التعرض للمخاطر
  ألف درھم  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٤  العملة
          

 العم,ت الخليجيةو  مريكيدو<ر أ
  بالدو<ر ا5مريكي المربوطة

  
٣٫٤٣٤٫٦٥٠  

  
)١٫٩٥٣٫٥٤٤(  

  
١٫٤٨١٫١٠٦  

  
٧٧٠٫٤٤٣  

  ٩٩  )٥٫٧٩٥(  )٥٫٤٣٧(  )٣٥٨(  جنيه استرليني
  )١٠٫٤٥٥(  ٣٢  )٢٣٫١٤٨(  ٢٣٫١٨٠  ين ياباني

  ١٣٦  ٢٧٨  ٣٧٤٫٢٤٠  )٣٧٣٫٩٦٢(  يورو
  ١٫٠٦٨  ١٫٧٠٢  )٨٣٨(  ٢٫٥٤٠  عم,ت أخرى

 

 

  
  :٢فيما يلي ملخص لمتطلبات رأس المال مقابل مخاطر السوق بموجب المنحى المعياري من بازل 

 

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  

    ١٩٨  ٤٢٣  مخاطر مركز حقوق الملكية
  ١٫٢٦٩  ٦٫٠٦٣  مخاطر العم$ت ا3جنبية

      ١٫٣٣٣  ٢٫٨٩١  مخاطر اسعار الفائدة
   ------ --  -- - ---- -  
  ٢٫٨٠٠  ٩٫٣٧٧    
  =====  =====  

  



 ٧٤

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١نة المنتھية في للس
  

  إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٣٣
  
  مخاطر حقوق الملكية  ز)

  
 لقد قامت المجموعة بتحديد سياستھا فيما يتعلق بالمحافظ التجارية من حيث ا3دوات التي يسمح للمجموعة بالمتاجرة فيھا. يتم أداء نشاط

قبل إدارة المخاطر بحيث يتماشى مع توصيات لجنة ا2ستثمار. تتم مراقبة حدود  متاجرة محدود في سوق ا3سھم، وتتم مراقبته من
با#ضافة لقد قامت المجموعة بصورة يومية ويتم إب$غ ا#دارة العليا بشأنھا. ا2ستثماريةإيقاف الخسارة وكذلك الحدود الوطنية للمحافظ 

  يف محفظة حقوق ملكية كإستثمارات متاحة للبيع.بتصن
  

  لحقوق الملكية: ا2ستثماريةلمحافظ تحليل ا
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  حقوق الملكية المتاجر بھا بصورة عامة (مدرجة):
  ١٠٣٫٠٠٤  ١٥٩٫٠١١  حقوق الملكية

  حقوق الملكية المحتفظ بھا بصورة خاصة (غير مدرجة):
  ١٨٨٫٨٢٤  ٢٧٢٫٦٨٥  صناديق استثمارات محفظة المحافظ

   -------- ----  ---- --- --- - -  
٢٩١٫٨٢٨  ٤٣١٫٦٩٦  ا.جمالي

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

  تحليل ا3رباح أو (الخسائر) من استثمارات حقوق الملكية:
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
    ألف درھم  ألف درھم  

  
  ٢٨٫٩٥٥  ٢٧٫٢٨٦  ا3رباح المحققة من البيع

  ١٦٠  ٥٠٥  ا3رباح غير المحققة ضمن ا3رباح أو الخسائر
  ٦٥٫٨٣٦  )٨٫٠١٠(  الشاملة ا3خرى غير المحققة في ا#يرادات ا3رباح

  
 

 الف ٣٧٫٠٠٣والبالغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  ومحفظة المحافظ لحقوق الملكية ا2ستثماريةإن احتياطي إعادة التقييم من المحفظة 
  تم  احتسابه ضمن الشق الثاني من رأس المال. درھم) الف ٤٥٫٠١٣: ٢٠١٣(درھم 

  
  :2٢ستثمارات حقوق الملكية وفقاً للمنحى المعياري من بازل فيما يلي تحليل متطلبات رأس المال 

  
  

           ٢٠١٣              ٢٠١٤  
    ا2ستثمارات      ا<ستثمارات      
  المحتفظ بھا  ا2ستثمارات    المحتفظ بھا  ا<ستثمارات    
  ا#جمالي  للمتاجرة  المتاحة للبيع  ا.جمالي  للمتاجرة  المتاحة للبيع    
  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ف درھمأل  ألف درھم  ألف درھم    

  
  ١٢٫٣٦٠  ١٩٨  ١٢٫١٦٢  ١٩٫٠٨٢  ٢١٢  ١٨٫٨٧٠    حقوق الملكية

  ٢٢٫٦٥٩  -   ٢٢٫٦٥٩  ٣٢٫٧٢٢  -   ٣٢٫٧٢٢    استثمارات محفظة المحافظ
     ----- ---- -   --- - ----   ----- ---- -   ---- -- --   -------   -- --- ----  

    ٣٥٫٠١٩  ١٩٨  ٣٤٫٨٢١  ٥١٫٨٠٤  ٢١٢  ٥١٫٥٩٢    ا.جمالي
    =======  ======  ======  ======  ======  ======  

  

  
  
  
  
  
  

  



 ٧٥

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إدارة المخاطر المالية (تابع)   ٣٣

  

  المخاطر التشغيلية  ح)
  

مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو ا3شخاص يتم تعريف المخاطر التشغيلية من قبل بازل على أنھا "
 أو النظم أو عوامل خارجية، ويشمل ذلك المخاطر القانونية ويستثني من ذلك المخاطر ا2ستراتيجية ومخاطر السمعة".

  
سائر المالية وا3ضرار التي قد تلحق بسمعة إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغيلية لتحقيق التوازن فيما بين تفادي الخ

التكلفة بشكل عام با#ضافة إلى تجنب ا#جراءات الرقابية التي تقيد التجديد، المبادرة وا2بتكار من جھة  كفاءةالمجموعة من جھة و
  أخرى.

  

رة المخNNاطر التشNNغيلية ومتابعNNة سNNجل تتولى ا#دارة العليا للمجموعة بصورة رئيسية مسؤولية ا2شراف على وضع ا#طNNار المناسNNب #دا
أنشأ البنك لجنة فاعلة موازية (لجنة إدارة المخNNاطر التشNNغيلية) مNNن مNNوظفي ا#دارة العليNNا لوضNNع ھNNذه المسNNؤولية فNNي  المخاطر التشغيلية,

كما يتم تكليNNف رؤسNNاء  .يدھاإطارھا الرسمي ومراقبة المخاطر التشغيلية الرئيسية عن كثب لكل البنك لدعم تنفيذ الخطط العملية في مواع
الوحدات أو ا3قسام أو الفروع بأداء ھذه المھام. ويتم دعم ھذه المسؤولية مNNن خNN$ل وضNNع معNNايير عامNNة #دارة المخNNاطر التشNNغيلية لNNدى 

  المجموعة فيما يتعلق بالمجا2ت التالية:
  

 $ت #لغاء اي تضارب محتمل في المصالح؛ متطلبات الفصل المناسب بين المھام، بما في ذلك التفويض المستقل للمعام •

 متطلبات تسوية ومراقبة المعام$ت؛ •

 ا2لتزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية ا3خرى؛ •

 توثيق أسس الرقابة وا#جراءات المتعلقة بجميع انشطة البنك؛ •

 لمواجھة المخاطر المحددة؛متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية، وكفاية الرقابة وا#جراءات  •

 متطلبات ا#ب$غ عن الخسائر التشغيلية وا#جراءات الع$جية المقترحة لتجنب حدوثھا في المستقبل؛ •

 تطوير خطط الطوارئ لتأمين استمرارية ا3عمال تحت كل الظروف؛ •

 التدريب والتطوير المھني لجميع الموظفين على كل المستويات  لزيادة ادراكھم للمخاطر؛ •

 المعايير ا3خ$قية ومعايير العمل. (من خ$ل معايير ا3خ$ق المعتمدة والمعمول بھا من قبل المجموعة)؛  •

 الحد من المخاطر ، بما في ذلك التأمين حيثما كان مناسباً؛ و  •

 ستخدام.إط$ق النفير وا#ب$غ عن الحوادث ھي قنوات موجودة لجميع الموظفين ل_ب$غ عن اي حادثة خسارة او سوء ا •

 

ويات. لدى المجموعة إطار معتمد ل_دارة الُمثلى للمخاطر التشغيلية لديھا، والذي يتضمن المشاركة الفعالة من جانب الموظفين على كافة المست
دير حجم المخاطر تؤكد خطة إدارة المخاطر التشغيلية بشكل متساو على تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر التشغيلية وا#ب$غ عنھا با#ضافة إلى تق

مصفوفة  و الخرائط الملونة للمخاطر التشغيلية و لوائح المخاطر التشغيليةوتغطي التقارير الصادرة  .إن وجدت المحتملة والخسائر المترتبة عليھا
 سجل المخاطر التشغيلية وقاعدة بيانات الخسائر. و الخسائر

  
مع المعلومات حول المخاطر التشغيلية في بيئة مؤتمتة، وھذا قد يمكن البنك من بناء تتبع المجموعة نظام #دارة المخاطر التشغيلية بغرض ج

 قواعد بيانات حول المخاطر التشغيلية بغرض دعم ا2نتقال إلى طرق أكثر تعقيدا 2حتساب المخاطر التشغيلية في المستقبل.

  
لى مستوى البنك حول مفھوم "نموذج قواعد البيانات" من خ$ل تنظيم واصلت إدارة المخاطر لدى المجموعة جھودھا الرامية إلى زيادة الوعي ع

على مدار السنة. يتم على مدار السنة إجراء عمليات "تقييم ذاتي  دريبية في ھذا الموضوع، لموظفيناورش العمل والحلقات الدراسية والدورات الت
لتشغيلية وتقييم فعالية الضوابط الحالية، وذلك بغرض وضع أي إجراءات للمخاطر والرقابة" من قبل كافة الفروع والوحدات لتحديد المخاطر ا

   تصحيحية (إذا لزم ا3مر) وتقليل تكرار أحداث الخسارة.

  
  

  
  
  
  
  
  



 ٧٦

  
  بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية    ٣٣

  
  المخاطر التشغيلية (تابع)  ح)

  
ع$وة على ذلك, تقوم وحدة إدارة المخاطر التشغيلية بإجراء تقييم #جراءات استعادة البيانات في حالة الكوارث واستمرارية ا3عمال 

تقييم عناصر المخاطر التشغيلية با#ضافة إلى تقييم تفصيلي لمخاطر ا3نظمة بالنسبة لكافة نظم تكنولوجيا المعلومات الجديدة/المحدثة و
 في أي منتجات جديدة يتم تقديمھا أو إجراء يتم تنفيذه. ويتم دعم ا2لتزام بالسياسات وا#جراءات من خ$ل المراجعات الدورية التي يتم

اظ با#شراف على مدى كفاية كما يتضمن إجراء مراجعة للتغطية التأمينية المتاحة للبنك ل$حتفالقيام بھا من قبل قسم التدقيق الداخلي. 
مستجدات إلى ا#دارة العليا ومجلس ا#دارة ولجنة ملخصا منتظما بالالتأمين وفقاً لما تقتضيه المبادئ التوجيھية لـ بازل. تقدم الوحدة 

وضع المخاطر التشغيلية على ا2حتفاظ برقابة كافية على إطار المخاطر التشغيلية لدى البنك و تھملدعم قدر وا#متثال التدقيق والمخاطر
  .في كافة مجا2ت البنك

  
  إدارة رأس المال  ٣٤

  
   رأس المال النظامي  ١-٣٤

  
المتمثلة بالمصرف المركزي لدولة ا#مارات العربية المتحدة , بوضع ومتابعة متطلبات رأس المال و  تقوم الجھة التنظيمية للمجموعة

  القانونية.
  

  رأس المال: فيما يلي أغراض المجموعة من إدارة 
  

 حماية قدرة المجموعة على ا2ستمرار وفقاً لمبدأ ا2ستمرارية وزيادة عائدات المساھمين؛ و  •

  ا2لتزام بمتطلبات رأس المال النظامية الموضوعة من قبل المصرف المركزي لدولة ا#مارات العربية المتحدة.  •
  

محافظة على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق وا2ستمرار في التطوير تتمثل سياسة المجموعة بالمحافظة على قاعدة رأسمال قوية لل
المستقبلي ل\عمال. ھذا وتدرك المجموعة مدى تأثر العائد على المساھمين بحجم رأس المال وتدرك مدى اھمية حفظ التوازن بين 

  انات التي قد يقدمھا مركز سليم لرأس المال.المحافظة على العوائد المرتفعة على رأس المال من جھة وبين المميزات ومستوى الضم
  

با#ضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم متطلباتھا الخاصة برأس المال  مع ا3خذ با2عتبار متطلبات النمو وخطط ا3عمال، كما تقوم 
الداخلية للمجموعة لتقييم رأس بتحديد حجم متطلباتھا النظامية ومتطلبات المخاطر/ رأس المال ا#قتصادي ضمن إطار عمل السياسة 

).  تشكل بعض المخاطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ، التركزات ، المخاطر ا#ستراتيجية ، القانونية ، ا#لتزام ، ICAAPالمال (
  ).ICAAPا3ھمية ، التأمين ومخاطر السمعة جزءا من إطار عمل السياسة الداخلية للمجموعة لتقييم كفاية رأس المال (

  

وتقوم المجموعة أيضاً بإحتساب العائد على رأس المال المعدل وفقاً للمخاطر فيما يتعلق بطلبات ا#ئتمان التي يتم تسعيرھا على  كما
  أساس المخاطر المعدلة. يتم إدراج حساب العائد على رأس المال المعدل وفقاً للمخاطرضمن نظام تقييم ا2ئتمان.

  

لنظامي للمجموعة من قبل المصرف المركزي لدولة ا#مارات العربية المتحدة ("المصرف يتم تحديد معدل كفاية رأس المال ا
ولم تكن ھناك اي تغيرات ھامة ھذا  خ$ل السنة بكافة  المتطلبات التنظيمية الخاصة برأس المال  المجموعة المركزي"). لقد التزمت

ان 2 تقل نسبة كفاية رأس المال بشقيه  لمصرف المركزي يجبوبموجب تعليمات ا  .خ$ل السنة في إدارة المجموعة لرأس المال
  %. ٨% على ان 2 تقل نسبة كفاية الشق ا3ول عن ١٢ا3ول والثاني عن 

  

  فيما يلي تحليل رأس المال النظامي للمجموعة في شقين:

 وا3رباح المستبقاة؛ ال، يشتمل على رأس المال العادي الشق ا3ول لرأس الم •

المصنفة  ا2ستثماراترأس المال، يشتمل على احتياطيات القيمة العادلة المرتبطة با3رباح/الخسائر غير المحققة من الشق الثاني ل •
 على أنھا متاحة للبيع ، والمخصص الجماعي والقروض المساندة. 

 

  ولقد تم فرض القيود التالية على الشق الثاني لرأس المال:
 

  % من الشق ا3ول من رأس المال؛٦٧يزيد عن  إجمالي رأس المال في الشق الثاني 2 -
 % من إجمالي الشق ا3ول من رأس المال؛٥٠المطلوبات المساندة 2 تزيد عن  -

 % من إجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر.١٫٢٥المخصص  الجماعي 2 يزيد عن  -
  



 ٧٧

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 

  
  

  إدارة رأس المال (تابع)  ٣٤
  

  موارد وكفاية رأس المال  ٢-٣٤
  

  :٢وفقا لبازل  للمجموعة واحتساب نسبة كفاية رأس المال يقدم الجدول أدناه ملخصاً لمكونات رأس المال النظامي
  

                 
      
        
  ٢٠١٣  ٢٠١٤    
  ألف درھم  ألف درھم  
        

  من رأس المال الشق ا5ول 
    ٢٫٠٣٨٫٣٥٢  ٢٫٢٤٢٫١٨٧  رأس المال

    ١٫٣٧٩٫٨١٣  ١٫٣٨٠٫٤٩٥  ا2حتياطي القانوني
    ١٫١٠٠٫٠٠٠  ١٫١٢١٫٠٩٥  ا2حتياطي العام

      ١٫٩٨٢٫٣٦٨  ٢٫٣٨٧٫١٠٣  ا3رباح المستبقاة
   ---------------   ---------------    

  ٦٫٥٠٠٫٥٣٣  ٧٫١٣٠٫٨٨٠  الشق ا5ول من رأس المال
   ---------------   ---------------    

  الشق الثاني ا5على من رأس المال
    ٢٤٫٦٢٠  ٣١٫٤١٤  احتياطي القيمة العادلة
    ٤٥٩٫٩١٦  ٥٢٥٫٢١٩    (حتى الحد المسموح به) المخصصات الجماعية

   --------------   -------------    
    ٤٨٤٫٥٣٦  ٥٥٦٫٦٣٣  الشق الثاني من رأس المال

   --------------   ------------      
  ٦٫٩٨٥٫٠٦٩  ٧٫٦٨٧٫٥١٣  ي قاعدة رأس المال  إجمال

  ========  ========    
  الدعامة ا5ولى –الموجودات المرجحة للمخاطر 

  ٣٤٫٣٧٤٫٨٥٤  ٣٨٫٦١٤٫٨٤٧  مخاطر ا2ئتمان
  ٢٣٫٣٣٦  ٧٨٫١٤٥  مخاطر السوق

    ٢٫٣٩٥٫١٠٣  ٣٫٨٣٢٫٠٤٤  المخاطر التشغيلية
   ----------------   ----------------    

        ٣٦٫٧٩٣٫٢٩٣  ٤٢٫٥٢٥٫٠٣٦  حة للمخاطر  الموجودات المرج
  =========  =========  

  

    %١٧٫٦٧  %    ١٦٫٧٧  نسبة كفاية الشق ا5ول لرأس المال
    %١٨٫٩٨  %    ١٨٫٠٨  نسبة كفاية رأس المال الدعامة ا5ولى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٧٨

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 

  
  

  إدارة رأس المال (تابع)  ٣٤
  

  موارد وكفاية رأس المال (تابع)  ٢-٣٤
  

  متطلبات رأس المال المرجح للمخاطر
  

لمخاطر التشغيلية منحى المؤشر ا3ساسي ل لقد قامت المجموعة باتباع المنحى المعياري بخصوص مخاطر ا2ئتمان ومخاطر السوق و
تقارير التنظيمية. وفيما يلي متطلبات رأس المال المرجح للمخاطر فيما يتعلق بمخاطر ا2ئتمان ومخاطر السوق 3غراض تقديم ال

  والمخاطر التشغيلية:
  
  التعرض لمخاطر ا2ئتمان  )١(
  

ام لكفاية لدى المجموعة محفظة ائتمانية متنوعة ممولة وغير ممولة. ويتم تصنيف التعرضات وفقاً للمنحى المعياري ضمن ا#طار الع
الصادر عن المصرف المركزي لدولة ا#مارات العربية المتحدة الذي يشمل المنحى المعياري  ٢رأس المال بناءاً على اتفاقية بازل 

الخاص بمخاطر ا2ئتمان. وفيما يلي وصف فئات ا3طراف المقابلة با#ضافة إلى أوزان المخاطر المرجحة المستخدمة لتحديد 
  خاطر المرجحة:الموجودات ذات الم

  
  داخل الميزانية العمومية (ممولة)

  
  المطالبات من الدول 

  
التعرضات للحكومات ومصارفھا المركزية. يتم قياس المخاطر المرجحة للمطالبات من المصارف المركزية والحكومات  ھي تمثل و 

تثنى من ذلك المطالبات من دول مجلس التعاون الخليجي المعترف بھا، ويس مؤسسات التقييم ا2ئتماني الخارجية وفقاً لتصنيفاتھا من قبل
  والتي يتم ترجيحھا بنسبة صفر %.

  
  غير التجارية  المطالبات من شركات القطاع العام

  
تم اعتبار المطالبات بالعم$ت المحلية من شركات القطاع العام غير التجارية كمطالبات من دول مجلس التعاون الخليجي إذا كانت 

لمركزية أو ھيئاتھم المالية الرقابية تعتبرھم كذلك. ھذا وقد تمت معاملة المطالبات بالعم$ت ا3جنبية من شركات القطاع العام مصارفھم ا
%. وتمت ٢٠بدول مجلس التعاون الخليجي ضمن الفئة التي تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولھم؛ اي تكون نسبة المخاطر المرجحة ھي 

  كات القطاع العام غير التجارية ا3جنبية ا3خرى ضمن الفئة التي تلي مباشرة الفئة الخاصة بدولھم. معاملة المطالبات من شر
  المطالبات من بنوك التنمية متعددة الجنسيات  

  
ضمن  يتم وزن المخاطر المرجحة لبنوك التنمية متعددة الجنسيات وفقاً للتصنيف ا2ئتماني للبنوك باستثناء البنوك ا3عضاء المدرجين

  مجموعة البنك الدولي حيث تكون نسبة المخاطر المرجحة ھي صفر %. 
  

  المطالبات من البنوك 
  

يتم وزن المخاطر المرجحة للتعرضات من البنوك وفقاً للتصنيفات الموضوعة لھم من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية، إ2 أنه تم 
  $ت المحلية. تخصيص أوزان أفضل للمخاطر للمطالبات قصيرة ا3جل بالعم

  
  لن يقل وزن المخاطر المرجحة 3ية مطالبات من بنوك غير مصنفة عن ما ھو مطبق على المطالبات من الدولة المؤسسة بھا.   

  
    والشركات التابعة للحكومة المطالبات من الشركات التجارية

  
التي تبلغ نسبة  الشركات التابعة للحكومة(للحكومة  التابعة والشركات ةالتجاري الشركاتيتم وزن المخاطر المرجحة للمطالبات من 

. تبلغ النسبة وفقا للتصنيفات الموضوعة من قبل مؤسسات التقييم ا2ئتماني الخارجية المعترف بھا  )%٥٠ملكية الحكومة  فيھا اكثر 
  %. ١٠٠المخصصة لوزن المخاطر المرجحة لمطالبات الشركات غير المصنفة 

  
  
  



 ٧٩

  م.ع.بنك دبي التجاري ش.

  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  إدارة رأس المال (تابع)  ٣٤
  موارد وكفاية رأس المال (تابع)  ٢-٣٤

  
  التعرض لمخاطر ا2ئتمان (تابع)  )١(
  

  المطالبات من التعرضات النظامية ل\فراد  
  

% (باستثناء القروض ٧٥رجحة لمطالبات ا3فراد المدرجة ضمن المحفظة النظامية ل\فراد تبلغ النسبة المخصصة لوزن المخاطر الم
الخاصة بالمصرف المركزي لدولة  ٢موعد استحقاقھا)، إذا كانت تتوافق مع المعايير الموضحة في ارشادات اتفاقية بازل  تالتي تجاوز

  ا#مارات العربية المتحدة. 
  

  رات سكنية  المطالبات المضمونة بموجب عقا
  

مليون درھم وتم ضمان المطالبات بعقارات سكنية بحيث تصل قيمة   ١٠لبات التي لم تتجاوز مبلغ اتم إعطاء وزن تفضيلي للمط
%. في حين تم وزن المخاطر المرجحة للمطالبات ٣٥% من قيمة العقار وذلك من خ$ل ترجيح تلك المطالبات بنسبة ٨٥القرض حتى 

  %.١٠٠قارات سكنية بنسبة ا3خرى المضمونة بع
  

  المطالبات المضمونة بموجب عقارات تجارية  
  

  %. ١٠٠تم وزن المخاطر المرجحة للمطالبات المضمونة بموجب عقارات تجارية بنسبة 
  

  موعد استحقاقھا تالتعرضات للقروض التي تجاوز
  

يوماً، صافي  ٩٠ني) مستحق منذ أكثر من يتم وزن المخاطر المرجحة للجزء غير المضمون من اي قرض (بخ$ف قرض رھن سك
  من المخصصات المحددة (بما في ذلك الشطب الجزئي) على النحو التالي: 

  
  % من القيمة قيد السداد من القرض؛ و ٢٠% عندما تقل المخصصات المحددة عن ١٥٠يتم وزن المخاطر المرجحة بنسبة  -
 % من القيمة قيد السداد من القرض.٢٠صصات المحددة عن % عندما تزيد المخ١٠٠يتم وزن المخاطر المرجحة بنسبة  -

  
  محافظ حقوق الملكية

  
% فيما يتعلق بحقوق الملكية للمتاجرة. بينما تحدد نسبة المخاطر المرجحة لحقوق الملكية لغير ٠تحدد نسبة المخاطر المرجحة بـ 

المحتسبة باستخدام  (متضمنة ا2ستثمار في شركة زميلة تأمينيبلغ إجمالي ا#ستثمار في حقوق الملكية لشركات ال %. ١٠٠المتاجرة بـ 
تم ترجيح مخاطرھا  ا2ستثماراتمليون درھم) وھذه  ٩٣٫٨٩٤: ٢٠١٣مليون درھم (  ٩٧٫١٢٨مبلغ  طريقة حقوق الملكية المحاسبية)

  .٢بناء على إرشادات بازل 
  

  التعرضات ا3خرى 
  

  %. ١٠٠ة يتم وزن المخاطر المرجحة لھذه التعرضات بنسب
    

  خارج الميزانية العمومية (غير ممولة)
  

لقد تم تحويل القيمة ا#سمية ل_رتباطات الطارئة إلى تعرضات داخل الميزانية العمومية من خ$ل استخدام عوامل تحويل ا#ئتمان 
(CCF) دم لتحويل القيمة ا#سمية % يعتمد على نوع ا#لتزام الطارئ ويستخ١٠٠% او ٥٠% ، ٢٠. إن إستخدام عامل تحويل بنسبة

  لخارج الميزانية العمومية إلى قيمة مساوية ل$ئتمان داخل الميزانية العمومية.
  

إن إلتزامات منح تسھي$ت إئتمانية غير مسحوبة تمثل إلتزامات غير مستغلة كما في تاريخ الميزانية العمومية. ان المبلغ ا#سمي 
% ل_لتزامات ذات ا#ستحقاق ٥٠% و ٢٠تماني المستخدم. لقد تم إستخدام عوامل تحويل بنسبة ل_لتزام يحدد نسبة عامل التحويل ا#ئ

لى التعاقدي 3قل من سنة وأكثر من سنة على التوالي. في حين لم يتم تحويل ا#لتزامات ا#ئتمانية والتي يمكن إلغائھا بدون قيد أو شرط إ
    تعرضات داخل الميزانية العمومية. 

  
  



 ٨٠

  
  ي التجاري ش.م.ع.بنك دب

  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  إدارة رأس المال (تابع)  ٣٤
  موارد وكفاية رأس المال (تابع)  ٢-٣٤

  
  التعرض لمخاطر ا#ئتمان (تابع) )١(

  

    

  فئات الموجودات
  

داخل و خارج 
الميزانية 
  مانتخفيف مخاطر ا.ئت  العمومية

الموجودات 
المرجحة 
  للمخاطر

  ا.جمالي القائم  ٢٠١٤

التعرض قبل الحد 
من مخاطر 

  ا.ئتمان

  الحد من 
مخاطر 
  ا.ئتمان

التعرض بعد 
الحد من مخاطر 

    ا.ئتمان
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
            

  ١٫١٠٢  ٥٫٤٧٣٫٣٠٧  -  ٥٫٥٩٥٫٢٩٨  ٥٫٥٩٥٫٢٩٨  مطالبات من الدول
مطالبات من شركات القطاع ال

  -  ٦٧٠٫٩٠٠  -  ١٫٢٢١٫٨٥٠  ١٫٢٢١٫٨٥٠  غير التجارية العام
  ٢٫١٣٥٫٤٤٥  ٥٫٣٥٤٫٣٩٤  -  ٥٫٧٥١٫٩٦٨  ٥٫٧٥١٫٩٦٨  مطالبات من البنوك 

مطالبات من الشركات 
التابعة التجارية والشركات 

  ٢٧٫٨٩٣٫٢٨٩  ٢٨٫١٣٥٫٥٧٠  ٢٫٢٦٢٫٩٨٦  ٤٢٫٦٧٤٫٧٩٤  ٤٢٫٩٣٤٫٨٣٧  للحكومة
طالبات المدرجة ضمن     الم

المحفظة النظامية الخاصة 
  ٢٫٤٤٦٫٦٩٥  ٢٫٩٨٧٫٦٠٧  ١١٨٫٢٢٤  ٤٫٦١٠٫٧٠٩  ٤٫٦١٠٫٧٠٩  با3فراد

المطالبات المضمونة بعقار 
  ٦٧١٫٢٨٣  ١٫٤٨٢٫٤٨٢  -  ١٫٤٨٢٫٤٨٢  ١٫٤٨٢٫٤٨٢  سكني

المطالبات المضمونة بعقار 
  ٢٫٦٧٩٫٧٦٣  ٢٫٦٧٩٫٧٦٣  -  ٢٫٦٨٠٫١٨٤  ٢٫٦٨٠٫١٨٤  تجاري

التي تجاوزت موعد  القروض
  ١٫٣٠٦٫٧٧٧  ١٫١٩٧٫٧١١  ٦١٫٢٧٣  ١٫٣٠٢٫٣٢٠  ٣٫٥٥٣٫٩٩٩  استحقاقھا

  ١٫٤٨٠٫٤٩٣  ١٫٩٥٥٫٥٤٦  -  ١٫٩٥٥٫٥٤٦  ١٫٩٧٩٫٢٢٣  الموجودات ا3خرى
   --------------   --------------   --------------   --------------   ---------------  

  ٣٨٫٦١٤٫٨٤٧  ٤٩٫٩٣٧٫٢٨٠  ٢٫٤٤٢٫٤٨٣  ٦٧٫٢٧٥٫١٥١  ٦٩٫٨١٠٫٥٥٠  إجمالي المطالبات
   --------------   ---------------   --------------   ---------------   ---------------  
          ٣٨٫٦١٤٫٨٤٧  

            إجمالي مخاطر ا.ئتمان
          ========  
            

  



 ٨١

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.

  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١نتھية في للسنة الم

  
  

  إدارة رأس المال (تابع)  ٣٤
  موارد وكفاية رأس المال (تابع)  ٢-٣٤

  
 التعرض لمخاطر ا#ئتمان (تابع) )١(

  

  فئات الموجودات
  

داخل و خارج 
الميزانية 
  تخفيف مخاطر ا#ئتمان  العمومية

الموجودات 
المرجحة 
  للمخاطر

  ا#جمالي القائم  ٢٠١٣

التعرض قبل الحد 
اطر من مخ

  ا#ئتمان

  الحد من 
مخاطر 
  ا#ئتمان

التعرض بعد 
الحد من مخاطر 

    ا#ئتمان
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
            

  ٣٨٫٥٣٧  ٦٫٣٠٦٫٤٣٩  -  ٦٫٤٢٨٫٦٤٢  ٦٫٤٢٨٫٦٤٢  مطالبات من الدول
مطالبات من شركات القطاع ال

  -  ٣٦٤٫٧٨٤  -  ٩٢١٫٦٧٠  ٩٢١٫٦٧٠  غير التجارية العام
  ١٫٤٩٧٫٨٤٩  ٣٫٩٨٤٫٩٧٣  -  ٤٫٥٢٦٫٣٠٧  ٤٫٥٢٦٫٣٠٧  مطالبات من البنوك 

مطالبات من الشركات التجارية 
  ٢٥٫٠٢٣٫٥٧٨  ٢٥٫٧٢١٫٥٧٢  ٢٫٧٩٩٫٩٨٥  ٤٣٫٥٩١٫٨١٦  ٤٣٫٨٣٦٫٦٥٣  التابعة للحكومةوالشركات 

المطالبات المدرجة ضمن     
المحفظة النظامية الخاصة 

  ١٫٢٥١٫٠٧٦  ١٫٥٦٦٫٩٠٠  ٦١٫٩٦٧  ٢٫٢٧٧٫٥٨٠  ٢٫٢٧٧٫٥٨٠  با3فراد
المطالبات المضمونة بعقار 

  ٦٥٦٫١١٥  ١٫٢٩٨٫٩٤٠  -  ١٫٣٤٢٫٠٥٩  ١٫٣٤٢٫٠٥٩  سكني
المطالبات المضمونة بعقار 

  ٢٫٧١٩٫٥٠٨  ٢٫٧١٩٫٥٠٨  ١٫٣٧٢  ٢٫٩٦٣٫١٨٠  ٢٫٩٦٣٫١٨٠  تجاري
القروض التي تجاوزت موعد 

  ١٫٧٩٧٫٧٩٠  ١٫٦١٢٫٥٨٨  ٣٧٫٤٠٢  ١٫٧٢٣٫٨٥٦  ٣٫٨٣٥٫٢٤٧  استحقاقھا
  ١٫٣٩٠٫٤٠١  ١٫٨٦٧٫١٨٣  -  ١٫٨٦٧٫١٨٣  ١٫٨٧٠٫٢٥٠  الموجودات ا3خرى

   --------------   --------------   --------------   --------------   ---------------  
  ٣٤٫٣٧٤٫٨٥٤  ٤٥٫٤٤٢٫٨٨٧  ٢٫٩٠٠٫٧٢٦  ٦٥٫٦٤٢٫٢٩٣  ٦٨٫٠٠١٫٥٨٨  إجمالي المطالبات

   --------------   ---------------   ----------- ---   ---------------   ---------------  
          ٣٤٫٣٧٤٫٨٥٤  

            إجمالي مخاطر ا.ئتمان
          ========  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٢

  بنك دبي التجاري ش.م.ع.
  

  الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

  إدارة رأس المال (تابع)  ٣٤
  رد وكفاية رأس المال (تابع)موا  ٢-٣٤

  
  التعرض لمخاطر ا#ئتمان (تابع) )١(
  

. "تقوم المجموعة بإستخدام التقييمات الصادرة عن مؤسسات التقييم التالية بغرض تقييم ا#ئتمان: "ستاندر أند بورز"، و"موديز" و"فتش
جودة ا#ئتمان المحدد الذي بدوره يقوم بإصدار أوزان  يتم استخدام التقييم الصادر عن مؤسسات تقييم ا#ئتمان الخارجية 3غراض قياس 

 التعرض للمخاطر. كما وتقوم المجموعة أيضاً بإستخدام  تقنيات الحد من المخاطر بغرض التخفيف من التعرض لمخاطر ا#ئتمان.
 ٤٫٢٤٦٫٣: ٢٠١٣رھم (د مليون ٤٫٩٣١٫٤يشتمل إجمالي تعرض البنوك لمخاطر ا#ئتمان قبل تخفيف مخاطر ا#ئتمان على  مبلغ 

  درھم) تعرضات مقيمة من مؤسسات تقييم ا#ئتمان الخارجية. مليون
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  
  التعرض

  للمخاطر

الموجودات  
  المرجحة للمخاطر

  التعرض 
  للمخاطر

  الموجودات 
  المرجحة للمخاطر

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٣٧٫٢٧٥٫٥٨٠  ٤٨٫٣٤٣٫٦١٣  ٤١٫٠٥٧٫٣٣٠  ٥٢٫٣٧٩٫٧٦٣  ا#ئتمانالتعرض للمخاطر قبل الحد من مخاطر 
  ٢٫٩٠٠٫٧٢٦  ٢٫٩٠٠٫٧٢٦  ٢٫٤٤٢٫٤٨٣  ٢٫٤٤٢٫٤٨٣  ناقصاً: الضمانات المالية المؤھلة

   ----- -------- ---   - -------- -------   ----- ------- ---   --- ------- -----  
  ٣٤٫٣٧٤٫٨٥٤  ٤٥٫٤٤٢٫٨٨٧  ٣٨٫٦١٤٫٨٤٧  ٤٩٫٩٣٧٫٢٨٠  صافي التعرض بعد الحد من مخاطر ا#ئتمان

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

  
  التعرض لمخاطر السوق )٢(
  

يتم احتساب المتطلبات الرأسمالية الخاصة بمخاطر السوق وفقاً للمنحى المعياري. بحيث يتم تحليل المتطلبات الرأسمالية الخاصة 
طر أسعار الفائدة، ومخاطر حقوق الملكية، ومخاطر صرف العم$ت بمخاطر السوق إلى متطلبات رأسمالية خاصة بكٍل من مخا

  ا3جنبية، ومخاطر الخيارات.
  

  التعرض للمخاطر التشغيلية )٣(

 
باستخدام منحنى المؤشر ا3ساسي وذلك بضرب متوسط الدخل   تم احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل و تكلفة راس المال 

  .تا المحدد مسبقاً عامل بيسنوات ب لث$ثةا#جمالي 
                

    أرقام المقارنة  ٣٥
  

   تأثيرھا غير ھام. اعتبرتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية الموحدة، والتي 


