
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 للمجموعة الموحدة  البيانات المالية 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمعي إ في  المساهمين  والعتماد  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  لموافقة  خاضعة  المدققة  الموحدة  المالية  البيانات  العمومية  ن  ة 
 السنوية. 

 



 

 

 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.  
 

   للمجموعة الموحدة البيانات المالية
 2022 ديسمبر 31في  كما
 
 

 صفحة  المحتويات 

 7 - 2 عن البيانات المالية الموحدة للمجموعة  المستقلين تقرير مدققي الحسابات 

 8 للمجموعة  بيان المركز المالي الموحد

 9 للمجموعة  الموحد   ن األرباح أو الخسائربيا

 10 للمجموعة  خر الموحدآلالدخل الشامل ابيان 

 11   للمجموعة  الموحد الملكية بيان التغيرات في حقوق 

 12   للمجموعة الموحد  بيان التدفقات النقدية

 102 - 13   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 

 
 للمجموعة الموحد و الخسائر يان األرباح أب

 2022ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
 

  2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

 
 2.689.147 3.783.056 20 ميالتمويل اإلسال من  الدخلو  ئدالفوا دخل 

 ( 611.258) ( 1.107.183) 21 الودائع اإلسالمية  مودعيوالتوزيعات على   مصروفات الفوائد
  ---------------- -------------    

 2.077.889 2.675.873  من التمويل اإلسالمي   الدخل   صافيو  الفوائد دخلصافي 
 

   742.422 755.618 22 العموالت الرسوم و دخلصافي  
 229.060 314.338  واألدوات المشتقة  التعامل بالعمالت األجنبية األرباح من   فيصا

 ل ة من خال ة العادلبالقيم االستثمارات من  صافي األرباح
 3.452 1.249 23 األرباح أو الخسائر  

   صافي األرباح من بيع استثمارات في سندات 
   52.994 398 10 خر آلالدخل الشامل ا ن خاللدين بالقيمة العادلة م  

 11.529 8.583 11 الحصة من أرباح الشركة الزميلة 
 2.925 6.261  توزيعات أرباح   دخل 

 62.727 49.902 24 دخل آخر 
  --------------- -------------   

 3.182.998 3.812.222  الدخل التشغيلي إجمالي 
 

 مستحقاض قيمة الخسائر انخف (تمخصصاالمعكوسات من / )
 (632) 884  البنوكمن    

 سائر انخفاض قيمة القروض والتسليفات  ات خمخصص

 ( 900.897) ( 1.076.339)  والتمويل اإلسالمي   

 74.881 141.112  فات والتمويل اإلسالميتسلي وال مستردات من القروض 
 األوراق  خسائر انخفاض قيمة  مخصصات من المعكوسات )مخصصات( / 

 102 ( 100)  ستثمارية لية االالما  
 (40.872) ( 56.155) 14 أخرى ض قيمة موجودات  ر انخفا ئ امخصصات خس

  ------------- ------------- 
 2.315.580 2.821.624  الدخل الصافي  إجمالي 

  ------------- ------------- 
 
  ( 835.413) ( 960.837) 25 األخرى  المصروفاتالموظفين و مصروفات  
 (29.645) ( 35.768) 13و  12 واإلطفاء  ستهالكاال

  ------------- --------------   
 ( 865.058) ( 996.605)  التشغيلية المصروفات إجمالي 

  -------------- --------------    
   1.450.522 1.825.019  صافي أرباح السنة  

   ========  ====== = = 
    0.47 0.60 27 )درهم(  للسهم   المخفضالربح األساسي و

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

 . للمجموعة  الموحدة جزءا  من هذه البيانات المالية  37إلى  1من  المرفقةاحات يضتشكل اإل
 

 . 7إلى  2حات على الصفإن تقرير مدققي الحسابات مدرج 

 
 
 
 
 
 



 

 10 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 

 
 للمجموعة الموحد الدخل الشامل األخر بيان 

 2022بر ديسم 31في للسنة المنتهية 
   

 
     
     
  2022  2021     
     ف درهملأ  ألف درهم  إيضاح 
         

     1.450.522  1.825.019  أرباح السنةصافي 
  --------------  --------------     
         

         بنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او الخسائر:
         

  يمة العادلة من في حقوق ملكية بالق من بيع استثماراتاألرباح المحققة 
 اآلخرل الشامل خالل الدخ

  

406 

  

- 
    

مااة القي ساتثمارات فااي حقاوق ملكياة ب إإعااادة تقيايم  (خساائرأربااح / )
 اآلخرل لعادلة من خالل الدخل الشاما

  
4.528 

  
(17.717) 

    

     (2.367)  (3.889) 18 تقاعدقاقات المترتبة على التزامات استح إكتوارية خسائر
         

 :األرباح أو الخسائرتصنيفها الحقا إلى  إعادة يحتمل بنود
 

        

 ني مالتغيرات في القيمة العادلة للجزء الفعل
 تغطية التدفقات النقدية  

  
1.641 

  
4.773 

    

     (396)  (1.825) 11 لشركة زميلة في احتياطي القيمة العادلة  التغيرات
         

ل تفظ بهيا بالقيمية العادلية مين خيالسيتممارات المحيالتغيرات فيي اا
 خر: آلالدخل الشامل ا

        

         

     (52.994)  (398) 10 رات في سندات الدين ماتث األرباح المحققة من بيع اس
     (58.020)  (632.715)  ات الدينمن إعادة تقييم اإلستثمارات في سند الخسائر

         
لة مين خيالل ارات المحتفظ بها بالقيمة العادفي ااستمم صافي التغير

 خر آلالدخل الشامل ا
  

(633.113) 
  

(111.014) 
    

  -------------  -------------     
     (126.721)  (632.252)  للسنة  ىاألخرالشاملة  رالخسائ

  --------------  --------------     
     1.323.801  1.192.767  ة إجمالي الدخل الشامل للسن

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

 . للمجموعة  الموحدة ة جزءا  من هذه البيانات المالي  37إلى  1من  المرفقةيضاحات اإل تشكل
 

 . 7إلى  2صفحات إن تقرير مدققي الحسابات مدرج على ال
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 ش.م.ع.  التجارينك دبي ب
 

 الموحد للمجموعة الملكيةحقوق بيان التغيرات في 
 2022ديسمبر  31تهية في للسنة المن

         

         

         

 رأس 
سندات رأس  

  األرباح    احتياطي  ي االحتياط  االحتياطي  االحتياطي  المال 
 اإلجمالي  المستبقاة   ادلة ة الع القيم الرأسمالي  العام  مي والنظا القانوني الشق األول  المال  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  هم ألف در ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  هم در ألف 

01.4471.4 2.203.800 2.802.734 2022ير ينا 1في كما   1.328.025 8.6383  (17461. )  5.853.744 13.567.214 

  : الملكيةفي حقوق المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة  
 

      
( 132.228) - - - - - - لمال الشق األولالفائدة على سندات رأس ا  (132.228 )  

( 48725.3) - - - - - - ( %25.88) 2021توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة   (725.348 )  
( 19.250) - - - - - - 2021مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة لسنة   (25019. )  

 - - - - - - - - والنظاميتياطي القانوني المحول إلى االح
( 909) - - - - - - (11الحصة في مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الزميلة )إيضاح   (909 )  

         اآلخر الدخل الشامل 

0191.825. 1.825.019 - - - - - - ة أرباح السنصافي        
( 406) - - - - -   لقيمة العادلةأرباح من استبعاد استثمارات في حقوق ملكية با       406 - 
( 632.252) - - - - - األخرى للسنة   الشاملة لخسائرا      - (632.252 )  

( 632.658) - - - - - اآلخر  إجمالي الدخل الشامل  1.825.425 1.192.767 
( 2693.83) 38.638 1.328.025 1.401.447 2.203.800 2.802.734 2022ديسمبر  31في األرصدة كما   6.801.434 13.882.246 

         

113.6245. 65.547 38.638 1.328.025 1.401.367 2.203.800 2.802.734 2021يناير  1في ا كم  12.953.735 

         : الملكيةفي حقوق   ن، المسجلة مباشرةميالمعامالت مع المساه 

( 8132.22) - - - - - - الفائدة على سندات رأس المال الشق األول  (132.228 )  
( 1.543) - - - - - - الشق األول  تكلفة قيد سندات رأس المال  (1.543 )  

( 560.547) - - - - - - ( %20) 2020ة توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسن  (7560.54 )  
( 15.400) - - - - - - 2020المدفوعة لسنة مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء   (004.51 )  

( 80) - - - 80 - - ميوالنظاانوني طي القالمحول إلى االحتيا   - 
( 460) - - - - - - (11إدارة الشركة الزميلة )إيضاح في مكافأة أعضاء مجلس صة  الح  (604 )  

         اآلخر الدخل الشامل 

 1.450.522 1.450.522 - - - - - - صافي أرباح السنة      
( 721126.) - - - - - األخرى للسنة   الشاملة الخسائر      - (126.721 )  

( 126.721) - - - - - اآلخر  إجمالي الدخل الشامل  1.450.522 1.323.801 
8.6383 1.328.025 1.401.447 2.203.800 2.802.734  2021ديسمبر  31في األرصدة كما   (61.174 )  853.7445.  13.567.214 

 
 .للمجموعة  وحدةلما  اليةجزءا  من هذه البيانات الم  37إلى  1من  المرفقةتشكل اإليضاحات 

. 7إلى  2ت مدرج على الصفحات إن تقرير مدققي الحسابا
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
   للمجموعة الموحد ةبيان التدفقات النقدي
 2022سمبر دي 31للسنة المنتهية في 

  2022 2021 
  ألف درهم  ألف درهم إيضاح  

 األنشطة التشغيلية  
 1.450.522 1.825.019  أرباح السنةصافي 
   : رىلبنود غير النقدية والبنود األخلتسويات 
 29.645 35.768 13و  12 واإلطفاء  االستهالك

 35.416 (2.103)  االستثمارات إطفاء عالوات / خصومات 
 1.034 971  السندات والقروض متوسطة األجل  دقيوتكلفة إطفاء 
 26.234 19.152  ت األجنبيةالعمال تحويلمن  خسائر
 ( 55.911) (1.403)  حققة من بيع استثمارات المباح األر

 ( 30.290) 21.308  المحققة من األدوات المشتقة ر غي (األرباح) الخسائر / صافي
 ( 102) 100 وراق الماليةستثمارات في األانخفاض قيمة اال  مخصصات (معكوسات منمخصصات / )

 ( 11.529) (8.583) 11 الحصة من أرباح الشركة الزميلة 
 ( 2.925) (6.261)  األرباح عات توزيدخل 

 900.897 1.076.339  سالمي والتمويل اإل  القروض والتسليفات مخصصات انخفاض قيمة
 632 (884)  وكانخفاض قيمة المستحق من البن خسائر مخصصات( /  من المعكوسات )

 40.872 56.155 14 مة موجودات أخرى ر انخفاض قيمخصصات خسائ
 38 (8)  تثمارية ات اسعقار و  معداتمن استبعاد ممتلكات و خسائر /(أرباح)

  -------------- ------------- 
  3.015.570 2.384.533 

 ( 595.414) ( 213.389)  اطي القانوني لدى المصرف المركزي تياالحفي  لزيادةا
 رف المركزي بفترة استحقاق متداولة لدى المص في شهادات إيداع النقص )الزيادة( / 

 350.000 ( 1.050.000)  ر من ثالثة أشهر تعاقدي اكث  
 ( 394.781) 248.751 تحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهر في المستحق من البنوك بفترة اس (دةلزيالنقص / )اا

 ( 12.053.710) 757.225  سليفات والتمويل اإلسالمي لتوافي القروض  (الزيادةالنقص / ) 
 ( 383.211) ( 604.748)  في الموجودات األخرى  ةالزياد
 1.227.206 961.133  من ثالثة أشهر   ي اكثرنوك بفترة استحقاق تعاقدلبل  حقفي المستالزيادة 

 12.970.836 ( 1.647.290)  للعمالء في ودائع العمالء والودائع اإلسالمية الزيادة )النقص( /  

 ( 14.874) 416.869  في المطلوبات األخرى  (النقصدة / )الزيا

 ( 15.400) ( 19.250)  اء مجلس اإلدارة المدفوعةة أعض مكافأ
  ------------ ------------- 

 3.475.185 1.864.871  األنشطة التشغيليةمن  النقدية التدفقاتصافي 
  ------------ ------------ 

 رية تمماااسطة األنش
 ( 22.595.632) ( 10.243.748)  شراء استثمارات 

 18.728.201 9.780.467     متحصالت من بيع استثمارات
 ( 53.492) ( 77.477)    اريةوعقارات استثم ممتلكات ومعدات شراء  

 4.472 2.529 13 ات االستثماريةروالعقامتحصالت من بيع الممتلكات والمعدات 
 2.925 6.261     األرباحوزيعات ت دخل

 3.992 7.984 11 توزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركة الزميلة 
  --------------- ------------- 

 ( 3.909.534) ( 523.984)  ااستممارية شطة ن األ  يخدمة فالمستالنقدية التدفقات  صافي
  --------------- ------------- 

 األنشطة التمويلية 
 819.397 ( 551.442)  جل األتوسطة قروض مت وادسن )إعادة دفع( / إصدار

 ( 132.228) ( 132.228)  فائدة على سندات رأس المال الشق األول لا
 ( 1.543) -  س المال الشق األول تكلفة قيد سندات رأ

 ( 560.547) ( 725.348)  توزيعات األرباح المدفوعة
  -------------- ------------- 

 125.079 ( 1.409.018)  األنشطة التمويلية من  /دمة في( )المستخ التدفقات النقديةصافي 
  ------------- ------------- 

 ( 309.270) ( 68.131)    ا يعادلهوم نقدفي ال النقص صافي
 13.329.709 13.020.439  يناير 1في  ادلهيع وماالنقد 

  -------------- ------------- 
  13.020.439 12.952.308 28 نهاية السنة في   وما يعادلهالنقد 

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

 2.822.304 3.615.900  لمة التمويل اإلسالمي المست والدخل من الفوائد دخل
 767.489 831.593    عات على مودعي الودائع اإلسالمية المدفوعةتوزيوال مصروفات الفوائد

 
 .للمجموعة  الموحدة  يةالبيانات المالجزءا  من هذه   37إلى  1من  المرفقةتشكل اإليضاحات 

 . 7إلى  2مدرج على الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات 
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 م.ع. ري ش.بنك دبي التجا

 

   وعةموحدة للمجمالمالية ال ل البياناتإيضاحات حو
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الشكل القانوني واألنشطة   1

 
ساهمة عامة )ش.م.ع.( وفقاً وهو مسجل كشركة م  1969دبي، اإلمارات العربية المتحدة عام   "( فيالبنكتجاري ش.م.ع. )"تأسس بنك دبي ال

ة والخدمات طه الرئيسي باألنشطة المصرفية التجاري دبي المالي ويتمثل نشاإن البنك مدرج في سوق  .  2021لسنة    32م  دي رقللقانون االتحا

 , دبي ، االمارات العربية المتحدة.   2668ارع االتحاد، ص.ب في شهو  للبنك ان المسجلان العنو .المصرفية لألفراد

 
)ويشار   المملوكة بالكامل البنك وشركاته التابعة  جنتائ  على  2022ديسمبر    31المنتهية في    للسنة تشتمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة  

 لزميلة.  إليهم با "المجموعة"( وحصة المجموعة في الشركة ا
 

 التابعة والشركة الزميلة  ل الشركاتتفاصيل حو 
 

للخ (1 التجاري  ذ المالي مات  ددبي  للقانون اال .م.م.،ة  ذات مسؤولية محدودة وفقا   دبي،    2021لسنة    32تحادي رقم  هي مسجلة كشركة  في 
والسندات    ألسهمشركة بالعمل كوسيط لويتمثل النشاط الرئيسي لل  من حصص الشركة  %100  المجموعة  تمتلكات العربية المتحدة.  اإلمار

 المحلية.  
لسنة    32االتحادي رقم  ، هي مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة وفقا  للقانون  حد ذ.م.ملوالشخص اكة ارسي بي دي لخدمات التوظيف ش (2

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

مسجلة  (3 هي  ذ.م.م.،  للعقارات  ذات  كشرك  التجاري  محدومسؤة  االولية  للقانون  وفقا   رقم  دة  دبي  2021لسنة    32تحادي  اإلمافي  رات  ، 
جموعة وشراء  ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات إدارة ممتلكات الم  من حصص الشركة  %100  جموعة الم   تمتلكمتحدة.  العربية ال
 ت وبيعها.العقارا

العقاري  (4 للتطوير  الميثاق  م  نور  االتحادي رقم  مسؤولية    ذات كشركة  جلة  سذ.م.م.، هي  للقانون  وفقا   ي،  دب   في  2021لسنة    32محدودة 
 بالتطوير العقاري. من حصص الشركة ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة  %100المجموعة  ة المتحدة. تمتلكاإلمارات العربي 

سندات   إلصدارالغرض الخاص  اتة ذالمنشأسيس أ. تم ت كايمان جزرغرض خاص مسجلة في  تد، هي منشأة ذات ي دي )كايمان( ليمب  سي (5
 الدين.

لي IIسي بي دي )كايمان   (6 تأسيس.  كايمان  جزرفي  ض خاص مسجلة  وهي منشأة ذات غر   متد،(  للقيام    تم  الخاص  الغرض  المنشأة ذات 
 المشتقات المالية. بالتعامل والتفاوض على عقود 

7) VS 1897 المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بإدارة    تم تأسيس .  مانكاي   جزر في    ة )كايمان( ليمتد، وهي منشأة ذات غرض خاص مسجل
 د الدين.المستحوذ عليه من سدا االستثمار

أصناف التأمين على    . تقوم الشركة بكافةوطنية للتأمينات العامة )ش.م.ع.(، هي شركة زميلة للبنك مدرجة في سوق دبي المالي الشركة ال  (8
ن  أد اإلدارة ب ميلة. تعتقالشركة الزفي    %17.8التأمين. يمتلك البنك حصة بنسبة    ل إعادةعماعض ألك ب ذالحياة وأعمال التأمينات العامة وك

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

 إلعداد  اس ا أس   2
 
 التوافق  ان يب   2-1

إعداد المالية    هذه   تم  وفالبيانات  لالموحدة  عن    ييرمعاقا   الصادرة  الدولية  المالية  المحاسب التقارير  المعايير  وبالتوافق  مجلس  الدولية  مع  ية 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ذات العالقة المطبقة في  القوانين

 
فقد تم   2009يناير    6خ  اري بت   85/2009مارات العربية المتحدة بموجب التعميم رقم  دولة اإلالمالية والسلع في    وفقا لمتطلبات هيئة األوراق 

ا بتعرضات  المتعلقة  المعلومات  عن  من  اإلفصاح  واألرصد اللبنك  المصر نقد  لدى  المركزية  البنوك و ف  من  في    االستثماراتو  المستحق 
 . يضاحات المتعلقة بهاربية المتحدة في اإلاألوراق المالية خارج دولة اإلمارات الع

 
   مالية ال ناتالبياالعملة التشغيلية وعملة عرض  2-2

مقربا  إلى أقرب عدد    للمجموعة   وهي "العملة التشغيلية"   تحدة الم  رات العربيةاإلما   بدرهم  للمجموعة   لقد تم عرض البيانات المالية الموحدة
 إال إذا ذكر غير ذلك. صحيح باآلالف.
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 ري ش.م.ع. بنك دبي التجا

 

 ة  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموع
 2022ديسمبر  31ة المنتهية في نسلل

 
 أساس اإلعداد )تابع(    2

 

 حكام دام التقديرات واألستخا   2-3
. ويتطلب كذلك من اإلدارة أن  ة الهامةات المحاسبي بعض التقديراستخدام    يتطلبوفقا لمعايير التقارير المالية الدولية    المالية  البياناتإن إعداد  

تطبيق  إطار  في  أحكاما  إ  ت ساسياال  تضع  للمجموعة.  من  المجاالت ن  المحاسبية  كبيرة  درجة  على  تنطوي  ق  التي  التعقيد  أو  تم  األحكام  د 
 . 4 فصاح عنها في اإليضاح رقماإل
 

 القياس س ا أس   2-4
   

 اريخية باستثناء ما يلي:  فة الت التكل أساس  على موعة للمج الموحدة تم إعداد البيانات المالية 
 ؛  من خالل األرباح أو الخسائر ة على أساس القيمة العادلةقت المش يتم قياس األدوات المالية  •
 ؛  المحتفظ بها للمتاجرة -و الخسائررباح أعادلة من خالل األمالية بالقيمة الات الاألدو •
 ؛ألخرخالل الدخل الشامل اودات المالية بالقيمة العادلة من الموج •
  يل التكلفة تعد  يتم  بها بالقيمة العادلة فيما يتعلق بالمخاطر التي يتم تغطيتها.  معترفالمغطاة وال  المالية  يتم قياس الموجودات والمطلوبات  •

 ؛ ح أو خسائر التحوطة ألرباالمطفأ
 ة الخدمة. تعويضات نهاية الخدمة والتي يتم قياسها بالقيمة الحالية اللتزامات نهاي  •

 
 أساس التوحيد       2-5

 .  ةعليها من قبل المجموع  الشركات التابعة مسيطر .للبنك والشركات التابعة لهنات المالية اي الب ن  م للمجموعة الموحدة  تتألف البيانات المالية
 

 دمج األعمال  (1)

ثمن المحول  . يتم عادة  قياس اللسيطرة إلى المجموعةعمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عند تحويل ا تقوم المجموعة باحتساب 
 وذلك عند االستحواذ على صافي الموجودات القابلة للتحديد.  ادلة،ستحواذ بالقيمة الععند اال

 
 ابعة ة التالشرك (2)

 على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:  السيطرةعة ب تقوم المجمو

في    عالقة  تطة ذاتعطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه األنش  حالية التيالحقوق ال  فيها )أي  المستثمر  الشركةالسلطة على   -
 ، (الشركة المستثمر فيها

 كة المستثمر فيها، و في الشرد متغيرة من اشتراكها التعرض لمخاطر، أو حقوق، عوائ  -

 .دهاالقدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائ  -

 
الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار   لة في ل من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماث ى المجموعة أق عندما يكون لد
 ما في ذلك: كة المستثمر فيها، ب كان لها سلطة على الشروالظروف في تقييم إذا جميع الحقائق  

 
 ،لمستثمر فيهاخرين في الشركة ااآلة مع حاملي حقوق التصويت الترتيبات التعاقدي  -

 و ،  خرىالحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األ -
 . حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة  -

 
أن هناك  أم ال على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى    السيطرة ديها  فيما إذا كانت ل  وعة بإعادة تقييمالمجمتقوم  

على    السيطرةالتابعة عندما تحصل المجموعة على    للشركة  ية لات المالبيانا  ر الثالث للسيطرة. يبدأ توحيدد أو أكثر من العناصتغيرات لواح
 على الشركة التابعة.   السيطرةعندما تخسر المجموعة  ك البيانات الماليةحيد تلعن تو توقف التابعة وت  الشركة 

 
.  صص غير المسيطرةح لعة ولم للمجمواألخرى يعود إلى مساهمي الشركة األ  خل الشامل الد  بنودئر وكل عنصر من  إن األرباح أو الخسا

البيانات على  تعديالت  إجراء  يتم  الضرورة،  التا  عند  للشركات  الم المالية  سياساتهم  لجعل  المحاسبية  حاسبعة  السياسات  مع  تتماشى  بية 
 للمجموعة.  
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 ع. بنك دبي التجاري ش.م.

 

   لموحدة للمجموعةيانات المالية اإيضاحات حول الب
 2022سمبر دي 31للسنة المنتهية في 

 

 أساس اإلعداد )تابع(    2
 
 أساس التوحيد )تابع(      2-5
 

 التابعة )تابع(  ركة الش (2)
 
التابعة دون خسارة  ت ي  الشركة  الملكية في  التغير في حصة  إذا خس  السيطرة م احتساب  المجموعة  كمعاملة حقوق ملكية.  على    السيطرة رت 

 الشركة التابعة فإنها: 

 
 ؛وبات الشركة التابعةلطة( ومتشطب األصول )بما فيها الشهر -

 ؛الملكية  راكمة المسجلة في حقوق تشطب فروقات تحويل العمالت األجنبية المت  -

 ؛ تشطب القيمة المدرجة ألية حصص غير مسيطرة -
 ؛وضالقيمة العادلة للمبلغ المقب ب  باالعترافتقوم  -

 ؛ القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ بهب  باالعترافتقوم  -
 ؛ و الموحد  األرباح أوالخسائر أو عجز في بيان  ض ائ ف ي أب  باالعترافتقوم  -

تصنيف - بإعادة  األم    تقوم  الشركة  احصة  تم  لعنامن  التي  بهاصر  في    االعتراف  الشاملسابقا   الدخل  الموحدة ا  بنود  إلى    ألخر 
الخسائر أو  األرباح    وحدة لما  األرباح  المجمومستبقاةلاأو  قامت  إذا  مطلوب  هو  وكما  مناسبا ،  هو  كما  با،  المباشر  العة  ستبعاد 

 للموجودات والمطلوبات ذات عالقة. 
 

لفرق  الموحد ويتم احتسابها بااألرباح أو الخسائر رباح أو الخسائر في بيان االعتراف باأليتم  تابعة، ركة طرة على شلمجموعة السي عندما تفقد ا
  ة )بما في ذلك الشهر  للموجودات( القيمة الدفترية السابقة 2)، وبها فظمحت ال للحصةيمة العادلة للمبلغ المستلم والقيمة العادلة الق ( إجمالي1بين )

 ابعة وأي حصص غير مسيطرة. الشركة الت  ( والتزامات التجارية
 

ة  بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قامت مباشر  يتعلقفيما  رى لشاملة األخ اإليرادات ايتم احتساب جميع المبالغ المعترف بها سابق ا في  
أو الخسائر أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق   األرباحة تصنيفها إلى للشركة التابعة )أي إعاد  ذات الصلة الموجودات أو المطلوبات  عاد ب ت باس

 .الملكية(
 

لالحتساب  دئي  ب مال  اف االعتريخ فقدان السيطرة كقيمة عادلة عند  ة السابقة في تارفي الشركة التابعبه  محتفظ  استثمار    ألي تعتبر القيمة العادلة  
 عند االعتراف المبدئي باالستثمار تكلفة  ال،  يكون ذلك متاحا    ما، عنديةإلعداد التقارير المالمن المعايير الدولية    9رقم  بموجب المعيار  الالحق  

 رك. مشت  ائتالف في شركة زميلة أو 
 

 الزميلة  الشركة  (3)
تأثير جوهري ع في القرارات الخاصة    المشاركة إن التأثير الجوهري هو القدرة على    ليها.إن الشركة الزميلة هي منشأة يكون للمجموعة 

 مشتركة على هذه السياسات.  سيطرةأو  سيطرة شغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليس  ت لبالسياسات المالية وا
 

 ا الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.  شركتهة في ثمارات المجموعيتم احتساب است 
 

ة لالستثمارات من  ل القيمة المدرجية بالتكلفة. يتم تعدي االستثمار في الشركة الزميلة في البداب   االعترافالملكية، يتم    ق وقة حق بموجب طري 
الزمي  للشركة  األصول  المجموعة من صافي  في حصة  التغيرات  تثبيت  االستحأجل  تاريخ  منذ  الشهلة  إدراج  يتم  بالشركة  واذ.  المتعلقة  رة 

 النخفاض في القيمة.  رج لالستثمارات وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي بخصوص ادملغ الالزميلة ضمن المب 
 

  ل الشامل بنود الدخ غييرات في  حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أية ت   الموحد  بيان األرباح أو الخسائريعكس  
فيها كجزء من   المستثمر  الشركات  لتلك  تغ  الشامل   ل خالد   بنود األخرى  يكون هناك  ذلك، عندما  إلى  باإلضافة  للمجموعة.  يتم  األخرى  يرا  

به ذ  االعتراف  ينطبق  عندما  تغيرات،  أية  من  حصتها  بتثبيت  المجموعة  تقوم  الزميلة،  للشركة  الملكية  حقوق  في  بيان  مباشرة  في  لك، 
الملكية التغيرا حقوق  في  أ  . الموحد  ت  من  المجموعة  حصة  إجمالي  في    و أرباح  يظهر  الزميلة  الشركة  الخسائرخسائر  أو  األرباح    بيان 
 .  الموحد

 
لجعل السياسات  لنفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت  الية للشركة الزميلة  م إعداد البيانات المت ي 

 الخاصة بالمجموعة. سبية تتماشى مع تلك المحا
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 . ش.م.ع بنك دبي التجاري 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ر ديسمب 31ة في للسنة المنتهي

 

 أساس اإلعداد )تابع(    2
 أساس التوحيد )تابع(      2-5

 
 الشركة الزميلة )تابع(  (3)

استثماراتها في الشركة    ن مقيمة  خسائر االنخفاض في التثبيت  وعة فيما إذا كان من الضروري  مالملكية، تحدد المج  بعد تطبيق طريقة حقوق
ا التقارير  تاريخ إعداد  المجموعةالزميلة. في كل  تحدد  إذا كان هناك دل  لمالية،  بأن  فيما  قد  يال  موضوعيا   الزميلة  االستثمارات في الشركة 

مبلغ الممكن تحصيله من لابين    تساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرقالمجموعة باح  الدليل، تقوم  هذاجد  تواانخفضت قيمتها. إذا  
   .الشركة الزميلة من أو الخسائر الخسائر ضمن الحصة من األرباحب  ف يتم اإلعترارجة، ثم مدالبين القيمة الدفترية الشركة الزميلة و

 
أي  ب   اإلعترافيتم    .ةلعادلأية استثمارات محتفظ بها بقيمتها ا  وقيدبقياس  م المجموعة  الشركة الزميلة، تقوعند خسارة التأثير الجوهري على  

القيمة بين  الز  الدفترية  فرق  للشركة  التأالمدرجة  خسارة  عند  من  ر  ثي ميلة  والعوائد  بها  المحتفظ  لالستثمارات  العادلة  والقيمة  الجوهري 
 . الموحد سائربيان األرباح أو الخاالستبعاد في 

 
بلغ  انخفاض القيمة بشكل دوري. ولتحديد التقييم، تقارن اإلدارة الم  مي لتقي   رة بمراجعة حصتها من االستثمارات في الشركات الزميلة اإلداتقوم  

ت القيمة الدفترية المدرالممكن تحصيله مع   لب من المجموعة  قدير المبلغ الممكن تحصيله باستخدام القيمة المستخدمة يتطجة لالستثمار. إن 
 لنقدية. واختيار سعر خصم مالئم الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات ا  ةلزميلدية المستقبلية المتوقعة من الشركات اتقدير للتدفقات النقعمل 

 
    عند التوحيد مشطوبة المعامالت ال (4)

بإستثناء أرباح أو  )   للمجموعةالداخلية  المعامالت  عن    ناتجةواألرباح والمصروفات العند إعداد البيانات المالية الموحدة يتم شطب األرصدة  
كن إلى الحد الذي ال  ألرباح غير المحققة ولاألجنبية(. كما يتم شطب أية خسائر غير محققة بنفس طريقة شطب ا  ت العمالالمعامالت ب خسائر  

 نخفاض القيمة.  وجد معه أدلة على اي 

 

 السياسات المحاسبية الهامة 3
 

المعايير  باستثناء تطبيق    الموحدةت المالية  ان البياناه بشكل متسق على جميع السنوات الواردة في هذه  لمبينة أدمحاسبية السياسات التم تطبيق ا
 . 1-5يضاح رقم كما هو موضح في إ ولىللمرة األ ةي المحاسب 

 

 األدوات المالية  3-1

 ااعتراف والقياس المبدئي   ( أ

 أداة حقوق ملكية لطرف آخر أو العكس. ة والتزام مالي أو نه أصل مالي للمجموع تتمثل األداة المالية في أي عقد ينتج ع
 

بالتالدين الصادرة والمطلوب بالقروض والتسليفات، الودائع، سندات ا  جموعة باالعتراف المبدئيملوم اقت  ريخ التي نشأت فيه. يتم ات التابعة 
ل البيع  أو  الشراء  عمليات  بجميع  االعتراف  وإلغاء  علاالعتراف  المالية  المتاجلموجودات  تاريخ  أساس  فيه  ى  تصبح  التي  التاريخ  وهو  رة 

بالطر  ا ة طرفالمجموع البيع والشراء  المالية. إن عمليات  التعاقد على األداة  الموجو يقة االعتيادية هي مشت في  أو مبيعات  المالية  ريات  دات 
 لسوق. ائح أو اتفاقية في اتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب لوالتي ت 

 

ال المالية  الموجودات والمطلوبات  قياس  المتعلقة مباش  معترف يتم مبدئيا   المعامالت  تكاليف  يتم إضافة  العادلة.  بالقيمة  أو  بها  باالستحواذ  رة 
دلة أو من خالل  ادلة من القيمة العاالموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة الع  بخالف المطلوبات المالية )ر الموجودات المالية وإصدا
الخساألر أو  أو  (ائرباح  يتم إضافتها  المالية على  اخصمه  والتي  المطلوبات  أو  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  يكون   من  التوالي، حيثما 

االعتراف  االع  مالئما ، عند  يتم  الالمبدئي.  باالستحواذ على  مباشرة  المتعلقة  المعاملة  بتكاليف  أو  تراف  المالية  المالية  موجودات  المطلوبات 
 الموحد.  خسائرالقيمة العادلة في بيان األرباح أو ال ب 
 

 على النحو التالي: االختالف  المجموعة باحتساب هذا   عتراف المبدئي، فستقومفي حال اختالف سعر المعاملة عن القيمة العادلة عند اال
فقط    بناء  على أسلوب تقييم يستخدم  ماثل أوط ألصل أو التزام مت سعر مدرج في سوق نش  في حال االستدالل على القيمة العادلة من خالل  •
عند االعتراف المبدئي )أي؛ أرباح أو خسائر    دالموح  رباح أو الخسائرانات من األسواق الملحوظة، ثم يتم االعتراف بالفرق في بيان األي ب 

 (. 1يوم 
 

اجها  رد الل إمن خ 1تأجيل أرباح أو خسائر يوم  يتم ر المعاملة )أي؛ سوفعادلة لتتوافق مع سعفي كافة الحاالت، سوف يتم تسوية القيمة ال •
 ضمن القيمة الدفترية المبدئية لألصل أو االلتزام(. 

 

لمدى  و الخسائر المؤجلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس منطقي، فقط إلى اإدراج األرباح أ  اف المبدئي، سيتمالعتربعد ا
 وق في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام. س لفي ا )بما في ذلك التوقيت( يأخذه المشاركينعن تغير في عامل ما الذي تنشأ فيه 
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 ش.م.ع.  بنك دبي التجاري
 

 للمجموعة الموحدة اليةالبيانات المإيضاحات حول 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  ةالسياسات المحاسبية الهام 3

 

 لمالية األدوات ا  3-1

    مبادئ قياس القيمة العادلة   (ب          

 

المشاركين في السوق    بين  نظامية ي معاملة  فعه لتحويل االلتزام فالعادلة في السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي سيتم د  ةالقيمتتمثل  
أو، في حالة عدم وجوده، الرئيسي  السوق  القياس في  تاريخ  يكون متاح  في  للمجموعة أفضل سوق  العادلة    ا  القيمة  التاريخ. تعكس  في ذلك 

 دم الوفاء بااللتزام.  عرمخاط لاللتزام
 

في سوق نشط لهذه األداة. يعد السوق نشطا إذا كانت المعاملة  تخدام أسعار مدرجة  العادلة لألداة باس مةتقوم المجموعة، حيثما أمكن، بقياس القي 
 . لتوفير معلومات عن التسعير بصورة مستمرة كررة أو قدر كافي تزام تتم بصورة مت لاال  الخاصة باألصل أو

 
الملحوظة ذات العالقة    دام المدخالت يب تقييم تعزز من استخ ج في سوق نشط، تستخدم المجموعة عندئذ أسالر حالة عدم وجود سعر مد  في

يضعها المتعاملين في السوق بعين االعتبار عند  وامل التييم المتبعة كافة العوالتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة. تشكل أساليب التقي 
 املة ما. عمسعير ت 
 
، وهو ما يمثل القيمة العادلة للثمن المدفوع أو  ا يكون سعر المعاملةتراف المبدئي عادة معاال  إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند 

حقق من القيمة العادلة  ت لمكن اعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال ي لعادلة عند االن هذه القيمة اوعة أالمجم  ارتأت الُمستلم. في حالة  
تكون فيها بيانات السوق  ساس أحد أساليب التقييم التي  وال تقوم على أ ات أو مطلوبات مماثلة  خالل السعر المدرج في سوق نشط لموجود  من

عند االعتراف   بين القيمة العادلة قالفر  لمالية مبدئيا بالقيمة العادلة، معدلة إلزالةياس األداة ا، فإنه يتم قة للفرقالغير ملحوظة غير مادية بالنسب 
الح المعاملة.  وسعر  بهذا  ، اقالمبدئي  االعتراف  يتم  األرب   بيان  ضمن  علىالفرق  الموحد  الخسائر  أو  أعمار    اح  مدى  على  مناسب  أساس 

 ء المعاملة. اهخ انت بيانات سوق ملحوظة أو تاري  عوم بشكل كامل منعلى تقييم مد تاريخ الحصول  عمر عنهذا ال يزيداألدوات، وال 
 

المقاسة   المطلوبات  أو  الموجودات  كان ألحد  حال  أسعارفي  العادلة  فإن    بالقيمة  وأسعار طلب،  تقوم المجمعرض  الموجودات    وعة  بقياس 
المط وبقياس  العرض  بسعر  األجل  طويلة  قصيروالمراكز  والمراكز  الطلب.لوبات  بسعر  األجل  المالية ي   ة  الموجودات  محافظ  قياس    تم 

مخاطر  تعرض إلى  على أساس صافي المن قبل المجموعة    رتهات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي تتم إداا ب طلولموا
أو مخاطر االئتمان التي سيتم قبضها من بيع  السوق  المالي   صافي  على أساس األسعار  لتحويل صافي  )طويل األجل    المركز  يتم دفعها  أو 

األجل قصير  التعديالترعالم  (المركز  إن  معينة.  لمخاطر  عل  ضة  المحافظ،  مستوى  على  تتم  سالتي  تعديل  المثال  سبيل  الطلب  ى  أو  عر 
فردي استنادا  أساس  على    ول أو إلتزاماتتحميلها على أصعلى أساس صافي التعرض، يتم    التي تعكس القياس  و   تعديالت مخاطر االئتمان
  ع تحت لودائ ية تحت الطلب )كاللمطلوبات المال  إن القيمة العادلة المقدرة   .على حدة  في المحفظة  فرديةالصلة لكل أداة    إلى تعديل المخاطر ذات 

 د المبلغ.يمكن فيه طلب سدا  ليست أقل من المبلغ المستحق السداد عند الطلب، مخصوما من أول تاريخ الطلب(
 

على صافي    المماثلة بناء    الملكية الخاصة أو شركات االستثمار  ق و يق حقالعادلة لالستثمارات في الصناديق المشتركة وصناد  د القيمة يتم تحدي 
بالرجوع إلى    تقديرات معقولة للقيمة العادلة   ل مدير الصندوق. بالنسبة لالستثمارات األخرى، يتم تحديدمعلنة من قب موجودات والخر قيمة للآ

 النقدية المتوقعة والمخصومة.  دفقاتقية حديثة تشمل استثمارات مماثلة بناء  على الت معامالت سو أسعار 
 

رك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصول في أعلى  قدرة المشا  مالي يأخذ في االعتبارإن قياس القيمة العادلة ألصل غير  
 . م لهايمكنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخداأخر في السوق  ق بيعها لمشاركن طري أو ع  لها وأفضل استخدام

 
تتوف  والتي  الظروف  تناسب  التي  التقييم  أساليب  المجموعة  كافية  تستخدم  بيانات  لديها  العادلة،ر  القيمة  األمث   لقياس  للمدخالت  واالستخدام  ل 

 الملحوظة. الملحوظة المعنية وتقليل استخدام المدخالت غير 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 للمجموعة موحدةإيضاحات حول البيانات المالية ال
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  ية الهامةالسياسات المحاسب 3
 
 )تابع(   األدوات المالية      3-1

 
  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  (ج
 

والمطلوبات   الموجودات  الإن جميع  قيمتها  تقاس  ي التي  أو  تصنيفعادلة  يتم  المالية  البيانات  في  اإلفصاح عنها  الهرمي    نها ضمتم  التسلسل 
 ادلة ككل: اسية لقياس القيمة العستوى من المدخالت األسللقيمة العادلة ومبينة كما يلي استنادا  ألقل م

 
ذا كانت  في سوق نشطه إالمالية أنها مدرجة  ذجية. تعتبر األداة  سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشطه ألداة نمو:  1المستوى  

المدرجة أو نشاط أو مجم  ةمتاح   األسعار  أو وسيط  تاجر  أو  أو  بسهولة وبصورة منتظمة من بورصة  تنظيمية  وعة أو خدمة تسعير  هيئة 
    وق االعتيادية.ت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقا  لشروط الس ه األسعار المعامالوتمثل هذ

 
الملحوظة،  :  2مستوى  لا المدخالت  على  بناءا   التقييم  من  صب سواء  أساليب  )المشتقة  مباشرة  غير  بصورة  أو  )كاألسعار(  مباشرة  ورة 

الفئة عاألسعا تشتمل هذه  ت ر(.  يتم  التي  األدوات  ألى  باستخدام:  المدر قييمها  األسعار  أو  نشطة ألدوات مماثلة  أسواق  جة  سعار مدرجة في 
 .  ة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوقرواة بص بحيث تكون جميع المدخالت الهامة مستق و أساليب تقييم أخرىألدوات نموذجية أ

 
تقييم   ت هامة غير مباستخدام مدخال التقييم  أساليب    : 3المستوى   بإستخدام أساليب  تقييمها  يتم  التي  الفئة على األدوات  لحوظة. تشتمل هذه 
ة. تشتمل هذه الفئة على أدوات يتم تقييمها ادم األت غير الملحوظة أثرا  كبيرا  في تقيي ظة بحيث يكون للمدخالعلى مدخالت غير ملحوتشتمل  

 غير ملحوظة وضرورية  لبيان الفروق بين األدوات. االفتراضات الهامة بحيث تكون التسويات و المدرجة ألدوات مماثلةبناءا  على األسعار 
  
 . 2-6رقم  قبل المجموعة موضحة في اإليضاح  دمة منالمستخ  العادلةات القيمة وي ست ان م 

 
ظمة في السوق الرئيسي  زام مالي في معاملة من لي أو دفعه لتحويل الت القيمة العادلة لألداة المالية هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل ما

المدرجة غير المعدلة في األسواق النشطة أفضل دليل  ريخ القياس في ظل ظروف السوق الحالية )أي سعر الخروج(. تقدم األسعار  في تا
أسعل البنك  يطبق  نشط ،  في سوق  يكون هناك سعر مدرج  العادلة. عندما ال  القيمة  تزيد  ى  أخرى  تقييم  المدخالت ذاليب  استخدام  ات  من 

هذه ما يلي: استخدام المعلومات المتاحة من  قليل استخدام المدخالت غير القابلة للرصد. تتضمن أساليب التقييم الصلة التي يمكن مالحظتها وت 
المخصومة ، أو  ليل التدفقات النقدية  لمقارنة ، أو تطبيق تحلسوق الحديثة ، أو اإلشارة إلى القيمة العادلة الحالية ألداة مالية قابلة لمعامالت ا

تسعي  نماذج  شتطبيق  بشكل  مستخَدم  آخر  تقييم  أسلوب  أي  االعتماد على  أو   ، الخيارات  أنهم ر  وأثبتوا  السوق  في  المشاركين  قبل  من  ائع 
 تقديرات موثوقة. يقدمون 

   
يب تقييم راسخة تتضمن افتراضات تستند  لة باستخدام أسالديد القيمة العادتم تح( ، ي OTCبالنسبة لألدوات المالية المشتقة خارج البورصة )

السو أسعار  مثل  يمكن مالحظتها  التي  السوق  مدخالت  إلى  أساسي  الزمنية  بشكل  والقيمة  األساسية  لألدوات  التعاقدية  الحالية واألسعار  ق 
 قلب األسعار والسعر. العمالت وكذلك عوامل ت ومنحنيات عائد أسعار الفائدة ومنحنيات االئتمان وأسعار  للنقود

 
مستوى من  صنيف )استنادا  إلى أدنى  الهرمي بإعادة تقييم الت   مجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين مستويات في التسلسللاتحدد   
 رة إلعداد التقارير المالية. دخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فت الم

 
إعادة تقييمها   ركات في القيم للموجودات والمطلوبات الضرورية إلعادة قياسها أوحلليل ابتحالي، تقوم المجموعة  يخ إعداد كل تقرير ماربت 

السيا بالحسب  الخاصة  المحاسبية  الممجموعة. ومن  سات  الرئيسية  المدخالت  المجموعة من  تتحقق  التحليل  تقييم  أجل هذا  أحدث  طبقة في 
 ية األخرى. ن عت المود والمستندايم مع العقلومات في احتساب التقي بمطابقة المع

 
ص ومخاطر األصل أو  وبات على أساس طبيعة وخوا ة أصناف الموجودات والمطلألغراض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، حددت المجموع 
 أعاله. االلتزام ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح 
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 م.ع. بنك دبي التجاري ش.
 

 دة للمجموعةحوة الميانات الماليإيضاحات حول الب
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  ةحاسبية الهامالسياسات الم 3
 )تابع(   ماليةات الاألدو     3-1
 الموجودات المالية 3-1-1
 

 التصنيف  ( أ

 
 ات التالية: ي في التصنيفت المالية عند االعتراف المبدئ تقوم المجموعة بتصنيف الموجودا 

 
 المطفأة؛ التكلفة  (1)

 ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و علا يمةالق (2)

 ائر. الل األرباح أو الخسالقيمة العادلة من خ (3)

 
o  األعمال ذج تقييم نمو 
 

كس ذلك طريقة  ظ باألصل المالي على مستوى المحفظة، حيث يعتقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفا
  ة باالعتبارتأخذ المؤسس   ذلك،شاط واحد. بدال من  تحديد التقييم من خالل عامل واحد أو ن   مات إلى اإلدارة. ال يتمولالمع  تقديمعمال وإدارة األ

 أخذها باالعتبار على: تي يتم المعلومات التتضمن جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة في تاريخ التقييم. 
 

المُ هداواأل  السياسات • لألعماف  كانت    الخصوص،ات. على وجه  ساي الس  هذه  وتطبيق ل  علنة  إذا  تركز على    استراتيجيةما    تحقيق اإلدارة 

  الموجودات تمول تلك    االلتزامات التي   فترة  معفترة الموجودات المالية  ومطابقة  الحتفاظ بمعدل فائدة محدد،  اوإيرادات الفوائد التعاقدية،  

 ؛ تجوداالموقدية من خالل بيع أو تحقيق التدفقات الن 

 ؛اإلدارة قارير بشأنها إلىع ت ورفالمالية المحتفظ بها داخل المحفظة   والموجوداتأداء المحفظة   متقيي  كيفية •

 ؛ الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر الخصوص،وعلى وجه  المحفظة، التي تؤثر على أداء  طر المخا •

 ؛ و تعويض مديري األعمال كيفية •

 يتم النظر في  هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن المبيعات في المستقبل. ومع ذلك، ال  بوأسبا  سابقة،ترات  يت المبيعات في فوتوق  وحجم  وتيرة •

  الموجودات دارة  جموعة إلعلن للم، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المُ منفصلبنشاط المبيعات بشكل  المعلومات المتعلقة  

 .النقدية  يق التدفقاتوكيفية تحق ليةالما

 
رباح  مة العادلة من خالل األالقيمة العادلة، بالقي على أساس    ؤهاأدا  يتم تقييموالتي  دارتها  المحتفظ بها للتداول أو إلالمالية    ت ا جودمو اليتم قياس  

أنه حيث  الخسائر  االحتفا ال    أو  لتحصيل    ظيتم  لالتعاقدية    النقدية   التدفقات بها  بها  االحتفاظ  يتم  النقدي تحصيل  وال  التعاقدية  التدفقات   ولبيع ة 
 المالية.  الموجودات

 
o فائدة الدفعات المبلغ األصلي وفقط  تممل دية  ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاق  تقييم 
التعاقدية    عند النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  األفقط    تمثلتقييم  المبلغ  والدفعات  بعين    تأخذ فائدة،  صلي  التعاقدية    راالعتباالمجموعة  الشروط 
   .اةدلأل
 

تعريف "الفائدة" على أنها  تم  . ي المبدئيصل المالي عند االعتراف  " على أنه القيمة العادلة لألياألصلالمبلغ  يتم تعريف "  التقييم،  اهذ  اضألغر
  ةاسي ساض األف اإلقروتكالي   ولمخاطر معينة   خالل فترة زمنيةبطة بالمبلغ األصلي القائم  وللمخاطر االئتمانية المرت  للمالاعتبار للقيمة الزمنية  

 ربح. األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش ال
 

عاقدية بحيث ال يفي  ي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية الت األصل المالي يتضمن شرط تعاقد ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان  
 :اراالعتب بعين  م تأخذ المجموعةالتقيي . عند األصل بهذا الشرط 

 

 النقدية؛ وتوقيت التدفقات   قيمةداث طارئة من شأنها تغيير حأ •

 رفع المالي؛ ص الخصائ   •

 والتمديد؛ شروط الدفع المسبق  •

 و  محددة؛  موجودات شروط تحد من مطالبة المجموعة بالنقد من  •

 .الفائدة( ألسعار الدوري ط الضب  إعادة)مثل  للمال القيمة الزمنية النظر في  التي تعدل السمات •
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 التجاري ش.م.ع.  ي ببنك د 
 

 عةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجمو
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 )تابع(  دات الماليةالموجو  3-1-1
 

 التصنيف )تابع(  ( أ

 
 )تابع( فائدة دفعات المبلغ األصلي والفقط  تممل التعاقدية   ة لنقديات التدفقات ما إذا كان  تقييم          

ادة  أسعار ثابتة والتي يكون لدى المجموعة خيار اقتراح تعديل سعر الفائدة في تواريخ إع اتذ األجلعة بمحفظة قروض طويلة المجموتحتفظ 
عدل أو استرداد  المُ السعر  المقترضين خيار قبول    . لدىالتعديلوقت    هذه على سعر السوق في  الضبطالدورية. تقتصر حقوق إعادة    الضبط
تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  التدفقات النقدية التعاقدية لهذه القروض  ة أن  قررت المجموع.  فرض غراماتدون  سمية  بالقيمة االالقرض  
ا   والفائدة اختالف سعر  إلى  الخيار  يؤدي هذا  ب لفائ حيث  باالعت دة  تأخذ  اطريقة  ابار  االئتمان، ومخاطر    ةلزمني لقيمة  وتكاليف  للمال ومخاطر 

 . األصلي القائمى المرتبطة بالمبلغ اإلقراض األساسية األخر
 

 دون حق الرجوع  قروض 
 
قات  مجموعة بالتدفمن مطالبة ال  وجب ضمانات المقترض إلى الحدمب المضمونة  والقروض التي تقدمها المجموعة    تؤدي،  الحاالتبعض    في
وع  دون حق الرج م ما إذا كانت القروض  يي تقبتطبيق أحكام عند  المجموعة    تقوم (.  دون حق الرجوع )القروض    ية سااألس  انات دية للضمالنق

 وضع هذه األحكام: ية عند ات التالالمعلوم باراالعت ب تأخذ المجموعة معيار دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط. تستوفي 
 

 للقرض؛ وتواريخ المدفوعات النقدية  غمبال بشكل خاص حدد رتيب التعاقدي ي ان الت إذا ك ما •

 نة؛ضموالمالموجودات المالية صلة بقيمة ال  ذاتالعادلة للضمانات  القيمة •

 ان؛ الضمبغض النظر عن انخفاض قيمة  تعاقدية،  دفعاتالمقترض واستعداده لتقديم  قدرة •

 ض خاص؛ أو منشأة ذات غرعاملة مؤسسة فرد أو يمثل إذا كان المقترض  ما •

 بالكامل؛ ذات حق الرجوع الموجودات بالنسبة لقرض  منالمجموعة  تتعرض لها  يت ال طر مخاال •

 و  المقترض؛ موجوداتن كل أو جزء كبير من الذي يمثل فيه الضما المدى •

 .ذات الصلة ي أسعار الموجوداتاع فارتفإذا كانت المجموعة سوف تستفيد من أي  ما •

 

 لمطفأة مالية بالتكلفة اال ات موجودال (1)
 
ت الشرطين  فأة إذا استوف بالتكلفة المطُمقاسة  المي على أنها  وموجودات التمويل اإلس  والسلفياتبما في ذلك القروض    ،أداة الدين  تصنيف  يتم

 األرباح أو الخسائر: على أنها بالقيمة العادلة من خالل التاليين ولم يتم تحديدها 
 

 ؛ و التدفقات النقدية التعاقدية تحصيل ودات المالية من أجل جوبالم إلى االحتفاظ ضمن نموذج أعمال يهدف   باألصل االحتفاظ يتم •

ألصلي  فائدة على المبلغ االمبلغ األصلي والفقط مدفوعات  تمثل  في تواريخ محددة تدفقات نقدية  الشروط التعاقدية لألصل المالي    عن  ينشأ •

 .القائم

 
   ى راألخ  الشاملة ادات العادلة من خالل اإليرالموجودات المالية بالقيمة  (2)

أداة   العادلة من خالل    أنهاعلى    دينيتم تصنيف  بالقيمة  الشاملة األخرىمقاسة  التحقق    اذا  اإليرادات  التاليين  احد  يتم تصنيفها  شرطين  ولم 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 وبيع موجودات مالية؛ و  اقدية قات نقدية تعدفه من خالل تحصيل تدفإذا كان محتفظ به ضمن نموذج أعمال يتحقق ه  •

 ات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. ى دفعواريخ محددة، تدفقات نقدية تقتصر علإذا كانت بنوده التعاقدية ينشأ عنها، بت   •

 
، باستثناء الحاالت التي تقرر  رئ الخسااألرباح أو    ل لقيمة العادلة من خالت في حقوق الملكية بابقياس جميع االستثماراتقوم المجموعة الحقا   

قيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  قوق الملكية بشكل نهائي بالاف المبدئي، بتصنيف استثمار ما في حفيها إدارة المجموعة، عند االعتر
 األخرى.  

  
عندما يتم    خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ندلة مبالقيمة العاقوق الملكية على أنها  ة المجموعة في تصنيف االستثمارات في حسياس  تتمثل

 ويقوم هذا االختيار لكل استثمار على حده.   استثمارية.أخرى غير تحقيق عوائد مارات ألغراض االحتفاظ بتلك االستث 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةحات إيضا
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  ياسات المحاسبية الهامةسلا 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 )تابع(  الموجودات المالية 3-1-1
 

 تصنيف )تابع( لا ( أ

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  (3)

   
خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل   ندلة مالقيمة العا  ير التكلفة المطفأة أو اس الموجودات المالية التي ال تفي بمعاي قي   يتم

 ح أو الخسائر.  األربا
 

طلبات القياس بالتكلفة المطفأة  قد تقرر المجموعة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمت   االعتراف المبدئي،  عالوة على ذلك، عند
هذا التصنيف ينهي أو  على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان    ى ر األخ  ادات الشاملة العادلة من خالل اإليرأو بالقيمة  

 لذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك.  رية عدم التوافق المحاسبي ايقلل بصورة جوه
 

           

 الالحق  ياس الق (ب 

 
بالقيمة العادلة في    الثابت، الدخل    ذات  ق الملكية وبعض أدواتو قفي ح  واالستثماراتالية، مثل المشتقات  لما  األدوات تقوم المجموعة بقياس  

 ريخ كل تقرير. تا
 

بالموجود يتعلق  المصنفة  فيما  المالية  الشاملة ات  اإليرادات  العادلة من خالل  العادلة من خالل  العادلة من خالل    رى األخ  بالقيمة  بالقيمة  أو 
أو   قاألرباح  يتم الحقا   بالقيمالخسائر،  العياسها  العادلداة  بالقيمة  المسجلة  المالية غير  بالموجودات  يتعلق  بالتكلفة  لة. فيما  قياسها  يتم الحقا  ة، 

 الفعلية، ناقصا  مخصصات االئتمان المتوقعة. أة باستخدام طريقة الفائدة المطف
 
 

 تصنيف إعادة ال ج( 
 

المال الموجودات  تصنيف  إعادة  تتم  المبدال  االعتراف  بعد  ب ية  إال  بها  قي ئي  إلدارة    ماعد  بها  الخاص  األعمال  نموذج  بتغيير  المجموعة 
ة  ره بالموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الموجودات المالي الذي تحتفظ المجموعة في اطامالية. إذا تم تغيير نموذج األعمال  الموجودات ال
يتم التصنيف وال المتأثرة.  بالفئة  تطبيق متطلبات  المتعلقة  بعد  عابال   يدة مستقالجدقياس  تقرير  بشأنها  اليوم األول ألول فترة يصدر  تبارا  من 

يترتب عليه التغيي  التي  نموذج األعمال  الم  ر في  الموجودات  ي إعادة تصنيف  لم  الحالية والسابقة  المالية  السنة  للمجموعة. خالل  طرأ أي  الية 
بالتغيير في نموذج األعمال الذي تحتفظ   يتم إجراء   تم إجراء أي عمليات إعادة تصنيف. يه، لم ي لعلية وموجودات الماالمجموعة في اطاره 

  المالية" "إيقاف االعتراف بالموجودات  و   "تعديل الموجودات المالية"حاسبية بشأن  ار السياسة الملتعاقدية في إطي التدفقات النقدية االتغيرات ف
 على التوالي.  ( ح)  1-1-3( وز)  1-1-3الُمبينة في اإليضاح 
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 ك دبي التجاري ش.م.ع. نب
 

 لمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ل 
 2022ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 ات المالية )تابع( لموجودا 3-1-1

 
 نبية  صرف العمالت األجد( أرباح وخسائر 

 
يتعلق  تحديدها  مي بالق  فيما  يتم  األجنبية،  بالعمالت  المالية  للموجودات  الدفترية  وتحويلهة  الصلة  ذات  األجنبية  الصرف  بالعملة  لسعر  وفقا   ا 
 حديد: في نهاية كل فترة من فترات التقارير المالية. على وجه الت الفوري 

 

من عالقة تحوط محددة، يتم االعتراف بفروق الصرف ضمن    ل جزءوالتي ال تشكاسة بالتكلفة المطفأة  فيما يتعلق بالموجودات المالية المق •

 ؛ صرف العمالت األجنبية والمشتقات  ألرباح منفي بند "صافي ا  الموحد   ح أو الخسائربيان األربا

حددة، يتم  م لحوط امن عالقة الت والتي ال تُشكل جزء  ى  خر ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ فيما يتعلق بأدوات الدين الٌمقاسة بالقيم •

الدي  المطفأة ألداة  التكلفة  بفروق الصرف من  المو االعتراف  الخسائر  أو  بيان األرباح  بند "صافي األرباح منن ضمن  صرف    حد في 

 ارات؛ة تقييم االستثمي إعاداحتياطرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى في  العمالت والمشتقات". ويتم االعتراف بفروق الصرف األخ

ي  • أو  اب تعلق  فيما  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  المالية  عالقةلموجودات  من  جزء  تشكل  ال  والتي  التحوط    الخسائر  محاسبة 

لة  لقيمة العادحد في بند "صافي األرباح من االستثمارات بام االعتراف بفروق الصرف ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموالمحددة، يت 

 ؛ "رئ الخساو األرباح أ من خالل 

من • العادلة  بالقيمة  المقاسة  الملكية  حقوق  بأدوات  يتعلق  يت   فيما  األخرى،  الشاملة  اإليرادات  الصرف  خالل  بفروق  االعتراف  ضمن  م 

 مارات؛ و احتياطي إعادة تقييم االستث اإليرادات الشاملة األخرى في 

إلى العملة    من خالل األرباح أو الخسائر   اسها بالقيمة العادلة ي قيتم    يألجنبية الت بالعمالت ا   النقديةير  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غ •

االماراتي(   لرسميةا أل  )بالدرهم  ال وفقا  الموجودسعار  تحويل  يتم  العادلة.  القيمة  تحديد  فيه  تم  الذي  التاريخ  في  السائدة  ات  صرف 

 ستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. اب نبية ت األجالعمالخية ب بالتكلفة التاري  التي يتم قياسها النقدية  والمطلوبات غير

 
    للموجودات المالية  قيمة هي( انخفاض ال

يتم  لمالية التالية التي ال باالعتراف بمخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات ا إذا كان قابال للتطبيق موعة تقوم المج
 ئر: اباح أو الخسدلة من خالل األر عاقياسها بالقيمة ال

 ألرصدة مع البنوك المركزية؛ ا •

 المستحق من بنوك؛ •

 أدوات االستثمار بالدين؛ •

 جودات التمويل اإلسالمي والموجودات المالية األخرى؛ سلفيات وموالقروض وال •

 التزامات القروض؛ و  •

 ة. عقود الضمانات المالي  •

 
 لكية. تثمارات حقوق الماسن ائر انخفاض القيمة مال يتم االعتراف بخس

 
 على التغيرات في الجودة  نخفاض القيمة بناء  ثالث مراحل حول ا  ذو المالية نموذج    من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9ار رقم  المعي يحدد  

 االئتمانية منذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه: 
 

 شهرا .   12سائر االئتمان المتوقعة على مدى  ترة خبناء  على ف  عة بمخصص ما المجمو  ، تعترف لمبدئي بالقروضعند االعتراف ا:  1مرحلة  
ئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث التعثر لألداة المالية  شهرا  في الجزء من خسائر اال  12  خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ثل  تتم

 قرير.شهرا  بعد تاريخ الت  12 والمحتملة خالل 
قابل خسائر االئتمان المتوقعة  ئتمان منذ البداية، تقوم المجموعة بقيد مخصص مر االبيرة في مخاطقرض زيادة كيظهر العندما    : 2مرحلة  

عن كافة أحداث  تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة    .عمر األداةدى  على م
 الية. متوقع لألداة المالمحتملة على مدى العمر التعثر ال

 . عمر األداة على مدى   مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعةتبر القروض مخفضة القيمة. تقوم المجموعة برصد تع : 3مرحلة  
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022 ديسمبر 31منتهية في ة الللسن

 
 ع( )تاب ةحاسبية الهامالسياسات الم 3
 )تابع(   ت الماليةدواألا      3-1
 بع( الموجودات المالية )تا 3-1-1

 
 )تابع(    لمالية وجودات اللم هي( انخفاض القيمة 

 

ن النتائج ل تقييم مجموعة من خالدها متتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير العادل والمرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان التي يتم تحدي 
 قعة على النحو التالي: قياس خسائر االئتمان المتو ، يتمرضات الممولةلة. فيما يتعلق بالتعالمحتم

 

ق  المالية التي لم تتعرض النخفاض ائتماني في تاريخ التقرير: بالقيمة العادلة لكافة حاالت العجز النقدي )أي: الفربالموجودات  فيما يتعلق   •

 و  استالمها(؛ع المجموعة تتوق النقدية التيوفق ا للعقد والتدفقات  للمنشأةقة ستحالم فقات النقدية التد بين
في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية    ائتماني  تعرضت النخفاضجودات المالية التي  موال •

 .المستقبلية المقدرة
 

 :على النحو التالي وقعةالمت  ر االئتمانائ خس يتم قياس الممولة،الت التعرض غير ا حلبالنسبة  ن ذلك،غم مبالر
 

المسحوبة،  لن با • للقروض غير  أنهسبة  قام  ا  على  إذا  للمجموعة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين  للفرق  الحالية  االلتزام    حاملالقيمة 

 ا إذا تم سحب القرض؛ و استالمهتتوقع المجموعة  التي نقدية بسحب القرض والتدفقات ال

المتوقعة    الي، المن  الضمالعقود    بالنسبة • ناقص  يضعولت المدفوعات  المضمونة  الدين  أداة  من    ا  حامل  استالمها  المجموعة  تتوقع  مبالغ  أي 

 أو المدين أو أي طرف آخر.  حامل األداة
 

بقياس المجموعة  المتو تقوم  االئتمان  جماعيلع قعةخسائر  أو  فردي  أساس  التي    ى  القروض  نفسلمحافظ  مخ  لها   االئتماناطر  خصائص 
يرتكز  ونفس  االقتصادية.  على    الخصائص  الخسائر  الحا قياس مخصص  للتدفقاالقيمة  باستخدام  لية  لألصل  المتوقعة  النقدية  الفائدة  ت  معدل 

 . اعيأو جمفردي يُقاس على أساس  األصل بصرف النظر عما إذا كانالفعلي األصلي، 
    

 متغيرات التالية: كل الالمتوقعة هي  الرئيسية لقياس خسائر االئتمانمدخالت تمثل ال
 

 التعثر؛ احتمالية ▪

 و  التعرض عند التعثر؛ ▪

 عند التعثر. المحتملة ائر الخس ▪

ومات  ديل لتوضيح المعلللتع  وتخضع  تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا  وغيرها من البيانات اإلحصائية 

 . ة شرافي االست 

 ت اإلحصائية: ه المعايير/المدخالفيما يلي تفاصيل هذ

اإلحصائي المستخدمة    التصنيفعلى أساس نماذج    احتسابهاوالتي يتم    ى مدى فترة زمنية؛ير الحتمالية التعثر علة التعثر تقديمثل احتمالي  ▪

 التعرضات. ات األطراف المقابلة ولف فئ وفق ا لمخت ام أدوات تصنيف مصممة من قبل المجموعة، ويتم تقييمها باستخد ا  حالي 

من التعرض الحالي   التعرض عند التعثرالمجموعة    صلخائر الناتجة في حال حدوث تعثر. تست يمثل التعرض عند التعثر تقدير للخس ▪

ألصل مالي   رالتعث تعرض عند لااإلطفاء. إن لى رتب عوالمت للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد   للطرف المقابل والتغيرات المحتملة

مبالغ مستقبلية محتملة  عند التعثر  لتعرض  يمثل ا  اإلقراض،   بالتزاماتما يتعلق  عن السداد. في   التعثرقت  قيمته الدفترية في و   هو إجمالي 

يمثل    ، ليةمااللضمانات  . بالنسبة لستشرافيةالاا بناء  على المالحظات التاريخية والتوقعات  يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديره

المالية، يتم تحديد    جوداتموال لمالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض  مبلغ التعرض المضمون عندما يصبح الضمان اعثر  التعرض عند الت 

 . ئية إحصاساليب سيناريو وأ  استخدامأوقات مختلفة ب حتملة في مُ التعرض النماذج لنتائج من خالل وضع  التعرض عند التعثر

قدية المستحقة  ين التدفقات النقدية التعاى الفرق ب ويستند إل،  السدادالتعثر في  شئة عن  سارة الناتقدير للخعند التعثر    حتملةخسائر الملاتمثل   ▪

ي  التي  عليها  توقعوتلك  الحصول  األخذ  المقرض  مع  مالتدفقات  باالعتبار  ،  نماذجالنقدية  تأخذ  أي ضمانات.  ال ن  عندالخسائر    محتملة 

الموجوللم التعثر ت   ضمونةدات  توقعات  االعتبار  المستقب في  الضمانات  االعتب قييم  في  األخذ  مع  ووقت  لية  البيع،  خصومات  تحقيق  ار 

)أي الخروج من حالة عدم    التصحيحدالت  المطالبة، وتكلفة تحقيق الضمانات ومع  وأسبقية،  االحتياطية المتبادلةت  ات، والضمانا الضمان 

الع  المحتملةالخسائر   نماذج  تأخذ .  األداء( للموجودات  ند  التعثر  االستردا  مضمونة غير  معدالت  تاريخ  االسترداد،    وأسبقية د  وقت 

 .فعلي األصلي للقرض على أساس التدفق النقدي المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية من معدل الفائدة ال االحتسابالمطالبات. يتم 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ة للمجموعةلموحدالمالية ا إيضاحات حول البيانات
 2022ديسمبر  31تهية في للسنة المن
 

 )تابع(  ة الهامةالسياسات المحاسبي 3
 مالية األدوات ال     3-1
 الموجودات المالية )تابع(  3-1-1

 
 )تابع(   المالية  للموجودات  هي( انخفاض القيمة 

 

 المشتركة والتي تشمل: خاطر على أساس خصائص الم ت الماليةيع األدوا اعي، يتم تجمعلى أساس جم للمعيارنموذج عندما يتم وضع 
 األداة؛ نوع  ▪

 ؛الئتمانتصنيف مخاطر ا ▪

 الضمان؛ نوع  ▪

 ؛ لالئتمان الفردي ى القيمة القرض إلنسبة  ▪

 ؛المبدئيتاريخ االعتراف  ▪

 لالستحقاق؛ المدة المتبقية  ▪

 ؛ و القطاع ▪

 ض. رافي للمقترالموقع الجغ  ▪

 مناسب. بشكل  متوافق عة معينة مجمو بقاء التعرض داخل نتظمة لضمان للمراجعة الميع التجم عملياتتخضع 
 

 الُمعاد هيكلتها  الموجودات المالية
 

لية  وبات المابسبب الصعاألصل المالي الحالي بأصل جديد    أو تعديلها أو استبدال أحد الموجودات المالية  ض على شروط  فاوالت في حال إعادة  
 : ى النحو التاليلعئتمان المتوقعة خسائر االيتم قياس صل المالي واألف ب إيقاف االعترا ما إذا كان يجب راء تقييم لمعرفة  م إجفيت  للمقترض،

 
جة عن األصل  إدراج التدفقات النقدية المتوقعة النات   يتم لمتوقعة إيقاف االعتراف باألصل الحالي، عندهاإعادة الهيكلة ا  إذا لم يترتب على  ▪

 من األصل الحالي. قدي ضمن احتساب العجز الن  المالي المعدل 

ى أنها  عادلة المتوقعة لألصل الجديد عللي، عندها يتم معاملة القيمة الالحاصل  عة إيقاف االعتراف باألإعادة الهيكلة المتوق  ب على إذا ترت  ▪

يتم إدراج هذه القالتدفق النقدي النهائي من األصل المالي الحالي عند إيقاف االعت  ز النقدي من  العجيمة عند احتساب حاالت  راف به. 

الفائدة الفعلي  اف االعتراف إلى تاريخ التقرير  إليقوقع  بارا  من التاريخ المت لي والتي تم خصمها اعت الحا  األصل المالي  باستخدام معدل 

 ألصلي لألصل المالي الحالي. ا

 
قيمة العادلة من  بالة  المدرج وسندات الدين  طفأة  الم   كلفةالية المدرجة بالت انت الموجودات المما إذا كبتقييم    تقريرتاريخ كل    تقوم المجموعة في 

 . النخفاض ائتماني في القيمة تعرضقد ت خرى اإليرادات الشاملة األ خالل 
 

ية المقدرة  قات النقدية المستقبلالتدفعلى    سلبي وقوع حدث أو أكثر له تأثير  يعتبر األصل المالي قد تعرض "النخفاض ائتماني في القيمة" عند  
الم الموجودا   تتم اإلشارةي.  لالألصل  المإلى  العائد  ت  األصل    تعرضن األدلة على  . تتضم3  المرحلة   ضمن  كموجودات   مانياالئت الية ذات 

 النخفاض ائتماني في القيمة على البيانات الملحوظة التالية: مالي ال
 
 الُمصدر؛  ا المقترض أو الصعوبات المالية الحادة التي يوجهه -

 ؛ و التأخر في السدادثر أالتعل بالعقد، مثل خالاإل -

المقرضة  ه الج  قامت  - اقتصة  تعاألسباب  أو  بالادية  تتعلق  المالية  قدية  المقترب للمقترض،  صعوبة  المقرضة    ضمنح  الجهة  تكن  لم  تنازل 

 ؛ لتمنحه في ظروف أخرى

 مالية؛ أو نتيجة أزمات  للسندعدم وجود سوق نشط  -

 دة. كب س خسائر االئتمان المت أصل مالي بخصم كبير يعك  اءشر -
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 الية الموحدة للمجموعةاحات حول البيانات المإيض
 2022ديسمبر  31المنتهية في نة للس

 
 )تابع(  سياسات المحاسبية الهامةلا 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع(  3-1-1

 
 )تابع(   المالية  للموجودات  انخفاض القيمة ( هي
 

 )تابع(  دات المالية الُمعاد هيكلتها وجو الم
 

ي  الية  عرض الموجودات المبب في ت ترك لعدة أحداث قد تسقد يكون التأثير المشذلك ،    دال  منب   -فرد  ن الممكن تحديد حدث من كون مقد ال 
تكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة  ة مقاسة بالل موجودات مالي لتي تمث الدين اتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أدوات  النخفاض ائتماني في القيمة.

كانت أدوات الدين السيادية  حديد ما إذا  ي تاريخ كل تقرير. لت ائتماني في القيمة ف  النخفاض تعرضت    خرى قداإليرادات الشاملة األ   خالل   من
 :لعوامل التالية عتبار اعة باال قد تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة، تأخذ المجمو  ةوالتجاري 

 
 السندات؛ ائد في عوتقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح  ▪

 ؛ التصنيف للجدارة االئتمانية وكاالت  تقييمات  ▪

 على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة؛ و  الدولةقدرة  ▪

 .الطوعي أو اإللزامي للديونفاء اإلعة من خالل ئر مالي ين لخسايترتب عليه تكبد صاحب الداحتمال إعادة هيكلة الديون، مما  ▪

إذا كان هناك دليل على    المالي للمقترض، إال   رض نظرا  لتدني الوضع ز للمقت ح امتيايتم من   النخفاض القيمة عندما  تعرض  يعتبر القرض أنه 
 قيمة. على انخفاض ال اك مؤشرات أخرى يعد هن  ياز ولم تدني مخاطر عدم الحصول على التدفقات النقدية بصورة جوهرية نتيجة لمنح االمت 

 
الم بالموجودات  يتعلق  المتوقع  الية  فيما  يكون من  امت التي  ب منح  ويازات  يعتبر  شأنها  يتم منحها،  تعرض النخفلم  أنه  القيمة  األصل  اض في 

مؤشرات احتمالية   تضمن تعريف التعثرر. ي لتعث ف اتعرعندما يكون هناك دليل ملحوظ على االنخفاض االئتماني في القيمة بما في ذلك الوفاء ب 
 يوما  أو أكثر.  90ها لمدة ق استحقا  ل تجاوزت المبالغ موعد في حاعدم سداد والتسهيالت المساندة  

 
 ها والتي تعرضت انخفاض ائتماني في القيمةمالية التي تم شراؤها أو إنشاؤدات الالموجو 

 
ماني عند ض ائت النخفا في القيمة بتلك التي قد تعرضت  اض ائتمانيتي تعرضت النخفؤها والأو إنشاتمثل الموجودات المالية التي تم شراؤها 

  الفعلي الفائدة  سعر يتم احتسابها ضمن  على مدى العمر اإلنتاجي متوقعةاالئتمانية الفان الخسائر   لنسبة لهذه الموجوداتاب  بدئي.االعتراف الم
خسائر  به ك االعتراف المبدئي. ان المبلغ المعترف ض قيمة عندمخصص انخفاتحمل ات ال الموجودعليه فان هذه و، عند اإلعتراف المبدئي

في الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي منذ االعتراف  ت العتراف المبدئي يساوي للتغيراا يليما ة في انخفاض في القيم
 للموجود.  المبدئي

 
 تعريف التعمر 

 
ما    ولتحديد متوقعة  يمة خسائر االئتمان الياس ققعة. يتم استخدام تعريف التعثر لقاالئتمان المتولتحديد خسائر    ر جوهري تعثر أميعتبر تعريف ال

تمان المتوقعة على مدى عمر األداة، حيث  ئ شهر أو على خسائر اال  12ان المتوقعة لمدة  تكز على خسائر االئتمكان مخصص الخسائر ير  إذا
 .الئتمانة الجوهرية في مخاطر الزيادخسائر االئتمان المتوقعة وتحديد اتؤثر على قياس التعثر والتي  حتمالية عناصر ايعتبر التعثر أحد 

 
 ا:  متعثر السداد عندمأن األصل المالي  المجموعةعتبر ت 
 

رة  ذ إجراءات مثل مصادتخاال  موعةالمجدون لجوء    المجموعةيكون من غير المحتمل، أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه   •

 ؛ أو  الضمان )إن وجد(

 يوماَ.  90لمدة تزيد عن  المجموعةه دية تجاية المامن التزاماته االئتمان بأي  يعجز المقترض عن الوفاء  •

 
 ة. القائم الحاليةأقل من القيمة  حدتعتبر السحوبات على المكشوف متأخرة السداد في حال مخالفة العميل للحد المتفق عليه أو تقديم 
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 ي ش.م.ع. التجار بنك دبي 
 

 للمجموعة دةالموح إيضاحات حول البيانات المالية
 2022ديسمبر  31ي نتهية فللسنة الم
 

 )تابع(  سبية الهامةالسياسات المحا 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 الموجودات المالية )تابع(  3-1-1
 

 ع(  )تاب للموجودات المالية  هي( انخفاض القيمة 
 

 بع( )تا  التعمرتعريف 
 : ات التاليةبار المؤشرعت االب  المجموعة أخذ ت عند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد، 

 خالل بالتعهد؛مثل اإل –مؤشرات نوعية  •

اخليا   ات المعدة د؛ وبناء  على البيان المجموعةتجاه  العميل  التزام آخر من قبل نفس    سدادمثل التأخر عن السداد أو عدم    –مؤشرات كمية   •

 من مصادر خارجية. صول عليها تي يتم الحوال

 
ؤشرات خسائر االئتمان المتوقعة األخرى )أي مخاطر  وم ة  ديد القطاعات المتجانس حلتاريخي لت ل التعثر المعد   قامت المجموعة بإجراء تحليل

مماثلة.   مستويات  في  التعثر(  عند  لخسائر  والتعرض  التعثر  عند  الخسائر  تحلي التعثر،  الت إلجراء  معدل  التاري ل  المجموعة  عثر  قامت  خي، 
 رية لألفراد. ماتث للشركات والمحفظة االس الستثماريةبالمحفظة اتعلق بتطبيق تعريفين منفصلين للتعثر فيما ي 

 
o  المحفظة ااستممارية للشركات 
 

مخاطر االئتمان  شراف فريق  قات تحت إ مدراء العال   تتألف المحفظة االستثمارية للشركات من القروض التي تتم إدارتها بشكل فردي من قبل
القروض بصور تقييم هذه  يتم  المجموعة.  األة سنولدى  بناء  عية على  ولقل  المالية  المعلومات  األخرى ودراسة حساب  معالى  الكمية  لومات 

 العميل. 
 

 يوما .  90من هري ألكثر ية بشكل جوته االئتمان يتم تحديد أن أحد العمالء من الشركات متعثر إذا تعثر العميل عن سداد أي من التزاما
 
o  المحفظة ااستممارية لألفراد 

 
لى مستوى المنتج وفقا  لبرامج المنتج المعتمدة. يتم تحديد أن حساب الفرد  ع  هاالقروض التي تتم إدارت   لألفراد منستثمارية  ظة االتتألف المحف 

 ر للمحفظة االستثمارية لألفراد على مستوى الحساب. ل التعث تحليل معد إجراء. يتم يوما   90متعثر إذا تعثر العميل عند السداد ألكثر من 
 

 ئتمان افي مخاطر االجوهرية  زيادة تقييم ال
 

ا  تتمثل لالسياسة  بأن    السبل   في عدم استخدام لمجموعة  لمحاسبية  تفيد  التي  "المنخفضة" في    الموجودات العملية  المالية ذات مخاطر االئتمان 
تعت   رير،التقتاريخ   أنهاال  بمر  جوهريةزيادة  دت  شه  بر  المجموعة  تقوم  لذلك،  نتيجة  االئتمان.  مخاطر  الموج اقبة  في  المالجميع  ة  ي ودات 

مخاطر    جوهرية في لتقييم ما إذا كان هناك زيادة    ، التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة وعقود الضمان الماليدرة  المصالقروض    والتزامات
ا   وفق   لخسائراخصص  المجموعة بقياس م  سوف تقوم ،  االئتمانفي مخاطر    جوهرية هناك زيادة    ن في حال كا  . المبدئياف  االئتمان منذ االعتر

وذلك   شهرية شهرا . يتم إجراء التقييم بصورة   12داة بدال  من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  ى عمر األعة على مدالئتمان المتوقلخسائر ا
 لكل تعرض على حدة. 

 
لك المجموعة مؤشر  الكمية، تمت باإلضافة إلى المعايير    ماني.وفقا  للتغير في التصنيف االئت   الجوهرية في االئتمان  وضع حدود كمية للزيادةم  يت 

  بناء  عليه يقوم فريق مخاطر االئتمان بمراجعة جودة المحفظة على أساس شهري. يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد العمالء ذي استباقي والتحذير 
 .العاملين محتملين ضمن العمالءالمخاطر العالية ال اتذ

 
تحدي تصاد  تشكل سيناريوهات االق المتعدد أساس  المد احتمالية  الكلي  توالتعثر عند االعتراف  يترتب  بدئي وفي  الالحقة. سوف  التقرير  اريخ 

السي  متوسط  يشكل  مختلفة.  تعثر  احتماليات  المختلفة  الكلي  االقتصاد  سيناريوهات  أساس  ري ناعلى  المختلفة  التعوهات  احتمالية  ثر  متوسط 
 ية. بصورة جوهر مخاطر االئتمان قد زادت  كانت المرجع المستخدم لتحديد ما إذا

 
ك إذا  ما  تقييم  مخاطر  عند  زادت    اةاألدب   الخاصة  االئتمانانت  قد  االعتراف    بصورة جوهريةالمالية    بمقارنة المجموعة    تقوم،  المبدئيمنذ 
لفترة    هتوقع حدوث   تعثر والذياحتمال حدوث    اة معالمتبقي لألد  االستحقاقستنادا  إلى  ي تاريخ التقرير ااألداة المالية ف  من  رث عت احتمال حدوث  
 .  األولى المالية للمرة   اةاألدب  ف في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعترا يةبقاالستحقاق المت 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 مجموعةوحدة للالمالية الم اتانإيضاحات حول البي 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  اسبية الهامةالمح   السياسات 3
 )تابع(   ليةت الما األدوا     3-1
 الموجودات المالية )تابع(  3-1-1
 

 )تابع(   جودات المالية للمو هي( انخفاض القيمة 
 

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر اائتمان )تابع( 
 
ت  خبرة التاريخية والمعلوما لك الفي ذ  ، بماالمعقولة والداعمةفي االعتبار المعلومات الكمية والنوعية    المجموعةتأخذ  ييم،  إجراء هذا التقد  عن 
رات  مؤشال  إدراجتم    .المرتكز على الخبرة وتقييم االئتمان    السابقة المجموعة    خبرة ، بناء  على  زائدالتي تتوفر دون تكلفة أو جهد    رافية ستشاال

 التالية:
 

 خاطر الداخلية؛ الم درجة  •

 التصنيف االئتماني الخارجي )حيثما توافر ذلك(؛  •

االتغي  • الج لعكسي رات  المتوقع ة  أو  الفعلية  أو الظروف االقتصادية  األعمة في  وهرية  تغير جوهري في  ال  يتوقع أن تحدث  المالية والتي  أو 

 قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته؛

 ية للمقترض؛في النتائج التشغيلوقعة المت  ة أو وهرية الفعلي التغيرات الج •

 رض؛ المقت الية األخرى الخاصة بنفس ت المألدوا من ا الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان •

 التغيرات الجوهرية في قيمة الضمانات الداعمة لاللتزام؛  •

ف  جوهريةتغييرات   • بما  للمقترض،  المتوقع  أو  الفعلي  والسلوك  األداء  التغييرات  في  ذلك  بالمقترضينع  وضفي  ي  الخاص  في    السداد 

   و  رض؛للمقت المجموعة والتغيرات في النتائج التشغيلية 

 عار النفط أو الناتج المحلي اإلجمالي( كجزء من نموذج التصنيف الداخلي. )مثل أس لكليةدية االمعلومات االقتصا إدراجيتم  •

 
بيان إلى   يتم  تشير  التي  الكمية  افي مخ  جوهرية زيادة    ود وج  العوامل  التعثرنماذج    ضمن الئتمان  اطر  المناسب.    احتمالية  الوقت  أن  في  إال 
فيما  .  جوهريلتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل  ة بشكل منفصل  لنوعي امل اتأخذ بعين االعتبار بعض العول  تزا   وعة ال المجم
يتم اعتبار التعرض على أنه ضمن قائمة  المراقبة"  ئمة "قان  ت المدرجة ضمجودا الموتركيز خاص على    يوجدإقراض الشركات،  ب   يتعلق  .

 . ذات الصلة  مقابل رف الة للطتدهور الجدارة االئتماني  ول ك ح شكوك  ن هناالمراقبة عندما يكو
 

أيام  ديد  تم تحا. ي يوم    30كثر من  أل  تأخر العميل عن السداد الدفعة التعاقديةفي مخاطر االئتمان إذا    جوهرية يفترض وجود زيادة وتأكيدا  لذلك،  
يتم تحديد تواريخ االستحقاق دون   . كاملتم خالله سداد الدفعة باللم ي   تحقاق اسيخ  من خالل احتساب عدد األيام منذ أقدم تار  التأخر عن السداد 

 األخذ في االعتبار أي فترة سماح قد تكون متاحة للمقترض. 
 

دا   وتأكي أو اإلفالس أو الوفاة.    ار التصنيف االئتماني واألحداث مثل البطالة العتب عين اتأخذ المجموعة ب   فيما يتعلق بعمليات اإلقراض لألفراد،
اذلك،  ل متأخر  األصل  يصبح  المجموعة  30منذ    لسدادعندما  تعتبر  األصل ضمن    يوما ،  وأن  االئتمان  مخاطر  في  جوهرية  زيادة  حدوث 

 أنه خسائر االئتمان المتوقعة عل مدى عمر األداة. على  خسائريتم قياس مخصص ال المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة أي 
 

 مان اائتتحسن بيان مخاطر 
 

على بيان مخاطر االئتمان والذي يترتب عليها ترقية العمالء من    سيناتلتقييم أي تح  رشادات التنظيميةلإلا   فقو  لدى المجموعة المعايير أدناه
 . 1إلى المرحلة   2مرحلة ومن ال 2إلى المرحلة  3خالل تحويلهم من المرحلة 

 

ثم    2إلى المرحلة    3لمرحلة  ا  منة(  )مرحلة واحدة كل مر  حلةاس المرعلى أس  االئتمان  مخاطرفي    الجوهريسوف يتم ترقية االنخفاض   •

 شهرا .   12بعد انقضاء فترة التنظيم التي تمتد على األقل لا  1إلى المرحلة  2 مرحلة من ال

  شهرا    12  تمتد لاتنظيم    ربع سنوية( أو مرور فترةال ألقساط  ل)  دفعات من األقساط  3ال أداء  يكلتها في حت الُمعاد هقية الحاالسوف يتم تر •

 بع السنوية. ط الرادة السداد أطول من األقسا إع كانت ي حالعلى األقل، ف
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 عةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجمو
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 ع( )تاب  األدوات المالية     3-1
 ابع( الموجودات المالية )ت 3-1-1
 

 )تابع(   وجودات المالية للم هي( انخفاض القيمة 
 

 ت استشرافية علوما إدراج م
 

منذ    جوهريةادت بصورة  ة ما قد زاالئتمان الخاصة بأدا  حول ما إذا كانت مخاطرتقوم المجموعة بإدراج معلومات استشرافية ضمن تقييمها  
مدخالت  فية كواسعة من المعلومات االستشرا  ك إلى مجموعةلمجموعة في ذلمان المتوقعة. تستند المخاطر االئت  االعتراف المبدئي بها وقياسها

 اقتصادية مثل: 

 مؤشر العقارات في دبي و أبو ظبي، •

 رئيسية،قتصادية الالمؤشرات اال  •

 شرات االقتصادية الرئيسية غير النفطية، مؤال •

 سعر برميل النفط، •

 و  مؤشر اسعار االستهالك •

 نادق دبي نسب إشغال ف  •
 

الئتمان وذلك لكل محفظة من األدوات المالية، كما قامت بتقدير  ائر ااطر االئتمان وخسثيق العوامل الرئيسية لمختوعة بتحديد وقامت المجمو
 لتاريخية. ذلك من خالل استخدام تحليل البيانات اتمان وخسائر االئتمان وصاد الكلي ومخاطر االئ قات بين متغيرات االقت العال
 
  % 40سيناريو المتوسط ويحتمل وقوعه بنسبة  ال   ثليم السيناريو األساسي والذي  اقتصادية وهي  ناريوهاتث سي غة ثالالمجموعة بصيا  ومتق
والسيناريو السلبي    (%30:  2021)  %30ويحتمل وقوعه بنسبة    الصعوديالسيناريو   االية همآخران أقل احتم، وسيناريوهان  (40%:  2021)

 . (%30: 2021) %30بنسبة  وقوعه ويحتمل
 

  31 في كما لدولة اإلمارات العربية المتحدة  االقتصادية  يناريوهاتللس ية الرئيس الكلي االقتصاد  مؤشرات  موجز بشكل  ه أدنا الجدول  حيوض
 : 2024 إلى 2022 من المنتهية اتللسنو وذلك 2022 ريسمب د
 

 األساسي  السيناريو  بي السل السيناريو                 الصعودي السيناريو 
 

2024 2023 2022  2024 2320  2022  2024 2023 2022 
 

2.3 %  1.8 %  7.9 %    0.8 %  (4.6% ) 7.1 %   2.1 %  - 7.6 %  
المؤشرات االقتصادية 

ةالرئيسي  

58 63 79   57 57 118  59 66 97 
  –نفظ ميل السعر بر 

 دوالر امريكي 
13.004 12.754 12.362  11.673 11.672 12.228  66212.  .44312 في دبي مؤشر العقارات 12.349   

 

 المركز المالي بيان  عرض مخصص خسائر اائتمان المتوقعة في 
   

 : يلي لمالي كمابيان المركز االئتمان المتوقعة ضمن يتم بيان مخصص خسائر ا

بالم • يتعلق  المالية  فيما  الموجودات  االئتمان  بمخصص خسائر  االعتراف  يتم  المطفأة:  بالتكلفة  إالُمقاسة  من  اقتطاع  أنه  جمالي  توقعة على 

 وجودات؛  القيمة الدفترية للم

يتعلق   • العادلة من خال  بسنداتفيما  بالقيمة  المقاسة  يتمالدين  لم  األخرى:  الشاملة  اإليرادات  بي   بمخصص  عترافاال  ل  ان للخسائر ضمن 

خصص للخسائر واالعتراف به  إال أنه يتم اإلفصاح عن م  ي نظرا  ألن القيمة الدفترية لتلك الموجودات تعادل قيمتها العادلة.المركز المال

 . لعادلةضمن احتياطي القيمة ا

 أنها مخصص؛ و  وقعة عادة علىمان المت ئر االئت اضمان المالي: يتم االعتراف بمخصص خسفيما يتعلق بالتزامات القرض وعقود ال •

ئتمان المتوقعة من عنصر لمجموعة من تحديد خسائر االعندما تتضمن األداة المالية عنصر سحب وعنصر غير سحب بحيث لم تتمكن ا •
. يتم  عنصرينال  عة ببيان مخصص الخسائر الجماعي لكالن تلك الخاصة بعنصر السحب، تقوم المجموفصلة عرة من لتزام القرض بصوا

جمالي  خصص الخسائر عن المبلغ اإلطاع من إجمالي القيمة الدفترية لعنصر السحب. يتم بيان الزيادة في م جمع على أنه اقت بيان المبلغ الم
 . ا مخصص لعنصر السحب على أنه
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 ش.م.ع.  لتجاريبنك دبي ا
 

 للمجموعة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
 2022بر ديسم 31ي للسنة المنتهية ف

 
 )تابع(  لهامةلمحاسبية االسياسات ا 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 تابع( )  الموجودات المالية 3-1-1
 

 و( الشطب 
   

موعة توقعات معقولة بشأن استرداد  ية وسندات الدين عندما لم يكن لدى المج إلسالموالمبالغ المدفوعة مقدما  والتمويالت ا  القروض  يتم شطب
دخل قد تنتج  ذلك في حال قررت المجموعة أنه لم يكن لدى المقترض موجودات أو مصادر(. يتم القيام ب رة جزئية أوكليةي )بصو المال صلاأل

نقدية الخا  تدفقات  المبالغ  يتم إجراءكافية لسداد  للشطب.  ا  ضعة  للموجودات.  هذا  الفردي  المستوى  إيقاف اعتراف  لتقييم على  الشطب  يعتبر 
 جودات المالية المشطوبة. إلنفاذ على المو بتنفيذ أنشطة ا مجموعة قوم الد ت باألصل. ق

 
   . " ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحدتا سابقا  ضمن "االستردادا يتم إدراج المبالغ المستردة التي تم شطبه

 
 موجودات المالية لديل ا ز( تع 
 
الما  يتم األصل  إعادتعديل  يتم  عندما  الشلي  على  التفاوض  التعاة  الت روط  التدفققدية  تحكم  أل ي  النقدية  ماليات  بين    ما  صل  تعديلها  يتم  أو 

أو في تاريخ   فوري بشكل    أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواءو /    مبلغ  لي. يؤثر التعديل علىواستحقاق األصل الما  المبدئياالعتراف  
 مستقبلي.

 
. وفق ا لسياسة المجموعة، االعتراف باألصل   إيقافالتعديل    ذاه  قد ترتب على   إذا كان تقييم ما  ، تقوم المجموعة ب ما  الي تعديل أصل معندما يتم  
على عدم    يترتب  يؤد   باألصل   االعترافالتعديل  الشروط  ي عندما  في  جوهري  اختالف  حدوث  إلى  لت التعديل  الشروط  م  حديد.  كانت  إذا  ا 

 : العتباربعين ا جموعة ما يليلما تأخذة، عن الشروط التعاقدية األصلي  ة جوهري   بصورةالمعدلة تختلف 
 

و تغيير الطرف  فقط أو التغير في العملة أ ت المبلغ األصلي والفائدة  العوامل النوعية مثل التدفقات النقدية التعاقدية لم تعد تعتبر تمثل دفعا  •

يل جوهري،  ية إلى وجود تعدالنوع  لعوامل ر االستحقاق أو التعهدات. في حال لم تشدى التغير في أسعار الفائدة، وتواريخ ال أو مب المقا

 عد ذلك؛يتم ب 

النقدية   • للتدفقات  الحالية  القيمة  لمقارنة  تقييم كمي  بموجب  إجراء  المتبقية  التدفقاالتعاقدية  النقالشروط األصلية مع  التعاقدية  ت  بموجب  دية 

القيمتي  كلتا  خصم  ويتم  المعدلة،  األصلي الشروط  الفعلي  الفائدة  معدل  بموجب  فن  حال  .  الي  اكان  القيمة  في  ماديا ،  فرق  ترى  لحالية 

 تراف. المجموعة أن الترتيب مختلف بشكل جوهري مما يؤدى إلى إيقاف االع

الش تعديل  يتم  ألصل  عندما  التعاقدية  وال  روط  علىمالي  باألصل  إيقاف   التعديل  يترتب  إذاالعتراف  ما  المجموعة  تحدد  مخاط،  كانت  ر  ا 
 من خالل مقارنة:  المبدئيالعتراف ذ ا من  بصورة جوهريةزادت   المالي قد الخاصة باألصل  االئتمان

 

  دية األصلية؛التعاقبدئي والشروط الم المتوفرة عند االعتراف بيانات يتم تقديره وفق ا للوالذي  احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي •

 مع 

 دلة. دا  إلى الشروط المعناتقرير است في تاريخ القي مدى عمر األداة المتب احتمالية التعثر على  •

 
لية بدال   داد الشروط التعاقدية األصلتعديل عادة هو تعظيم استرإذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية، فإن هدف ا

أ إنشاء  جدي من  الشصل  تتضمن  كبير.  حد  إلى  مختلفة  بشروط  االستحد  فترة  تمديد  عادة  المعدلة  توقي وتغيي   قاق روط  الفائ ر  مدفوعات  دة  ت 
شروط   الخاصةوتعديل  لسياسة  ب   التعهدات  والشركات  األفراد  قروض  من  كل  تخضع  االئتماإلمهالالقرض.  لجنة  تقوم  بالمجموعة  .  ان 

 . ل منتظمبشك  الاإلمه تقارير حول أنشطة العة بمراج
 

إذا كان سيتم شطب    فيما ئٍذ تنظر أوال   دفقات النقدية، فحين لت ا  من سداد اإلعفاء  بطريقة تؤدي إلى    ما   ل مالي إذا خططت المجموعة لتعديل أص
في مثل    ف عادةعدم استيفاء معايير عدم االعترا  مما يعنيالكمي  على نتيجة التقييم    طريقةلا  هذه ؤثر  ت جزء من األصل قبل إجراء التعديل.  

 هذه الحاالت. 
 

يعتبر عام،  زي   اإلمهال  بشكل  نوعيا  على حدوث  االئتمان،    ة جوهري ادة  مؤشرا   مخاطر  توقع  في  يمثل  أحد  دليال  على    اإلمهالوقد  تعرض 
 . التعرضات النخفاض ائتماني في القيمة

 
، يعكس  ترافاالع  إيقاف التعديل    يترتب على، حيث لم  مجموعةاإلمهال الخاصة بالكجزء من سياسة    الية المعدلةلموجودات المفيما يتعلق با

التعثرتقدير   ا  دىم  احتمالية  المعدلة مع  دفقاالت   تحصيلعلى    لمجموعةقدرة  النقدية  االعتبارت  بعين  السابقة    األخذ  المجموعة    بشأن خبرات 
 معدلة. لمقترض مقابل الشروط التعاقدية الاص باالخفع السلوكية، بما في ذلك أداء الدمختلف المؤشرات  المماثلة، وكذلك اإلمهال ت إجراءا
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 وحدة للمجموعةات المالية المالبيان حات حولضاإي
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بع( )تا السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع(   يةاألدوات المال     3-1
 الموجودات المالية )تابع(  3-1-1
 

 الموجودات المالية )تابع( يل تعدز( 
 

مخ بقيت  مت   االئتماناطر  إذا  كان  مما  بكثير  عندأعلى  تعادل خسائر  قياس مخصص    يستمر ف  سوالمبدئي،    االعتراف   وقع ا  بقيمة  الخسائر 
خسائر    ى أساسمخصص خسائر القروض الُمعاد التفاوض بشأنها علس  قياسوف يتم بصورة عامة  .  ةاالئتمان المتوقعة على مدى عمر األدا

مدى   على  المتوقعة  اش   12االئتمان  قدرة  تحسن  على  دليل  وجود  عند  عللمقهرا   السدترض  التعديل  ى  بعد  عكاد  إلى  يؤدي  الزيادة  مما  س 
 الجوهرية السابقة في خسائر االئتمان.

 
  يرادات الشاملة األخرى، إيقاف االعترافل اإلكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خال قاس بالت مالي الملى تعديل األصل الفي حال لم يترتب ع

المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل وتقوم  الدفترية لألصل إجمالي القيمة  احتسابإعادة  ب باألصل المالي، تقوم المجموعة أوال  
ئر  موحد. تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس خساائر البيان األرباح أو الخسأرباح أو خسائر تعديل ضمن  بالتعديل الناتج على أنه    باالعتراف

المعدل   لألصل  المتوقعة  إ  حيثاالئتمان  ايتم  النقديةدراج  النات   لتدفقات  النقدي  المتوقعة  العجز  احتساب  عند  المعدل  المالي  األصل  عن  جة 
األ من  بالالمتوقع  يتعلق  فيما  األصلي.  أسعارصل  ذات  المالية  يت   موجودات  المتغيرة  تعدي الفائدة  المستخدم م  األصلي  الفعلي  الفائدة  معدل    ل 

لب  التعديل  أو خسائر  أرباح  الساريةالسوق  شروط    يانالحتساب  التع  الحالية  إجراء  أي رسوم  ل دي وقت  أو  متكبدة  أو رسوم  تكاليف  أي  إن   .
ى مدى العمر المتبقي لألصل المالي  ءها عل ويتم إطفاالي المعدل  القيمة الدفترية لألصل الميل تؤدي إلى تعديل إجمالي  مستلمة كجزء من التعد

 دل. المع
 

خسائر انخفاض القيمة. في   ضمن  الخسائرأو    األرباح لمقترض، فسيتم عرض  هها االتي يواجمالية  بات الالصعو  ةيجنت هذا التعديل  ب   القيام إذا تم  
 ئدة الفعلي. ل الفاباستخدام طريقة معدفائدة محتسبة كإيرادات  سائرعرض األرباح أو الخ ى، يتم حاالت أخر 

 
 ودات المالية ح( إيقاف ااعتراف بالموج

 
بما في ذلك انتهاء  )  وق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل تنتهي الحقالي عندما  لمباألصل ا  االعتراف  تقوم المجموعة بإيقاف

عن  ا الناتجة  بشروالتعدي لصالحية  كبيرل  حد  إلى  مختلفة  تحوي (  ط  يتم  عندما  األص أو  ملكية  ل  وامتيازات  مخاطر  وكافة  المالي  األصل  ل 
أخرى.   منشأة  إلى  فعلية  تق  إذابصورة  المجلم  أوم  بتحاويل  بكافة  موعة  في    االحتفاظ  واستمرت  فعلية  بصورة  الملكية  وامتيازات  مخاطر 

لى االلتزام المرتبط بالمبالغ التي قد  ضافة إ فظ بها في األصل باإلباالعتراف بحصتها التي تحت صل المحول، تقوم المجموعة  السياطرة على األ
المالي المحول، تستمر المجموعة في االعتاراف    زات ملكية األصل فة مخاطر وامتياية بكارة فعلبصوتلتزم بدفعها. إذا احتفظت المجموعة  

 لضمان للعائدات المستالمة.  ة ضعالخا  بعمليات االقتراض ترف باألصل المالي كما تع
 

يتم إعادة قياس مخصص  ف باألصل الماليالعترا إيقاف افي حال     إيقاف االعتراف اريخ  في ت   وقعةالخسائر الخاص بخسائر االئتمان المت ، 
التاريخ.  تحل ذلك  في  لألصل  الدفترية  القيمة  إيقديد صافي  من  أو خسائر  أرباح  تنتج  لسوف  نتيجة  االعتراف  ب اف  القلفرق  الدفترية  ين  يمة 

س  ه على أسا يتم قياس  خسائرد مخصص  كون لألصل المالي الجدي الشروط الجديدة. سوف ي   ذات  مالي الجديدل الص لألالمعدلة والقيمة العادلة  
االئ  المتوخسائر  الجد  12لمدة    قعةتمان  القرض  فيها  يعتبر  التي  النادرة  الحاالت  باستثناء  ا  ائتمان يد  شهر  تعرض النخفاض  القيمة.  قد  في  ي 
ر عالية  طر تعث ود مخا لوج رنة بقيمته اإٍلسمية المعدلة نظرا   مة العادلة للقرض الجديد بخصم كبير مقابالقي   فقط عندما يتم االعتراف  ينطبق هذا
ل موالتي  تخفيضها  يتم  التعديل.  م  خالل  ان  للموجودات  االئتمان  مخاطر  بمراقبة  المجموعة  تقتقوم  خالل  من  المعدلة  المعلومات  لمالية  ييم 

 دة. في ظل الشروط الجدي متأخر عن السداد  رض المقت  الكمية، مثل ما إذا كانالنوعية و
 

الم باألصل  إيقاف االعتراف  بالكاعند  الالي  القمل، إن  بين  للجزء  مي فرق  الموزعة  الدفترية  به ة  يعترف  يعد  لم  المستلم    الذي  الثمن  وإجمالي 
، يتم االعتراف  الدخل الشامل األخرن  بها ضمر متراكمة مخصصة له والتي تم االعتراف  ح / خسائ لم يعد يعترف به وأي أربا  للجزء الذي 

   حد. ح أو الخسائر الموا ضمن بيان األربابه
 
ادلة من خالل  بالقيمة العلدخل الشامل األخر بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكية المصنفة  ة معترف بها ضمن ااح / خسائر متراكمب ار  أي  
لة  في موجودات محو   حصةستثمارات. اي  أو الخسائر الموحد عند استبعاد هذه اال  ألرباحال يتم اعتراف بها في بيان ا  خر لدخل الشامل األا

 أو مطلوبات منفصلة.    كموجودات موعة يتم االعتراف بها المج بواسطةجزة  االعتراف المحت  إليقافمؤهلة 
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 ي ش.م.ع. التجار بنك دبي 
 

 انات المالية الموحدة للمجموعةحول البي إيضاحات 
 2022ديسمبر  31ة في لمنتهيللسنة ا

 
 )تابع(  سبية الهامةالسياسات المحا 3
 )تابع(   ةالمالي األدوات      3-1

 
   بات المالية المطلو 2  -3-1

 
 التصنيف  ( أ

   
 ية: تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية ضمن الفئات التال

 ؛ و ل األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خال  (1)

 التكلفة المطفأة  (2)

 
 اح أو الخسائر المالية بالقيمة العادلة من خالل األرب ت لوباالمط (1)
 

عند  (  2)أو    ، محتفظ به للمتاجرة(  1) المالي    االلتزام و الخسائر عندما يكون  ل األرباح ألعادلة من خال بالقيمة االمالية    المطلوبات يتم تصنيف  
 ي كمحتفظ به للمتاجرة في حال: المال األصلائر. يتم تصنيف ة من خالل األرباح أو الخستصنيفه بالقيمة العادل

 

 ريب، أو  بهدف بيعه في المستقبل الق أساسا   هتكبدتم  •

 

ح  لنمط أداة مالية تحقق أربافظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معا  ولديها دليل فعلي لمبدئي، جزءا  من محمثل، عند االعتراف اي  •

 على المدى القصير، أو 

 

 صنفة والفعالة كأداة تحوط. ير المأن تكون من المشتقات غ •

 
المستحوذة كجزء من    ع دفعه من قبل الجهة أو كثمن محتمل يتوق  رة به للمتاجالمحتفظ    اللتزام المالي بخالف االمالي،    االلتزام   يمكن تصنيف

 عتراف المبدئي في حال: اال  عند ل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خال دمج األعمال على أنه 
 

 تصنيف؛ أو هذا الم يتم و ل س أو االعتراف والتي قد تحدث فيما لأو يخفض بشكل هام حالة عدم اتساق القيا يزيل  أن كان هذا التصنيف •

 

م أدائها على أساس القيمة  ، والتي تتم إدارتها وتقيي المالي جزءا  من مجموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو االثنين معا   االلتزام  يشكل •

شكيل هذه  لقة بت المتع ماتثمار وإدارة المخاطر بحيث أن المعلوع استراتيجية المجموعة المتعلقة باالست ماشى مالعادلة، وذلك بما يت 

   .على هذا األساس  داخليا   عات يتم تزويدهاالمجمو
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 . بنك دبي التجاري ش.م.ع 
 

 ةلمالية الموحدة للمجموعإيضاحات حول البيانات ا
 2022 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
 ( ابع )ت السياسات المحاسبية الهامة 3
 ( )تابع  األدوات المالية     3-1
 بع(  المطلوبات المالية )تا 2  -3-1

 
 )تابع( المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات  (1)
 

 حق س الالالقيا
 

اف بأي أرباح أو خسائر ناتجة من  سائر بالقيمة العادلة، بحيث يتم االعتر أو الخالمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح    وبات المطل يتم إدراج  
ا  القياس دة  إعا الخساضمن  أو  المصنفة   ئرألرباح  التحوط  من عالقة  جزءا   فيه  تشكل  ال  التي  المدى  األرباح  إلى  يشمل صافي  الخسائر    / . 

 . المالي تزامااللى عل مدفوعة أي فائدة  الموحدة األرباح أو الخسائرالمعترف بها في 
 
أنه  با،  إال  يتعلق  المشتقة    لمطلوبات فيما  أن فة علالمصن المالية غير  ب ى  العادلة منها  أو    القيمة  األرباح  االعتراف،  الخسائرخالل    بقيمة  يتم 

  ، ما لم ت الشاملة األخرىراداي اإل  لذلك االلتزام، ضمنمخاطر االئتمان    غيرات في إلى الت   والمنسوبة   يالمال  لاللتزامالتغيير في القيمة العادلة  
با ان الخئتماالالتغيرات في مخاطر    بتأثيرف  عترااال  يترتب على توافق  العدم    زيادة خلق أو    دات الشاملة األخرى، يرااإل  اللتزام ضمن اصة 

. إن التغيرات  باح أو الخسائراألري  ف   لاللتزاميرات في القيمة العادلة  تبقي من التغبالمبلغ الم   االعترافيتم    .األرباح أو الخسائرفي    يالمحاسب 
ال يتم إعادة تصنيفها    اإليرادات الشاملة األخرى   ضمن ترف بها  معالو  تزام الماليباالل  الخاصة ان  ئتماالخاطر  العادلة المنسوبة إلى م   في القيمة 
 االعتراف بااللتزام المالي.  إيقاف  ة عندمحتجزالرباح األبدال  من ذلك، تحويلها إلى يتم الموحد؛ و ح أو الخسائرربااألبيان  ضمن الحقا  
 
  زيادةخلق أو   اإليرادات الشاملة األخرى سوف يؤدي إلى في  اللتزامالخاصة بائتمان االطر  ات في مخا يد ما إذا كان االعتراف بالتغيرتحد عند
بتقييم ما إذا كانت تتوقع أن ي األرباح أو الخسائرفي    يسب توافق المحاالعدم   آثار التغيرات في مخاطر االئتمان   صة مقاتم  ، تقوم المجموعة 
بالقيمة العادلة من خالل  تم قياسها  ي   والتي   لية أخرى العادلة ألداة ماتغيير في القيمة  ال  ل ائر من خالاألرباح أو الخس  بااللتزام ضمن خاصة  ال

 المبدئي. اإلعتراف د . يتم هذا التحديد عن خسائراألرباح أو ال
 

 )ب(.  1-3 اإليضاحلطريقة الموضحة في قا  لفو يتم تحديد القيمة العادلة 
 
 لمطفأة التكلفة امطلوبات المالية التي يتم قياسها بلا (2)

 
حقا  قياس المطلوبات   تكاليف المعاملة. يتم الاألخرى، بما في ذلك الودائع والقروض، بالقيمة العادلة ناقصا    س المطلوبات المالية ياق  مبدئيا    يتم
 .  ة الفعلي  الفائدةعلى أساس طريقة  لمطفأة بالتكلفة ا ى ية األخر المال
 
على الفترة ذات الصلة.    مصروفات الفائدةالي وتوزيع  المطفأة لاللتزام الم  تم بها احتساب التكلفة قة التي ي في الطري   ةالفعلي   الفائدة ل طريقة  مث تت 

لي أو، إن  لاللتزام الما  المتوقعة على مدى العمر  المقدرالنقدية المستقبلية    المدفوعات  لخصم  ل المستخدمالفعلي في المعد  الفائدةل  يتمثل معد
 د االعتاراف المبادئي. دفترياة عن القيمة ال فيلتحديد صا ارة أقصر مناسباا ، على مدى فت كان 
 
 تعديل المطلوبات المالية (ب 

 
باحتساب  المجموعة  ف   تقوم  الجوهرية  شرالتعديالت  ا ي  لاللتزاموط  كإطفاء  منه  أو جزء  القائم  باألصل  المال  اللتزام  واالعتراف  األصلي  ي 

للتدفقات النقدية بموجب الشروط الجديدة، بما في    المخصومة  قيمة الحاليةا كانت الوهريا  إذترض أن تختلف الشروط اختالفا  جالمفمن    الجديد.
عن القيمة الحالية  جوهري  باستخدام المعدل الفعلي األصلي، تختلف بشكل    مة ومخصوأي رسوم مستلمة    ة منصافي ذلك أي رسوم مدفوعة  
 . يلاللتزام المالي األصل فقات النقدية المخصومة لباقي التد

 
هذ الحافي  يتم  ه  على  جديدالمالي  اللتزام  باال  فاالعترالة،  بناء   العادلة  يتم    بالقيمة  المعدلة.  الدفت   فاالعتراالشروط  القيمة  بين  رية  بالفرق 
ودات غير  المدفوع الموج  الثمنالموحد. يتضمن    الخسائرأو    األرباح بيان    ضمن المدفوع    نوالثم  الذي تم إيقاف االعتراف به   المالي  لاللتزام
 المالي المعدل الجديد.  االلتزامالمطلوبات، بما في ذلك ب  واالفتراض الخاصجدت، ية المحولة، إن و المال

 
النقدية المعدلة    عن طريق خصم التدفقات   لاللتزام المطفأة  تكلفة  ، فيتم إعادة حساب الكإيقاف اعتراف  تزام الماليتعديل االل  يتم احتساب   لم   إذا

المالية   فيما يتعلق بالمطلوبات . الخسائر الموحدأو  األرباحبيان  ضمنالخسائر الناتجة  اح أو األرب ب  االعترافم ويت  لي األصليالفائدة الفع بسعر
الفائد المتغيرةذات أسعار  الفعلي  ة  الفائدة  تعديل معدل  يتم  الخسائرمستخدم في احتساب  ال   صلي األ ،  أو  السوق    لبيان  تعديل لا  األرباح  شروط 

ى  ؤها على مدويتم إطفا  لاللتزاملقيمة الدفترية  ا  على أنها تعديل علىبأي تكاليف أو رسوم متكبدة    االعترافعديل. يتم  لت ا  إجراء  تالحالية وق
 . األداةعدل الفائدة الفعلي على تساب مالمالي المعدل عن طريق إعادة اح االلتزامية من الفترة المتبق
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 التجاري ش.م.ع. دبي بنك 
 

 ةالموحدة للمجموع ماليةبيانات الإيضاحات حول ال
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 3
 )تابع(   األدوات المالية     3-1
 المطلوبات المالية )تابع(   2  -3-1

 
 طلوبات المالية  ف بالمإيقاف ااعترا ( ج

 
بإيقاف المجموعة  بالمطلوبات   تقوم  وذلك    االعتراف  عندماالمالية  اتتم    فقط  التزامات  عندماتسوية  أو  انتهاء    لمجموعة  أو  إلغااؤها  يتم 

  ضمنستحق الدفع،  ع أو مف بها والمبلغ المدفولية التي تم إيقاف االعتراة الدفترية للمطلوبات الماصالحيتها. يتم االعتراف بالفرق بين القيم
 ئر الموحد. بيان األرباح أو الخسا

 
يتم احتساب هذا التبادل كإطفاء  ختلفة بشكل كبير مع المقرض الحالي،  ذات شروط م   بأداة أخرى  واحدة   دين  أداة يل  بدبت عندما تقوم المجموعة  

 . المالي الجديد  باإللتزامراف  المالي األصلي واالعت  تزاملالل
 

 مالي واإللتزام بتقديم قرض مان العقود الض 3  -3-1
 

ي خسارة يتكبدها من جراء عجز  حامل الضمان عن أات محددة لتعويض  د دفعبسدا  موعة عقد يتطلب من المج  الضمان المالي فيعقد  يتمثل  
 .  ينالد أداة ستحقاقها وفقا  لشروط طرف محدد عن الوفاء بالتزاماته عند ا

 
 ام محددة مسبق ا. ثابتة لتوفير االئتمان بموجب شروط وأحكات زامالت تتمثل االلتزامات بتقديم قروض في  

 
بالقيمة    ويتم قياسها الحقا  بقيمها العادلة،  قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوقبتقديم    زاماتااللت   ادر أولمالي الصالضمان ا  يتم مبدئيا  قياس

ناقصا، حيثما    مبدأيا  عترف به  ة إلعداد التقارير المالية والمبلغ المالدولي من المعايير    9المعيار رقم  متطلبات  محددة بحسب  للخسارة ال  األعلى
ايكون   الم مناسبا،  للدخل  ت لمبلغ  رقم    بحسبالمحقق  راكم  المعيار  ا  15متطلبات  المعايير  المالية.من  التقارير  تقديم   لدولية إلعداد  ضمانات 

قياسها  القروض األخ يتم  المعيار رقم    سارةلخ ا  مخصص(  1مجموع كل من )كرى الصادرة  المعاي   9المحددة بحسب  الدولية إلعداد  من  ير 
خل  ترتيبات تسليفات محددة، مبلغ الد، إذا كان االلتزام من غير المرجح ان ينتج عنه  اقصنامستلمة،    رسوملغ اي  ( مب 2)و    التقارير المالية

 معلقة. رة والاالعتراف تطبق على التزامات القروض الصادة عدم المحقق المتراكم. سياسي 
 

 ائر. اح أو الخسرب خالل األ  لعادلة منيتم قياسه بالقيمة ا قرضزام بتقديم صدار اي الت لم تقم المجموعة با
 

 من المخصصات. تقديم القروض ض ماتاوالتزيتم تضمين االلتزامات الناشئة عن الضمانات المالية 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 يانات المالية الموحدة للمجموعةول البإيضاحات ح
 2022ديسمبر  31ية في المنتهللسنة 

 
 )تابع(  الهامة اسبية المح   اساتالسي  3
 
 المالية المشتقة  األدوات  3-2

 
 التصنيف  (أ )
 

أدوات مالية مش بإبرام عقود  المجموعة  س  واق رأعقود مقايضة وعقود خيارات في أسعقود مستقبلية وتقة تشتمل على عقود آجلة وتقوم 
يمة العادلة من  أدوات مالية "بالقالتحوط على أنها    ة اسب لمحلة  مؤهنيف األدوات المالية المشتقة غير الالمال وأسواق الصرف األجنبية. يتم تص

 ها للمتاجرة". موجودات مالية محتفظ ب  –خالل األرباح أو الخسائر 
 
   والقياس الالحق لمبدئي ااعتراف ا (ب )
 

م بيان راف المبدئي، يت لالعت   الحقا  ة.  عند االعتراف المبدئي بسعر المعامل  ، تتمثل القيمة العادلة لألداة المشتقةيادية  في سياق األعمال االعت 
أو باستخدام  وق المدرجة في أسواق نشطة  مة استنادا  الى أسعار السالمالية المشتقة بقيمها العادلة. يتم تحديد القيم العادلة بصورة عااألدوات  
 ا ال يوجد سوق نشط.  م عندمطرق تقيي 

 
جودات األخرى في حين يتم إدراج األدوات  قة( ضمن المو اح غير المحقية )األرب ة االيجاب ة ذات القيم السوقي ت المالية المشتقيتم إدراج األدوا

 ألخرى. المحققة( ضمن المطلوبات ا وقية السلبية )الخسائر غيرالمالية المشتقة ذات القيم الس 
 
   القياس الالحق لناتجة عن سائر ا األرباح والخ (ج )
 

اليتم بيان األ بالقيمة العمشتقة المصنفة كمحت ال  لية ت الماخسائر الناتجة عن األدوارباح أو  ضمن    ادلة من خالل األرباح أو الخسائرفظ بها 
 وحد.  لما  األرباح أو الخسائربيان 

 
 ية )التحوط( أدوات التغط   3-3

 لمشتقة بغرض التحوط. م المجموعة باستخدام األدوات المالية ات، تقوكجزء من إدارة الموجودات والمطلوبا
 

 تصنيفها إما:  ، تقوم المجموعة ب مشتقة كعقود تغطيةت اليد األدواعندما يتم تحد
 

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

ال • تغطية  ف  تدفقات كعقود  للتقلبات  التعرض  تغطي  والتي  المحالنقدية  المستقبلية  النقدية  التدفقات  بصورتملي  كبيرة  والمنسوبة  ة  ة 
   ت معترف بها أو معاملة متوقعة.جودات أو مطلوبا لمو

 ي حال توفر معايير معينة.قدية فلتغطية القيمة العادلة أو التدفقات الن ت تغطية وات المشتقة المحددة كأدوا يتم تطبيق محاسبة التغطية على األد 
 

 طية  محاسبة التغ
 

 توميق التغطية   (أ )
 

 :  جب أن تشتمل مستندات التغطية المعدة في البداية على وصف لما يليلعالقة التغطية. وي داد مستندات رسمية إع غطية، يجب في بداية الت 
 

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

 ة المخاطر التي يتم تغطيتها؛طبيع •

 ية؛ و  لخاضع للتغطية وأداة التغطح للبند اتعريف واض •

   غطية بصورة مستمرة. يم فاعلية عالقة الت ستقوم المجموعة بتقي ف كي  •
 

 اختبار فاعلية التغطية   (ب )
 

 تاليان:  الشرطان الإذا تحقق  ات فاعلية عاليةتعتبر التغطية ذ

تدفقات  أو ال لعادلةة اة عالية في تسوية التغيرات في القيمحقة، يتوقع أن تكون التغطية ذات فاعلي ات الال في بداية التغطية وفي الفتر •
 ها بصورة موثوقة؛ و  مع التغيرات المقابلة في المخاطر الخاضعة للتغطية ويجب أن يتم قياسألدوات التغطية النقدية 

 .%125إلى  %80تائج الفعلية للتغطية ما بين ح الن تتراو •
 

 لتي يتم تغطيتها.  تغطية والبنود الهامة ألدوات البنود ابقة المطاد فاعلية التغطية المتوقعة من خالل حالة تغطية التدفقات النقدية، يتم تحدي في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ةلمالية الموحدة للمجموعإيضاحات حول البيانات ا
 2022ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 
 )تابع(  ية الهامةلمحاسبالسياسات ا 3
 
 )التحوط( )تابع( أدوات التغطية    3-3
 

 العادلة   عقود تغطية القيمة  (ج )
 

 د. الموح رباح أو الخسائراأل بيانالمصنفة والمؤهلة كتحوطات للقيمة العادلة يتم تثبيتها في  مة العادلة للمشتقاتإن التغيرات في القي 
 

 عقود تغطية التدفقات النقدية   ( د )
 

من بنود الدخل  دفقات النقدية ضية للت ات تغطأدولألدوات المشتقة المحددة والمؤهلة كزء الفعلي للتغيرات في القيمة العادلة  ف بالجيتم االعترا
باا المتعلقة  العادلة  القيمة  في  والخسائر  األرباح  أما  األخرى.  االعلشامل  فيتم  الفعلي  غير  مباشرة ضمن  لجزء  بها  أو  تراف  األرباح  بيان 

 وحد. لما الخسائر

 
 توقف محاسبة التغطية   )هي(  
 

ال تنتهيتوقف عيتم  التغطية عندما  الت   ن محاسبة  ي أداة  أو  أغطية  بيعها  التحوطدما  عن و  تم  بمعايير محاسبة  التحوط  تفي عالقة  ذلك  ال  . في 
راف بها ضمن بنود الدخل الشامل  االعت   ألدوات التغطية قد تمة أرباح أو خسائر متراكمة  ود الدخل الشامل األخرى أي الوقت تبقى ضمن بن 

مباشرة تحويل أية أرباح أو خسائر متراكمة قد تم  المعاملة، يتم    متوقع إتمام تلكمن ال   يكونا الإلى أن تتم المعاملة المتوقعة. عندماألخرى  
 الموحد.   ألرباح أو الخسائرن ابيادخل الشامل األخرى إلى بيانها ضمن بنود ال

 
 المؤهلة لمحاسبة التغطية    ية غيرعقود التغط (  و )
 

  ئر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التغطية أو خساأرباح  ل أية  يتم تحوي   التغطية،  غطية غير المؤهلة لمحاسبة بعقود الت   فيما يتعلق
 . لةترة ذات الصالموحد للف خسائرباح أو البيان األرإلى  مباشرة

 
    المستحق من البنوك    3-4

 إن وجد.  انخفاض القيمة، مخصص  أة ناقصا  بالتكلفة المطف ويتم بيانها الحقاة بالقيمة العادل بداية  لمستحق من البنوكا بيانيتم 
 
 والتمويل اإلسالمي  القروض والتسليفات 3-5
 

ب  القروض والتسليفات  قياس  العاديتم  بالقيمة  ل لة  صورة مبدئية  المنسوبة مباشرة  التكاليف اإلضافية  بتكلفتها لمعاملزائدا   ة ويتم قياسها الحقا  
إال   المطفأة  الفعلية  الفائدة  طريقة  فباستخدام  الحا  الي  االت  فيها  تختار  خالل    تسجيل لمجموعة  تي  من  العادلة  بالقيمة  والتسليفات  القروض 

 األرباح أو الخسائر.  
بتقديم معامالت تمة التقليدية ،  ضافة إلى الخدمات البنكي إلبا ة  ها من قبل هيئ الموافقة علي   المي لعمالئها، والتي تمتويل إستقوم المجموعة 

 : لى ما يليإلسالمي عل امل التموي رعية. يشت الفتوى والرقابة الش
 المرابحة 

، تكون المجموعة قد قامت  عات المؤجلةعلى أساس الدف  د( إلى عميل وهى إتفاق تقوم المجموعة بموجبه ببيع سلعة أو أصل ما )أصل محد 
مش  وها  األصل المحددلى تكلفة  ر البيع عوفقا  لبنود وشروط محددة. يشتمل سع  ائهبناء  على وعد من العميل بشر  ذ عليهحواست واال بشرائه  

 فعلي عند استالمه. يتم تعديله بالربح الويحتسب الربح على أساس االستحقاق و الربح المتفق عليه. 
 اإلجارة 

ال قامت  الذي  تأجير األصل،  بإنشائه )المؤج  مجموعة يعني مصطلح اإلجارة  بش  ر(  العميل )وفقا  لطل  رائه أو  ب ب    ى ناء  علالمستأجر(، وذلك 
صل إلى المستأجر  هي اإلجارة عن طريق نقل ملكية األمحدده مقابل دفعات إيجار محددة. يمكن أن تنت لمدة    األصل   بإستئجارالعميل  وعد من  
 .  إلجارة المنتهية بالتمليكفي حال ا

 يتعهد كما األجرة، تدفعا  سداد ومواعيد األجرة  احتساب  اسوأس اإلجارة فترة على وتنص المستأجر صل األ  رةاإلجا اتفاقية تحدد

 والصيغة المحدد الزمني الجدول مع يتفق امب  الصلة ذات األجرة دفعات مبالغ وسداد اإليجارية الفترات بتجديد االتفاقية تلك وجبالمستأجربم

 .ارة اإلج فترة مدار على بها المعمول

  بموجب  عليه المترتبة لتزاماتالا بكافة  بالوفاء جرستأالم يقوم أن بعد اإلجارة  مدة نهاية وفي .ةجاراإل مدة طيلة األصل بملكية المؤجر حتفظي 
 .المؤجر قدمه الذي بالبيع تعهد إلى ا  استناد رمزية  بقيمة تأجرمسلل المؤجر األصل ببيع المؤجر يقوم اإلجارة، اتفاقية

  تكلفة  غالبا   ثلتم والتي ( السداد  قيد الثابتة ةاألجر دفعات على بناء   اإلجارة فترة طيلة وتستمر اإلجارة  عقد  بدء فور جرة األ تعادف تستحق
 .(المؤجر  األصل
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ةلمالية الموحدة للمجموعإيضاحات حول البيانات ا
 2022ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
 
 )تابع(   ية الهامةلمحاسبالسياسات ا 3
 
 التمويل اإلسالمي )تابع( فات والقروض والتسلي  3-5

 ركة مشاال
والعمي   تقوم   اتفاق بالمساهالمجموعة  بموجبه  ال  على  العميل  باستحواذ  ينتهي  تناقص  التفاق  وفقا   معين  مشروع  في  تتم  مة  الكاملة.  لملكية 
 توزيع غالبا  يتم  ل المشروع. الخسائر بما يتناسب مع حصصهم في رأس ما توزيع  الطرفين في حين يتم    ة األرباح وفقا التفاق بينمشارك

 . المدير الشريك قبل من توزيعها / إعالنها عند كةشارالم ربح
 

ية  أ  قصا  ، ناالربح الفعليوذلك باستخدام طريقة  المطفأة،  بالتكلفة  تم الحقا قياسها  بداية بالقيمة العادلة وي   معامالت التمويل اإلسالمي  بيانيتم  
 . والدخل غير المكتسبكوك في تحصيلها  مبالغ مشطوبة، والمخصص لألرصدة المش

 
للموجودات أو  متوقعة  تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل األعمار ال  يتم بموجبهدل الذي  هو المع  الفعلي  الربح  إن معدل
 وبات المالية. المطل

 
 ة األوراق المالية ااستمماري 3-6
 

 ي بيان المركز المالي على ما يلي:بند "األوراق المالية االستثمارية" ف ليشم

 

بصورة مباشرة  المطفأة: يتم قياسها مبدئيا  بالقيمة العادلة زائدا  تكاليف المنسوبة سة بالتكلفة الدين المقا ستثمار في سندات اال  •
 علية؛ دة الفباستخدام طريقة الفائ بالتالي بتكلفتها المطفأة للمعامالت، و

من خالل   بالقيمة العادلة ائر أو المصنفة و الخسرباح أاأل ل م المقاسة بالقيمة العادلة من خال سندات االستثمار في الدين واألسه •
 ائر؛ اح أو الخسالتغيرات مباشرة ضمن األرب وتكون بالقيمة العادلة مع االعتراف ب   :ئراألرباح أو الخسا

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و عادلة  سندات الدين المقاسة بالقيمة ال •

 . من خالل اإليرادات الشاملة األخرىلة القيمة العادلى أنها ب المصنفة عوراق المالية االستثمارية لألسهم  ألا •
 
يرادات الشاملة  من اإلخرى، يتم االعتراف باألرباح والخسائر ضاملة األدلة من خالل اإليرادات الشسندات الدين المقاسة بالقيمة العالبالنسبة  

يل ما  باستثناء  األرب األخرى،  في  بها  االعتراف  يتم  والتي  الخاح  ي،  ب أو  باستخداسائر  لالطريقة  الطريقة  نفس  المقاسة  م  المالية  لموجودات 
 بالتكلفة المطفأة؛ 

 

 ة؛ لفعلي خدام طريقة الفائدة اإيرادات الفائدة باست  •

 خسائر االئتمان المتوقعة وعمليات العكس؛ و  •

 خسائر صرف العمالت األجنبية.باح و رأ •
 

، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر  الشاملة األخرىادات  اإليرمن خالل    العادلة بالقيمة    عتراف بسندات الدين المقاسةيقاف االفي حال إ
 ائر. اح أو الخسإلى األرب  لة األخرى من حقوق الملكية ابقا  ضمن اإليرادات الشامالمتراكمة المعترف بها س

 

اإليرادات    مجموعة عرضها في متاجرة، قررت البها للير محتفظ  وات الملكية الغض االستثمارات في أد القيمة العادلة لبع  بتغيراتفيما يتعلق  
 يكون ذلك بشكل نهائي.دة عند االعتراف المبدئي والشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقا  لكل أداة على ح

 
  األرباح   نيمة ضماض القنخفخسائر كما ال يتم االعتراف بخسائر اات حقوق الملكية هذه ضمن األرباح أو اليف أدوال يتم إطالقا  إعادة تصن 

ال  يتم االعت خسائر  أو  الحالة  تكلفة االستثمار، وفي هذه  تمثل بوضوح استرداد جزء من  لم  الشاما  بها في اإليرادات  يتم  راف  ملة األخرى. 
بعاد  ند است تجزة علمحرادات الشاملة األخرى إلى األرباح ادوات حقوق الملكية المعترف بها في اإلي كمة ألرباح والخسائر المتراتحويل األ
 .االستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(   السياسات المحاسبية الهامة 3
 

   ااستممارية العقارات       3-7

 

، ويتم تصنيف الوحدات المؤجرة أو التي  ها أو كليهمال إرتفاع قيمت أو من أج إليجارية  لتحقيق العوائد ا  عقاراتوعة ببعض التحتفظ المجم
على    لدفترية ة. تتضمن القيمة المعاملبالتكلفة، بما في ذلك تكاليف ا  االستثماريةرات  يتم مبدئيا  قياس العقا  ة. تعتزم تأجيرها كعقارات استثماري 

اس أجزتكلفة  أحد  العقارات  تبدال  وق القائم  يةاالستثماراء  في  التكلفةة  تكبد  حال  ت  في  تكلفة    توافر،  ذلك  من  ويستثنى  االعتراف،  معايير 
استهالك متراكم وخسائر    ناقصا  أية  تكلفبال  االستثمارية  بيان العقارات   اف المبدئي، يتم. الحقا  لالعترالستثماريةللعقارات االصيانة اليومية  

 ض القيمة المتراكمة.  انخفا
 

باني من  مار اإلنتاجية للموجودات. تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة للملثابت على مدى األعخدام طريقة القسط ااست ستهالك ب يتم تحميل اال
 سنة.  60إلى  30
 
بالعقارات  ت ي  االعتراف  إيقاف  ا  االستثماريةم  أو  ستبعادعند  عن  ها  والتوقف  دائم  بشكل  ت االستخدام  المتوقع  غير  من  منافع  يصبح  حصيل 
مناق تحدبعادها.  است   تصادية  األرباويتم   المبليد  بمقارنة  اإلستبعاد  او  اإلستخدام  عن  التوقف  عن  الناجمة  الخسائر  أو  من  ح  المتحصل  غ 

الدفترية  لقي با  اإلستبعاد أو خسمة  أرباح  بأية  االعتراف  منويتم  اإلستخدام  ائر  ا  التوقف عن  أحد  استبعاد  بيان  في    االستثماريةلعقارات  أو 
 " خالل السنة المالية التي تتم فيها عملية االستبعاد. ر اآلخ الدخل ضمن "   الموحد رائ ح أو الخساألربا
 

عملية إشغال   أو بدء من خالل إنهاء ل عليه فقط عندما، يكون هناك تغير في االستخدام يُستد وذلك االستثماريةارات العقإلى من و يتم التحويل
 اء أو التطوير. عملية اإلنش آخر أو إنهاءيلي لطرف إيجار تشغك أو البدء في عقد قار من قبل المالالع

 

بها  المصنفة كموجودات محتفظ  المتداولة  با  الموجودات غير  تقاس  األدن للبيع  اللقيمة  للقيمة  وقي ى  التكلفمرحلة  ناقصا  العادلة  للبي متها  ع.  ة 
عن استمرار   خالل البيع عدا تم استردادها منسوف ي   لمرحلةا ادات محتفظ بها للبيع إذا كانت قيمتهتصنف الموجودات غير المتداولة كموجو

الب استخدامها يكون احتمال  الشرط فقط عندما  يتحقق هذا  ال يع مرتفع ويكون األصل موجو .  للبيع بشروطه  بالب دا  يع، حالية، والتزام اإلدارة 
 يع خالل فترة عام من تاريخ التصنيف. ندما يكون من المتوقع ان تتم عملية الب وع

 
 والمعدات  ات متلك الم 3-8

 
بالقيمة  التي  باستثناء األرض الممنوحة    وخسائر انخفاض القيمةاالستهالك المتراكم    ناقصا  التكلفة  ب   الممتلكات والمعدات  بيانيتم   بيانها  يتم 

   .السوقية بتاريخ المنح
 
د  ال جزء ما من أحاف بتكلفة استبداالعتر. يتم  داتسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة الموجومل التكلفة على المصروفات التي تكون من تشت 

بالقيمة   والمعدات  الممتلكات  ا  الدفتريةبنود  من  كان  حال  في  االللبند  المنافع  تدفق  إلى  صادقت لمحتمل  الجزء  في  المتضمنة  المستقبلية  ية 
ان األرباح  ي ب والمعدات ضمن    متلكاتية للميوم. ويتم االعتراف بتكاليف الصيانة الون من الممكن قياس تكلفته بصورة موثوقةعة ويكالمجمو

 عند تكبدها.  الموحد أو الخسائر
 

للبند   الدفتريةة  بالقيمالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد  لمعدات من خعاد أحد بنود الممتلكات وايتم تحديد األرباح أو الخسائر من استب 
   . الموحد خسائرل ارباح أو بيان األذه األرباح أو الخسائر ضمن المعني. ويتم إدراج ه

 
  إلسترداد. ويتم االعتراف تتجاوز المبلغ القابل ل  قدوحدة توليد الن   او   فيض قيمة الممتلكات والمعدات إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تخ  تتم 

 . الموحد   بيان األرباح أو الخسائرمن  قيمة ضبخسارة االنخفاض في ال
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 وحدة للمجموعةات المالية المالبيان حات حولضاإي
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بع(  )تا السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تابع(  دات والمع  الممتلكات  3-8

مدى    لىع  الثابت  بطريقة القسطلرأسمالية قيد اإلنجاز  فيما عدا األراضي المملوكة واألعمال ا  لمعداتويتم اهالك تكلفة كافة الممتلكات وا
 :  جية المقدرة كما يليأعمارها اإلنتا

 
 سنة  60إلى  30 المباني 

 سنوات  10 إلى 5 التحسينات على العقارات المستأجرة 
 سنوات  7 بانيتجديد الم

 سنوات  7 المفروشات واألثاث 
 سنوات  10إلى  3 سوب حاة ال أجهز

 سنوات  7 وب برامج أجهزة الحاس
 سنوات  5 السيارات 

 

 ا .  ويتم تعديلها حيثما يكون مناسب   تقريروالقيم المتبقية في تاريخ كل  عمار اإلنتاجيةق االستهالك واأل ييم طرادة تقإع تتم
 

ا إدراج األعمال  قيد اإلنجيتم  التكلفة، وي لرأسمالية  الممتلكات واتم تحواز مبدئيا بسعر  بند  إلى  يبدأ  يلها عند اإلنجاز  المناسب حيث  لمعدات 
 . المجموعةن قبل تهالك المتبعة مت اإلسلسياساقا وف إهالكها

 
 قروض متوسطة األجل  السندات وال المستحق للبنوك و 3-9

 
حقا   . ويتم قياسها الفة إلى تكلفة المعامالت لة إضا بالقيمة العادالقروض متوسطة األجل  والسندات    و  المستحق للبنوكاالعتراف ب   يتم مبدئيا  
 .  ةدة الفعلي يقة الفائ المطفأة باستخدام طربالتكلفة 

 
 اقية إعادة الشراء تف ا  3-10
 

بإبر ذاته  الوقت  في  وتقوم  مالي  أصل  ببيع  المجموعة  تقوم  اتفاقية إلعادة شراء هذعندما  تاري ام  في  ثابت  بسعر  األصل  مستقبلا  يتم خ  ي، 
 جموعة.  ية للمالمال ناتتراف بالموجودات ذات الصلة في البيااالتفاق كقرض متوسط األجل، ويستمر االعب هذا احتسا

 
 والودائع اإلسالمية للعمالء ئع العمالء داو 3-11

 
م قياس كافة  ئي، يت المستلم. بعد االعتراف المبد  للمبلغمة العادلة  تمثل القي   التي يمة العادلة وبالقء  يتم بصورة مبدئية االعتراف بودائع العمال

المطفأة    ائعالود البالتكلفة  وي باستخدام طريقة  الفعلية.  احتسابفائدة  االتكل  تم  مع  المطفأة  باالعتبار  فة  للمعامالت    أيةألخذ  المنسوبة  تكاليف 
 .  ءمالللعودائع  الستالممباشرة للحصول أو 

 
 لتالية من االتفاقيات: نواع اعن طريق الدخول في األ لعمالءودائع اإلسالمية ليتم الحصول على ال

 
 المضاربة 

بتقديم  موجبه أحدخر، يقوم ب بين المجموعة وطرف آتفاق  وهى إ خر)المضارب(  ويقوم الطرف اآل   )رب المال(   موالمن األمبلغ    األطراف 
، أو  التعثرة عن  الناتجاح. يتحمل المضارب كافة الخسائر  محددة من األرب عين مقابل حصة  ا أو نشاط مفي مشروع م  المبلغ  باستثمار هذا

 توزيع من قبل المضارب. اإلعالن / ال مضاربة في حالأرباح التم توزيع ومن حيث المبدأ ي  وبنود المضاربة.   طأو مخالفة شرو  اإلهمال
 

 الوكالة 
يل( باستثمار  الوك)  خر مبلغ من األموال ويقوم الطرف اآل   وكل( بتقديمحد األطراف )الم أ  بموجبه   ميقوبين المجموعة وعميل ما    وهي إتفاق 
التصرف أو اإلهمال أو    حال سوء  ثمر به فيبلغ المست الم  بإعادة  لالوكي   تزمويلمقابل رسوم محددة.    شروط الوكالةوفقا  لبنود و  هذا المبلغ
 غالبا  يتم  .داءاأل حسن على  كحافز عليها المتفق العوائد أو  الربح نسبة على تزيد إضافية  مبالغ  أي الوكيل منح يتم وقد   شروط الوكالة.مخالفة  
 . الوكيل   قبل من توزيعها / إعالنها عند الوكالة  ربح توزيع

 
قياس  لل  الودائع  يتم  مبدئيا  اإلسالمية  العادلة   عمالء  المعاملة  بالقيمة  المطوتكلفة  بالتكلفة  الحقا   قياسها  ويتم  طريقة ،  استخدام  طريق  عن    فأة 
 الفعلية. األرباح 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ةحول البيانات المالية الموحدة للمجموع ضاحاتيإ
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  لمحاسبية الهامةسات االسيا 3
 
   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3-12
 

 على المكافآت  ذه ه قحقااست  يكون بحيثعربية المتحدة.  لدولة اإلمارات البحسب قانون العمل    وظفيهامل الخدمة  نهاية  مكافآت المجموعة تقدم

  .الخدمة فترة مدى على المكافآت لهذه  متوقعةلا التكاليف تستحق .دمةالخ لفترة األدنى الحد وإتمام يقضيها الموظف التي الخدمة فترة أساس
 الصلة ذي وميت الحكالمعاشا لبرنامج مساهمات بتقديم المجموعة تقوم المتحدة، العربية اإلمارات دولة مواطني من بالموظفين يتعلق فيما

 عند كمصروفات تسجيلها يتم التي هذه المساهمات على وعةالمجم ماتالتزا تقتصر .الموظفين رواتب من بةسن  أساس على احتسابها ويتم

 .استحقاقها
 

 المساهمات المحددة   برنامج
 

 يةومحك جهة  منفصلة أو مؤسسة إلى محددة هماتمسا أةالمنش بموجبها تدفع التي التقاعدية المكافآت  مجببرنا المحددة المساهمة مجيتمثل برنا

 أنها على  المحددة المعاشات مساهمات خطط  بالتزامات  االعتراف يتم  .ةإضافي  مبالغ لدفع نيةمض أو ة وني قان  التزامات  أية لها يكون ولن

 .خاللها لموظفينا خدمة تقديم يتم الفترات التي في  الموحد الخسائر أو األرباح بيان ضمن للموظفين مكافآت مصروفات
 

وفقا للقوانين المعمول بها    ومكافآت التقاعد  إلى صندوق معاشات هلين  ظفين المؤالجتماعية للمو لمعاشات والتأمينات اتقوم المجموعة بدفع ا
 مات. بالدولة التي يتم فيها دفع هذه المساه 

 
 ددة محال التعويضات برنامج

 
 كزالمر بيان به ضمن المعترف االلتزام إن .ددة محال المساهمات برنامج بخالف التقاعد فآتمكا مجبرنا في المحددة  التعويضاتيتمثل برنامج  

 تعديالت ىإل باإلضافة التقرير فترة  نهاية في المحددة المكافآت اللتزام الحالية القيمة يمثل المحددة المكافآت منح جنامببر المتعلق المالي

 ستخداماب  مستقلين خبراء تأمين قبل من  رئيسية بصورة  ة التعويضات المحدد التزام احتساب  ويتم اهذ .اهب  المعترف غير السابقة  الخدمة  تكاليف

 النقدية فقاتالتد تخفيض خالل  من محددة لا المكافآت  الحالية اللتزام القيمة  تحديد يتم .19معيار المحاسبة الدولي رقم    مع   ياالفرضيات تماش

 تقارب والتي ،افآتالمك دفع في المستخدمة بالعملة المقومة جودةلا عالية للسندات التجارية الفائدة دالتمع دامباستخ المقدرة المستقبلية الخارجة

 بتعويضات الخدمة.  الخاصة الفترات استحقاقها اتفتر

الدفع أو التخفيض   إلعادةلمتطلبات القانونية  القيمة الحالية  اشيا مع اامج التعويضات المحددة وتم حددت المجموعة بموجب شروط وبنود برن 
 األقصى الحد وتأثير (الفوائد باستثناء)  الخطة اتعلى موجود والعائد ،يةاإلكتوار الخسائر أو األرباح من تتألف التي .في مساهمات المستقبل

ف االعتراف يتم ،)دوائ الف باستثناء وجدت، إن (للموجودات  بصافي رافاالعت  يتم كما .األخرى الشاملة اإليرادات ضمن الحال يبها 

 بيان في المصروفات األخرىمصروفات الموظفين و نمض المحددة التعويضات ببرنامجالمتعلقة   األخرى والمصروفات الفائدة مصروفات

تنطويلا التعويضات تغيير يتم عندما  .الموحد الخسائر أو األرباح  يتم  للتقليص، الخطط من خطة  تتعرض عندما أو ما خطة عليها تي 

 تقوم .الخسائر وأ األرباح ضمن الحال يف التقليص من الخسائر أو األرباح أو سابقة مةبخد لمتعلقةلتعويضات اا في الحاصل تغيربال افاالعتر

 .يةالتسو إجراء يتم عندما ةددمح تعويضات برنامج تسوية من والخسائر باالعتراف باألرباح المجموعة
 

 ل النسب المرجحة: عن طريق استخدام معد استحقاقات التقاعدقييم ت ل الرئيسية إلكتواريةا في ما يلي الفرضيات
 
 2022 2021 

 سنويا  %2.10 سنويا  %4.30 صم الخ  نسبة
 سنويا  %0.50 سنويا  %1.15 نسبة زيادة المعاش 

 
 رأس المال  3-13

 
كاليف  ويتم اقتطاع الت   تعاقدية لألدوات.الية أو سندات ملكية وفقا  ألهمية األحكام الطلوبات ممالية كم نيف األدوات الرأستقوم المجموعة بتص
 لسندات الملكية.   يالمبدئ  القياس  كية منشرة الصدار سندات الملاإلضافية المنسوبة مبا

 
 توزيعات أرباح األسهم العادية   3-14

 
في    همي البنكعليها من قبل مساالعادية كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها الموافقة    مرباح المستحقة على األسهيتم االعتراف بتوزيعات األ

 . ميناجتماع الجمعية العمومية للمساه
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 ي ش.م.ع. بنك دبي التجار
 

 الموحدة للمجموعة انات الماليةالبي  ت حولاحاإيض
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  ية الهامةالمحاسب  السياسات 3

 
 التسوية  3-15

 
والمطلوبات    تسويةتم  ت  بيانيةالمالالموجودات  يتم  حيث  ف  ،  القيمة  فقطصافي  وذلك  المالي  المركز  بيان  يكون  ي  التي  الحاالت  فيها    في 
حقا  مجموعلل قة  لانو  مقاصة  إجراء  إما  تنوي  وعندما  بها  المعترف  المبالغ  بمقاصة  للتنفيذ  قابال   النيا   أساس صافي  على  أو  لمعامالت  مبلغ 

 . امنةل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزلتحصي 
 

تقديم فقط    الدخل  يتم  المبلغ  أساس صافي  على  بذلوالمصروفات  القيام  يجوز  لمعاي عندما  وفقا   االتقاير  ك  الرير  من خالل  دوليةلمالية  أو   ،
   التجارية للمجموعة. المماثلة كما في األنشطة  األرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة من المعامالت 

 
 وما يعادله  النقد   3-16

 
ا  ألغراض التدفقات  ي بيان  الموحد،  يعادله    النقدتألف  لنقدية  الوما  واألرص  فينقد  من  المصرف الصندوق  لدى  )باستثناء    المركزي   دة 

ادله بالتكلفة المطفأة في  لنقد وما يع. يتم عرض امن ثالثة أشهر   أقل  أصلية بفترة استحقاق  االحتياطي القانوني( والمستحق من وإلى البنوك  
 الي. بيان المركز الم

 

 اإليرادات راف باإلعت 3-17
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة  (1)

ألرباح أو  المالية بالقيمة العادلة من خالل ا  األدوات ئدة، باستثناء  ية التي تخضع لفاات المالفة األدوت الفائدة لكاعرض إيرادات ومصروفا م  يت 
طريقة معدل    متحقاق باستخداحد على أساس االسأو الخسائر المو  فائدة" و "مصروفات الفائدة" في بيان األرباحيرادات الالخسائر، ضمن "إ

الفائدة على األدوات المالي ية ذاات المالالمطلوب   ية أو ات المالللموجود  لفائدة الفعليا بإيرادات ومصروفات  بالقيمة  ت الصلة. يتم االعتراف  ة 
 ح أو الخسائر".   ة من خالل األربات بالقيمة العادلاالستثماراصافي األرباح من األرباح أو الخسائر ضمن " العادلة من خالل 

 
 الدفترية  جمالي القيمة لمطفأة وإ التكلفة ا 

ي، ناقصا  المدفوعات  لتزام عند االعتراف المبدئ لألصل أو االلتزام المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو اال  "المطفأة لفة  التك"ثل  تتم
زائدا   للمبل األصلي،  ناقصا  غ  المتراك  أو  باستخدام طريقةاإلطفاء  بي   م  فرق  الفعلية ألي  والالفائدة  المبدئية  القيمة  ان  ي   ،لمستحقةقيمة  تم  التي 
 . لها مقابل أي مخصص لخسائر االئتمان المتوقعةتعدي 
 

 توقعة. ائر االئتمان الملمطفأة لألصل المالي قبل التعديل مقابل أي مخصص لخسا ية لألصل المالي" بالتكلفةيتمثل "إجمالي القيمة الدفتر
 

 احتساب إيرادات ومصروفات الفائدة 
الفائدة  اح  يتم معدل  لألصل  تساب  االلت الفعلي  الماأو  االعترافزام  عند  إيرادات    لي  احتساب  عند  المالي.  االلتزام  أو  باألصل  المبدئي 
يتم تطبيق و الفائدة  الفعلي على    مصروفات  الفائدة  الدفترية لأل  إجمالي معدل  يت القيمة  لم  ائتماني في  عرض األصل النخفاصل )في حال  ض 

يتم أو  ا  القيمة(  التكلفة  على  المالاللتز  لمطفأةتطبيقه  نتيجة   ي لام  الفعلي  الفائدة  معدل  مراجعة  تتم  ل.  النقدية  التدفقات  تقييم  دوات  ألإلعادة 
ا تعفي أسعار الفائدة في الس   التغيراتبشكل دوري لتعكس    ارالمعرضة للتقلبات في األسع تعديالت  مقابل  الفعلي    ديل معدل الفائدةوق. يتم أيض 

 . تعديل التحوطإطفاء يه بدأ في ي الذتاريخ ال ي فلعادلة ط في القيمة االتحو
 

ائتمان  تعرضت النخفاض  التي  المالية  للموجودات  بالنسبة  لالعترأما  القيمة الحقا   في  إي ي  احتساب  يتم  المبدئي،  باستخدام    راداتاف  الفائدة 
احتساب إيرادات الفائدة إلى    سك، يتم عتمانيا  خفض ائ م يعد األصل المالي من طفأة لألصل المالي. في حال لعلى التكلفة الم   ل الفائدة الفعليمعد

 اإلجمالي األساسي. 
 

معدل  م  الفائدة باستخدا  قيمة عند االعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرادات في ال  لتي تعرضت النخفاض ائتمانيأما بالنسبة للموجودات المالية ا
تساب إيرادات الفائدة إلى اإلجمالي األساسي حتى إذا تحسنت  حاتم عكس  المالي. ال ي   التكلفة المطفأة لألصلالفائدة الفعلي المعدل ائتمانيا  على  

 مخاطر ائتمان األصل. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ديسمبر  31نة المنتهية في للس
 
 )تابع(  السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 تابع( )  ات باإليراد اإلعتراف  3-17
 

   من التمويل اإلسالمي والتوزيعات على المودعين  دخللا (2)

 
 الفعلية. الموحد، وذلك باستخدام طريقة األرباح  خسائرباح أو البيان األرمي ضمن يل اإلسالمن التمو بالدخليتم االعتراف 

 
الرسوم  احتساب يشتمل   كافة  الفعلية على  األرباح  المستلمة  معدل  أو  المالمدفوعة  وتكاليف  تمثل  الخصولة، وعام،  التى  الحسومات  أو  مات 
ستبعاد نسوبة مباشرة  إلى االستحواذ، أو إصدار أو ا الوات الماليف المعاملة بتكاليف العمن معدل األرباح الفعلية. تتمثل تك  ال يتجزأ  جزءا  

 الية ما. موجودات م
 

المودعين التوزيعات على  احتساب  االسالمي   يتم  المعامالت  لإل)  وفقا   الرجة(  لاءات  قبل  موحدة  من  اعتمادها  يتم  كما  المجموعة،  هيئة  دى 
 المجموعة.  مية لدىاإلسال الفتوى والرقابة الشرعية 

 
 وات والعم  الرسوم (3)

الفااكتساب إيرادات الرسوم التي ال تشكل ج  يتم قيدها  م  ت ي المجموعة لعمالئها و  من عدة خدمات تقدمها  ألداة مالية  ئدة الفعليةزءا من معدل 
تقوم المجموعة  . وبحسب هذا المعيار  "مالء من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع الع  15  رقم   عيارالم  بحسب 
المجموعة    ابة عن طرف اخر. تقومستثني المبالغ المحصلة باإلن عقد مع العميل وت ات المحددة في الهذه اإليرادات على اساس االعتباربقياس  
 عندما تحول السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل.  ات إليرادعتراف باباال
 

  9رقم   المعيارق  ك جزئيا  ضمن نطاالبيانات المالية للمجموعة، من الممكن أن يقع ذلة في  مالي   عميل االعتراف بأداة   في حال نتج عن عقد مع
من المعايير المالية    9قوم المجموعة أوال  بتطبيق المعيار رقم  لحالة، ت في هذه ا رير المالية.  الدولية إلعداد التقا  من المعايير  15والمعيار رقم  
لمالية وبعد  عداد التقارير امعايير الدولية إلمن ال  9ن نطاق المعيار رقم  لجزء من العقد الذي يقع ضمارير المالية لفصل وقياس اإلعداد التق

 التقارير المالية على الجزء المتبقي من العقد.  د ية إلعداير الدولمن المعاي  15 رقم  المعيار عة بتطبيق ذلك تقوم المجمو
 

 :وم على النحو التالييتم احتساب إيرادات الرس

ن  )على سبيل المثال، الرسوم الناشئة ع  اإلجراء إيراد عند اكتمالكهام ما إجراء باإليرادات المحققة من تنفيذ  االعترافيتم  •
 (؛ أسهم أو غيرها من األوراق المالية  شراءترتيب الث، مثل ة لطرف ث لى معاملعفي التفاوض    أو المشاركة التفاوض

محفظة  وال ت الموجوداإدارة  ،المثالإيرادات عند تقديم الخدمات )على سبيل الخدمات كمن تقديم يرادات المحققة يتم االعتراف باإل •
 و   (؛ية والخدمات وغيرها من رسوم االستشارات اإلدار

ة  بصور ترتبطو الخدمات ذات الصلة  استالمعندما يتم تنفيذ أو  األخرى  والعموالت الرسوم  وفات ومصر دات بإيرا عترافالايتم  •
 .   ومصاريف البطاقات اإلئتمانيةالوساطة  رسوم  العموالت و ب رئيسية 

 
فعلية ) على سبيل  الة  فائدالكتعديل لمعدل  لية يتم االعتراف بها  من معدل الفائدة الفعلية لألداة الما  ال يتجزأ   شكل جزء التي ت   ات الرسوم إيراد

 ة. بعض رسوم التزامات القروض( ويتم تسجيلها في دخل الفائدالمثال، 
 

 خدمات إدارة األصول  •
بتقديم خدمات إدارة األصول. يتم احتساب ا  ومتق ثابتة من قيمة األصو رة األصول على أسألتعاب مقابل إداالمجموعة  ل التي تتم اس نسبة 

 العميل بشكل شهري.  بصيد حساها من ر تم خصمإدارتها وي 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المال
 2022ديسمبر  31تهية في المن للسنة
 
 )تابع(  لهامةالسياسات المحاسبية ا 3

 
 اإلعتراف باإليرادات  3-17
 

 ابع( الرسوم والعموات )ت  (3)

 الء برنامج واء العم •
المجم برنالدى  مكافآ موعة  الص  تج  االئتمان  بطاقات  المنتجات عن طريق  نقاط عند شراء  تجميع  للعمالء  يمكن يتيح  المجموعة.  من  ادرة 

ة بعض جوانب  األدنى من النقاط. تتم إدار الحصول على الحد أميال سفر شريطة قدي أوآت تسوق أو استرداد ن ترداد النقاط على شكل مكافاس
 تعانة بمزودي الخدمات من أطراف أخرى إلدارة جوانب أخرى محددة من البرنامج.  ستتم اال  بينماداخليا  البرنامج 

 
ح ت في  البرنا ال  جوانب  إدارة  تخصيصمت  يتم  داخليا ،  للمنتج  مج  المستلمة  البيع  التي متحصالت  الخدمات  والنقا  ات/  بيعها  تم  تم  التي  ط 

 العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة من خالل تطبيق الطرق اإلحصائية.   قيمتها  ط تعادلللنقا صالت التي يتم تخصيصهاإصدارها. إن المتح
 

ابة عن الطرف  تي تم تحصيلها ني الالمكافآت    المخصص ألرصدة   الثمن، يتم تحميل  راف أخرىالخدمات من أطعانة بمزودي  في حال االست 
 م المكافآت. في وقت تقدي ئر الموحد  األرباح أو الخسابيان  في  اآلخر

 
 بالعقارات  مرتبطالدخل ال (4)

 

ويتم بيانها ضمن   اإليجاردى فترة عقد  تساوية على معلى أقساط م  ه يتم االعتراف ب   الذياإليجار،    دخلبالعقارات    الدخل المرتبط  يتضمن
 . و الخسائر الموحدي بيان األرباح أ "الدخل األخر" ف

 
   توزيعات أرباح دخل  (5)

 
يتوقف عرض إيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان األرباح    حق في اساتاالمها.اليثبت  عندما    حيعات األرباوزت   إيارادات ب تاراف  االعيتم  

 على سبيل المثال: كية، وقياس استثمارات حقوق الملالخسائر الموحد على تصنيف  أو 

المصنفة  سبة ألدوات حقوق  بالن  • اإلالملكية  العادلة من خالل  األخرىبالقيمة  الشاملة  يتم  يرادات  إير،  توعرض  األرباح  ي زادات  عات 

 ضمن "توزيعات األرباح"؛ و 

بالقي  • المصنفة  الملكية  األربابالنسبة ألدوات حقوق  العادلة من خالل  يت مة  الخسائر،  أو  األرباح ضمن  ح  توزيعات  إيرادات  م عرض 

 أو الخسائر".  يمة العادلة من خالل األرباحاالستثمارات بالقصافي األرباح من "

 
 لة كة الزمياح الشرمن أربالحصة  (6)

 

 لزميلة. الزميلة تعكس حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة ا ة إن الحصة من أرباح الشرك
 

    المخصصات     3-18
ثوقة، ويكون  و ضمني يمكن تقديره بصورة موام حالي قانوني أة لحدث سابق التزيتم االعتراف بمخصص ما إذا كان لدى المجموعة، نتيج

المرجح يل  من  تدفقا زم إجراأن  المخصصات عن طريق خصم   ت ء  تحديد  يتم  االلتزام.  لتسوية  االقتصادية  للمنافع  التدفقات    نقدية خارجة 

هذا  ، المخاطر التي ينطوي عليها  وعندما ينطبق ذلكة الزمنية للمال  قييمات السوق الحالية للقيملية المتوقعة بمعدل يعكس ت النقدية المستقب 

 االلتزام. 

ية عمالت األجنبلا   3-19  
 

تحوقيد  يتم   يتم  المعامالت.  بتواريخ  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  والمطلوبات  المعامالت  الموجودات  بالعمالت    نقدية لايل 
 اريخ.  بأسعار الصرف السائدة في ذلك الت  التقرير ريخالتاريخية ، بتا األجنبية ، التي يتم بيانها بالتكلفة

  
صرف العمالت األجنبية    ، التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية ، فيتم تحويلها بأسعاراألجنبيةبالعمالت    ديةالنقغير    ت والمطلوباتأما الموجودا 

  لعادلة إلى درهم قيمة ابالعمالت األجنبية التي يتم بيانها بال  ديةنقالالمطلوبات غير  تحويل الموجودات و  حين يتم  ائدة بتاريخ المعاملة ، فيالس
ُ اإلمارات وفق  العمالت األجنبية السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيم العادلة. ر صرف ألسعا ا

اتحو  ويتم العمالت  عقود صرف  اآلجل يل  حسب  ألجنبية  اإلماراتي  الدرهم  إلى  الصرف ة  السو   أسعار  في  بتاريخ  السائدة  ويتم  التقريرق   .
 حد. المو  ائرخساح أو البيان األرب من الناتجة عن التحويل ض االعتراف بفروق الصرف
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 جموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للم
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(   السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تابع(  ألجنبية العمالت ا   3-19
 

  االعتراف يتم    ذلك، لموحد. ومع  األرباح أو الخسائر ان  ي بياعام فكل  بش  ف العمالت ر صالناتجة من    األجنبية  العمالت بفروق    االعترافيتم  
ت  اإليرادا  ، وذلك فيفعاال    ية المؤهلة إلى الحد الذي يكون فيه التحوطدفقات النقدتحوطات الت   صرفالناتجة من    األجنبية  العمالتبفروق  

 الشاملة األخرى. 
 

 اايجار   3-20
 

لعقد ينقل حق  عقد إيجار. يعتبر العقد، أو يتضمن، عقد إيجار إذا كان ا عقد يمثل أو يتضمنا كان اليد ما إذية العقد بتحدتقوم المجموعة في بدا
على   زمالسيطرة  لفترة  محدد  أصل  ما  نية  استخدام  لتقييم  مقابل.  ين نظير  العقد  كان  علإذا  السيطرة  حق  تقوم  قل  محدد،  أصل  استخدام  ى 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  16المعيار رقم  يفالوارد  إليجار عقد ا مجموعة باستخدام تعريف ال
 
 
 مستأجر  المجموعة بصفتها  (1)
 

صر من العناصر اإليجارية  العقد على كل عن   لمقابل الوارد في عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع ايل عقد ما يتضمن  عند بداية أو تعد
الصلة   أسعارها   حسب  نسب   ذات  إالمستقلة  أنه،يا .  غير    ةبالنسب   ال  العناصر  فصل  عدم  المجموعة  قررت  والمكاتب،  الفروع  إيجار  لعقود 

 احد. اإليجارية كعنصر إيجاري و اب العناصر اإليجارية وغيراإليجارية واحتس
 

بأصل   المجموعة  والتعترف  االستخدام  في  حق  اإليجار  يتم  تزام  اإليجار.  بدء عقد  االستخدام تاريخ  أصل حق  بالت مبدئي   قياس  اا   ي ت لكلفة، 
المسددة  اإليجار  دفعات  بناء على  المعدلة  اإليجار  المبدئية اللتزام  القيمة  اإل  تتضمن  بداية  تاريخ  قبل  أو  تكفي  أي  إليها  اليف  يجار، مضافا  

 أو المكاتب.  سينات تم إجراؤها على الفروعفك وإزالة أي تح ها وتقدير تكاليفمباشرة مبدئية تم تكبد
 

فترة اإليجار. عالوة  تخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية  االسألصل حق  ستهالك  ساب االقا  احت يتم الح
ت م تعديله بناء على بعض عمليامة، إن وجدت، ويت سائر انخفاض القي ناء على خ تخدام بشكل دوري ب لك، يتم تخفيض أصل حق االسعلى ذ

 جار.  م اإلي إعادة القياس اللتزا
 

غير في قيمة االلتزام على  لت ا خصمريخ بدء العقد، ويتم التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تا  يا  قياسيتم مبدئ 
باستخدام   الزمنية  الضالفترة  الفائدة  اإليجمعدل  عقد  في  ذلك  مني  تحديد  تعذر  إذا  أو،  اسوبسهولة،    معدللاار  التخدام  يتم  علمعدل  ى  فائدة 

 اإلضافي كمعدل خصم.  اإلضافي للمجموعة. تستخدم المجموعة بشكل عام معدل الفائدة على االقتراضاض االقتر
 

قالم   تحدد تحليل  لها من خالل  اإلضافي  االقتراض  معدل  المصادر جموعة  من  المختل  روضها  لبي الخارجية  التعديالت  بعض  وإجراء  ان  فة 
 جر. المستأ  األصل فترات اإليجار ونوع

 
 دفعات اإليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي:  لف تتأ
 
 ؛ جوهريةبتة الفي ذلك الدفعات الثادفعات ثابتة، بما  •
د  اية عقلمعدل كما في تاريخ بدلبداية باستخدام المؤشر أو ايتم قياسها في ا  ر أو معدل، والتيدفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤش •

 ار؛اإليج
 غ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و مبالال •
الش  • بموجب خيار  الممارسة  ب سعر  المجموعة  تتأكد  الذي  التجدي شكل  راء  فترة  في  اإليجار  ودفعات  إذا  معقول من ممارسته،  االختياري  د 

اإليجار ما لم تكن المجموعة متأكدة بشكل    كر لعقداء المب اإلنه  خيار التمديد، وغراماتأكدة بشكل معقول من استخدام  كانت المجموعة مت 
 معقول من عدم اإلنهاء المبكر. 

 
ت اإليجار المستقبلية  اك تغيير في دفعا سه عندما يكون هن طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قيامطفأة باستخدام جار بالتكلفة اللتزام اإلي يتم قياس ا

ت  ر في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا قامي ي ، أو تغلمعدالتت أو االتغير في أحد المؤشرا نتيجة  
تقييمها بتغيير  بممارس  المجموعة  ستقوم  كانت  إذا  أما  التمديد  أو  الشراء  خيار  كانة  أو  اإلنهاء  د  و  في  تعديل  الثابتة  هناك  اإليجار  فعات 

 ية. الجوهر
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 ش.م.ع.  بنك دبي التجاري
 

 انات المالية الموحدة للمجموعةالبي حول حات إيضا
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(   الهامة المحاسبية السياسات   3
 
 اايجار )تابع(  3-20

 
 ( )تابع المجموعة بصفتها مستأجر  (1)

 
ام، أو يتم تسجيلها ضمن األرباح  ستخداال   ل حق ألص  الدفترية   المقابل تعديل القيمة   م اإليجار بهذه الطريقة، يتم في دة قياس التزاعندما تتم إعا

 حق االستخدام إلى صفر.   أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل
 
’الممتلكقت  ضمن  االستخدام  حق  موجودات  بعرض  المجموعة  والوم  والمعدات‘  ضات  اإليجار  بي تزامات  في  األخرى‘  ’المطلوبات  ان من 

 المركز المالي. 
 

 إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة   ل وعقوديرة األج اإليجار قص  ودعق
 

بموجو  االعتراف  عدم  المجموعة  والتزامااختارت  االستخدام  حق  اإليجاردات  المنخفضة  ت  القيمة  ذات  الموجودات  إيجار  وعقود    لعقود 
ق بما  اإليجار  األجل،  تكن صيرة  معدات  إيجار  عقود  ذلك  تعت في  المعلومات.  الم ولوجيا  ب رف  اجموعة  العقود  إلدفعات  بتلك  المرتبطة  يجار 

 ار.  كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليج
 
 ر المجموعة بصفتها مؤج  (2)
 

عناصر اإليجارية  في العقد على كل عنصر من ال  ع المقابل الواردم المجموعة بتوزي عند بداية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقو
 .  ا  لة نسبي المستق الصلة  ذات  سعارها حسب أ

 
 يلي. ر تمويلي أو عقد إيجار تشغعقد اإليجار يمثل عقد إيجاعندما تكون المجموعة هي المؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان 

 
ات  زار وامتي فة مخاطعلي كاد اإليجار ينقل بشكل فتقييم عام حول ما إذا كان عقالمجموعة بإجراء  د اإليجار، تقوم  لتصنيف كل عقد من عقو

تمويلي؛ وخ إيجار  يكون عقد اإليجار عقد  الحالة،  الصلة. في هذه  إيجار تشملكية األصل ذات  غيلي. ضمن إطار هذا  الف ذلك، فهو عقد 
 صل.   ن العمر االقتصادي لألاإليجار يخص الجزء األكبر م ة مثل ما إذا كانتبار مؤشرات معين م، تأخذ المجموعة بعين االعالتقيي 
 

 االئتمانية  نشطةاأل        3-21

 

يت  استثمارها  تحت وصاية المجموعة ويتم    م االحتفاظ بهذه الموجودات تقدم المجموعة حلول إلدارة النقد لغرض إدارة موجودات العمالء. 
 لصكوك. ق مالية أخرى مثل السندات واراف أخرى أو أوراالء في صناديق أط إلنابة عن العمبا
 

إدراج   يتم  الموجودات ال  بالمخاطر واالمتيازا  ادخلهأو    هذه  يحتفظ  العميل  للمجموعة حيث أن  الموحدة  المالية  البيانات  العرضية  ت  ضمن 
 وجودات.  الخاصة بهذه الم 

 
 القبوالت   3-22

 
ي    المالي   المبلغ  القبول مستندية. تحدد أوراق    تندات مسحوبة بموجب اعتمادات بالدفع مقابل مس  كون البنك ملزما  تظهر أوراق القبول عندما 

بيان المركز  لتزام مالي في ولذلك تثبت كا للبنكألجل( والتاريخ واسم الشخص المستفيد. بعد القبول تصبح األداة التزام غير مشروط )كمبيالة 
 يل كأصل مالي. للتسديد من العم التعاقدي المقابلويثبت الحق  الموحد  المالي

 
ال ا  9قم  المعيار ربحسب    قبوالت يتم تسجيل  الدولمعامن  الت لية إلعديير  المالية    -  المالية قاريراد  الموحد  ضمن  األدوات  المالي  المركز  بيان 

 سترداد من العميل كموجودات مالية.  باإل وبات مالية بالحق التعاقدي كمطل
 
  المنتجات المشتقة أنواع  3-23

نتيجة  لتتمثل المشتقات في األدوات المالية ذات الق ب استثمار مبدئي بسيط أو ال تتطلب استثمار  ل طلة، وتت متغيرات ذات صيمة المتغيرة 

باألرباح    رة تعرضها للمخاطر المتعلقةلية مشتقة متنوعة لغرض إداتدخل المجموعة في أدوات مامبدئي وتتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.  

 ئدة.الفا أسعارضة عقود مقاي ت وبيع العمال ادي لشراء / الوعد األح جنبية بما في ذلكصرف العمالت األ   وأسعار
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموع
 2022سمبر دي 31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(   السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 ( المشتقة )تابع  أنواع المنتجات 3-23

 
 العقود اآلجلة 

داة مالية محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن العقود اآلجلة  ة أو أة أو سلعبيع عمل  ء أوقدية لشرااقيات تعااآلجلة باتف  تتمثل العقود
 ق الموازية. هي عقود مخصصة تتم في السو 

 عقود المقايضة 

باتفا المقايضة  بينتتمثل عقود  تعاقدية  ال  قيات  لتبادل  األجن طرفين  العمالت  أو فروق  لمبلغ اسمي  فائدة  وفقا     تا لمقايض  بالنسبةمحدد.  بية 

. بالنسبة  اسمي محدد بعملة واحدة   والمتغيرة بناء  على مبلغ  أسعار الفائدة، تقوم األطراف المقابلة بصفة عامة بتبادل مدفوعات الفائدة الثابتة

 بعمالت مختلفة.  ذات الصلة تم تبادل المبالغلمقايضات العمالت، ي 

 الخيارات 

بت،  ، لشراء أو بيع مقدار محدد من السلعة أو األداة المالية بسعر ثاس االلتزاملحق، ولي ها نقل ادية يتم بموجب اتفاقيات تعاقخيارات ب تتمثل ال
 دة. ة زمنية محد محدد أو في أي وقت ضمن فترإما في تاريخ مستقبلي 

 
 األدوات المشتقة  تمان ذات الصلة بمخاطر اائ (1)

ل الطرف المقابل بالتزاماته التعاقدية، وتقتصر على القيمة العادلة  تمال إخالقة عن احالمشت صلة باألدوات المالية  تنشأ مخاطر االئتمان ذات ال
 .  قلبات المستقبلية المحتملةوات المفضلة للمجموعة والت اإليجابية لألد

 

 ألغراض المتاجرة   ظ بها أو المصدرةاألدوات المشتقة المحتف (2)
شمل أنشطة البيع تقديم منتجات للمتعاملين بأسعار تشجيعية حتى  لمركز. ت وتغطية البيع  ة لمشتقات المجموعة باتتعلق معظم األنشطة التجاري 

 حالية والمتوقعة. تعديل أو تخفيض المخاطر اليتمكنوا من تحويل أو 
 

دئيا  االعتراف مب م  يت و  . بات لدى المجموعةتوافق عليها لجنة الموجودات والمطلودود التي  الفائدة وفقا للحتتم إدارة المتاجرة بمشتقات أسعار  
اباأل الماليةدوات  البيانات  في  بال  الموحدة   لمشتقة  العادلة  القيمة  تمثل  والتي  ابالكلفة   / المستلمة  للعالوة  ويت نسبة  جميع  لمدفوعة.  ترحيل  م 

لمبدئي  عتراف اقا لإل، والحل كانت سالبةحا   في   ومطلوبات ة العادلة موجبة  ي حال كانت القيمعادلة كموجودات ف األدوات المشتقة بالقيمة ال
 . الموحد بيان األرباح أو الخسائرتغيرات القيمة العادلة في دوات المشتقة ) المحتفظ بها للمتاجرة( بالقيمة العادلة ويتم االعتراف ب األتم قياس ي 

 
 ربحية السهم    3-24

 
المجموعة   رتقوم  بيانات  األساسية  بعارض  األسهم  يتم  والمخفضةبحية  العادية.  ربحية  ألسهمها    صافي   بتقسيم  األساسية األسهم    احتساب 

وتكلفة  يتعلق بمصروفات الفائدة  ن التعديل عليها فيما  التي يتم إدخال مزيد م)  نكالخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين لدى الب   األرباح أو 
ما يتم تحديد ربحية األسهم  ين ب     .سنة لا  ئمة خالللقاة العدد األسهم العادي الماتوسط الامرجح    على  (  س المال الشق األول أر  سندات  القيدعلى
المس  بتعديلة  ضالمخاف إلى  المنسوبة  أوالخسائر  العاديين  األرباح  القائمةاتوسالم  وتعديلاهمين  العادية  األسهم  لعدد  الامرجح  ير تأث   لبيان  ط 

 سهم العادية المحتملة. ألا التخفيض على
 

 ر حسب القطاع   تقديم التقاري 3-25
 

كبد مصروفات، بما  جموعة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تحقق إيرادات وتت لمعناصر ا  يلي بأحد اع التشغالقط  يتمثل
ظمة  نتائجه التشغيلية بصورة منت   خرى، وتتم مراجعةاصر المجموعة األ ي من عن مصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أإليرادات والفي ذلك ا
  مالية   ومات معل   تتوافرالقرارات الخاصة بالموارد المخصصة للقطاع المعني وتقييم أدائه، والذي    ذاعة التخللمجمو  نفيذيةاللجنة الت من قبل  
  القطاع لى  منسوبة بصورة مباشرة إال  بنودالللمجموعة على    للجنة التنفيذيةاإلى    بشأنه يتم تقديم تقارير    الذي ج القطاع  شتمل نتائ بشأنه. ت   محددة 

 قول.  ى أساس معصيصها عليمكن تخ  يى البنود الت باإلضافة إل
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات المال
 2022ديسمبر  31تهية في المن للسنة
 
 )تابع(   لهامةالسياسات المحاسبية ا 3

 
 األطراف ذات عالقة     3-26
 

 إذا:  موعة ف ذات عالقة للمجتعتبر المنشأة طر 

 أو عضو مقرب من عائلة ذلك الشخص مرتبط بالمجموعة إذا كان ذلك الشخص:  كون شخص عندما ي  ( أ
   ؛ةعلى المجموع  سيطرة مشتركة   لديه سيطرة أو -1
 لديه تأثير جوهري على المجموعة، أو   -2

   .جموعة دارة العليا للمأحد موظفي اإل -3

 
 : لية دى الشروط التانطبق إحكانت ت  ترتبط المنشأة بالمجموعة إذا  (ب 

 والمجموعة عضوين في نفس المجموعة )أي أن كل شركة أم وشركة تابعة تتعلق باألخرى(.  المنشأة  إذا كانت -1

  د أعضاء المجموعة شروع مشترك في أحنشأة أخرى )شركة شقيقة أو مة شقيقة أو مشروع مشترك لمإذا كانت إحدى المنشآت شرك -2
 . خرى عضوا ( التي تكون فيها المنشأة األ

 . اآلخر  فس الطرفشتركة لن يع مأتين مشاركال المنش -3
 شقيقة للمنشأة الثالثة.  إحدى المنشأتين مشروع مشترك لمنشآة ثالثة والمنشأة األخرى هي شركة -4

 . أمعرف في الفقرة  م التحكم بالمنشأة أو التحكم المشترك بها من قبل شخصت ي  -5
 . عليا للمنشأة )أو الشركة األم للمنشأة(الة اإلدارأو أحد موظفي  ير جوهري على المنشأة ( لديه تأث 1شخص تم تحديده في الفقرة )أ( ) -6

 

 شركة األم. شأة تابعة للموظفي الشركة األم أو لمن  ان خطة مكافأة نهاية الخدمة هي لمصلحة  ( ج
 

  ناء الموجود تث سخرى. بالتماشي مع االمع مؤسسات حكومية أ  بمعامالتبالدخول  لمجموعة  ، تقوم ا33إيضاح  في  المبينة    بخالف المعامالت
فردي ولم يتم    بشكل جماعي أو   جوهريةد  تع  ال   الحكومية   مع هذه المؤسسات  فإن هذه المعامالت ،  المعدل  24سبة الدولية رقم  ر المحافي معيا
 بيانها. 

 
 دات غير المالية اانخفاض في قيمة الموجو 3-27
 

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن    يةير المالجودات غة للموالمدرج بمراجعة القيم    المجموعةتقوم  في نهاية كل فترة تقرير مالي،  
ند الموجودات  لب يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد  ل هذا المؤشر،  في حالة وجود مث ي القيمة.  قد تعرضت لخسائر انخفاض فالموجودات  هذه  
وجدت(.    ديدلتح )إن  القيمة  انخفاض  خسارة  تق  كان  وإذامدى  الممكن  غير  المن  القيمة  لالدير  فسترداد  قابلة  موجودات  تقوم  لبند  ردي، 

قول ومتسق  موجودات. في حالة إمكانية تحديد أساس معإليها بند ال  المنتجة للنقد التي ينتمي  بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة  المجموعة
تخصيصها ألصغر مجموعة من    الف ذلك يتم بخ  قد، أو ت الفردية المنتجة للن ص الموجودات المؤسسية للوحدا ص، يتم كذلك تخصي للتخصي 

 لها.  الوحدات المنتجة للنقد يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق
 

رداد لبند  ة تقدير المبلغ القابل لالست هما أعلى. في حال يمة االستخدام أي مة العادلة ناقصا  تكاليف البيع وقلالسترداد هو القي   يكون المبلغ القابل
نتجة للنقد( إلى قيمته  د( بأقل من قيمته المدرجة، يتم خفض القيمة المدرجة لبند الموجودات )أو الوحدة المقن نتجة للحدة المأو الوالموجودات )

 الموحد.  أو الخسائر ألرباحبيان افورا  في   ت خسارة االنخفاض في القيمةابلة لالسترداد. ويتم تثبي الق
 

ج لبند الموجودات )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى التقدير المعدل  درمبلغ المزيادة الا ، تتم  الحق  لقيمةرة االنخفاض في اوفي حالة عكس خسا
بيت خسارة لبند  ه في حالة عدم تث ي كان سيتم تحديددرج الذج الزائد المبلغ المتى ال يتجاوز المبلغ المدرالقابلة لالسترداد، وذلك حلقيمته  

)أ  للنقالموجودات  المنتجة  الوحدة  خالو  السنود(  السال  في  قب ات  فورا   القيمة  في  االنخفاض  خسارة  عكس  تثبيت  ويتم  أو  ة.  األرباح  بيان 
 د. موحال الخسائر
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 جاري ش.م.ع. بنك دبي الت
 

 لمجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ل 
 2022ديسمبر  31ي منتهية فللسنة ال

  
 )تابع(   بية الهامةالسياسات المحاس 3

  

 ائدة المرجعيالفر عستعديل     3-28
   

 نظرا   العالمية األسواق المالية في أساسيا   دورا   ،)ليبور( لندن في بنوكلا بين السائد الفائدة سعر مثل البنوك، بين السائدة الفائدة أسعار تلعب

 .يةالمال م األدواتيي تق في وكمعايير ة،المالي  واألوراق والقروض مشتقاتلل ية رئيس مرجعية  عاركأس الستخدامها
  

 السوق  في  المركزية والمشاركين كوالبنو التنظيمية هات الج دفع  األخيرة السنوات في  البنوك نبي  السائدة الفائدة أسعار نزاهة  في اليقين عدم إن

 في مينساهالم قبل من قيادتها يتم التي  العمل مجموعات  اقترحت وقد هذا  .المخاطر من خالية بديلة عيةمرج أسعار  إلى التحول على العمل إلى

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

تم وتم   ، 2021 ديسمبر  31 بعد األخرى وكالبن  بين السائدة دةالفائ  وأسعار لندن  بنوك بين السائدة الفائدة أسعار بمعظم العمل إيقاف لقد 
 حتى الوقف لجي تأ تم حيث بالدوالر األمريكي لندن وكبن  بين السائدة الفائدة أسعار بعض باستثناء البديلة، ةالمرجعي  األسعار عضب ب  استبدالها

 األعمال اتوحدومعظم   البنوك بين السائدة الفائدة أسعار من  التحول يغطي .2024  إصطناعي متاح حتى سبتمبرمع بديل   2023 يون يو 30

 وعة. مجمبال الدعم فظائ وو
  

المجمو لجعقامت  باتأسيس  بالعمل علىة  تختص  الفائدة  نة عمل  بأسعار  ال  التحول  البنوك إلدارة  بين  ات السائدة  األسعار  إلى  لمرجعية  حول 
بإدارةالبديلة ا  ةالعالق  ب حاأص  ف مختل مع اونهتعا  وتواصل المجموعة تحول  بأنشطة المتعلق المشروع  لسائد بين البنوك. تقوم هذه اللجنة 
 اتالمنتج على وسيؤثر والتعقيد الحجم حيث من فائقة  أهمية المشروع يكتسب ول.  التح عن الناتجة  المخاطر وتخفيف نظممالتحول ال آلية لدعم

 .الداخلية واألنظمة والعمليات
 

تعريض   البنوك  بين  السائدة  الفائدة  أسعار  تعديل  شأن  م  المجموعةمن  اللعديد  التي  ن  إدارت   علىالقائمين    يعمللمخاطر   اهالمشروع على 
 ما يلي:  اطر على سبيل المثال ال الحصر علىومراقبتها عن كثب. تشتمل هذه المخ

 

الحالية لتفعيل   واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت الالزمة على العقود ناقشات مع العمالءوك الناشئة عن الملمخاطر الس •
 ك؛بين البنو  ائدةالفائدة الس عارتعديل أس

  السائدة بين   بسبب تعطل األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة   ائهوعمال  المجموعة لها    تتعرضالتي    ة سوقي لوا  المخاطر المالية  •
 ؛خسائر مالية  يترتب عليهنحو  ك علىالبنو

السائدة بين   ئدة أسعار الفازمة  السيولة في ح اض  مخاطر التسعير الناتجة عن النقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخف  •
 ؛ و وغير قابلة للرصدمخاطر غير سائلة ار الخالية من الوأصبحت حزمة األسع كالبنو

بيان الدخل كتحول  ،  بالمجموعةقات التحوط الخاصة  الع  اخفاق ة في حالة  ي المخاطر المحاسب  • أدوات  وتمثل تقلب غير تمثيلي في 
 . ر مخاطمن ال يةالألسعار مرجعية خمالية 

 

لفائدة السائدة  خ استحقاقها بعد ايقاف العمل بأسعار اي والتي يكون تاردة بين البنوك  بأسعار الفائدة السائ   التي تم ربط تسعيرهاد  بالنسبة للعقو
ة  ن البنوك بأسعار مرجعي بي  ار الفائدة السائدةأسع وعة على تعديل هذه العقود لتتضمن إضافة بنود احتياطية او أستبدالالبنوك تعمل المجم بين
بناء  على إرشادات  للمرجعية الجديدة    التعرضاتم بتحويل  وستقو  ا  ية مركزي عقود المشتقات المال لتسوية  د أليةامت المجموعة بإيجى. قاأخر

 المصرف المركزي. 
  

مبالغ العقود  جعة  جديدة من خالل مراة ال تقوم المجموعة بمتابعة التقدم في عملية التحول من أسعار الفائدة بين البنوك إلى األسعار المرجعي 
غير   قدر إليه بأنه عجديدة  ) ويشاجعية  ار مر إلى أسع يتم تحويل عقد ماأنه لم ترى المجموعة . تحويلها إلى أسعار مرجعية جديدة يجب التي

العقد بند    تضمنئدة، حتى ولو كان ي الفامعدل( عندما تكون الفائدة في العقد مرتبطة بمرجعية سعر فائدة ما زال يخضع لتعديل مرجعية سعر  
الفائدة  بخص  ياحتياط أسعار  إيقاف مرجعية  تمو  الموجودة.وص  معدالت  بتطبيق  المجموعة  بدأت  ال لقد  ال  ودائعيل  الطلب  مضمونة  تحت 
 لمعامالت بالدوالر األمريكي. لبعض ا

 

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

لفة المطفأة في  دناه التعرضات إلصالح مؤشر أسعار الفائدة ، والتي لم تنتقل بعد. يتم اإلفصاح عن األرصدة المدرجة بالتكجدول أمثل الي 
اإلفا يتم  مقابلها.  بها  االحتفاظ  يتم  قد  متوقعة  ائتمانية  أي خسائر  تتضمن  وال  اإلجمالية  الدفترية  بقيمتها  المالية  األرصدة  لبيانات  صاح عن 

 البيانات المالية بقيمتها العادلة في تاريخ الميزانية العمومية. ة بالقيمة العادلة في المدرج
  

 المجموع  يني ااسترلالليبور بالجنيه  مريكي ألالليبور بالدوار ا 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 12.351.538 12.623 12.328.915 الية غير المشتقة الموجودات الم
 393.328 - 393.328 لمشتقة الموجودات المالية ا

    
 6.243.231 - 6.243.231 المالية غير المشتقة  المطلوبات 

 333.869 - 333.869 تقة مشالالية المطلوبات الم
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 للمجموعةوحدة إيضاحات حول البيانات المالية الم
 2022ر ديسمب 31في  لمنتهيةللسنة ا

 
 حكام   استخدام التقديرات واأل 4

 
السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة    د البيانات المالية الموحدة من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق إعدا  يتطلب

والمطلوبات   ومن    والدخل للموجودات  هذه  الضرووالمصروفات.  تعتمد  أن  علىري  عو  إفتراضات   التقديرات  عدي حول  تتضمن  امل  دة 
 رات.  وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد تختلف نظرا  للتغيرات المستقبلية في تلك التقدي  لشكوكحكام وامتغيرة من األ درجات 

 
 أحكام هامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة  

 ا يلي:  فيما يتعلق بمار جديرة باالعتب دارة وضع أحكام من اإل فإنه يتطلب  دة، وبصورة محد
 

 إلستمرارية مبدأ ا  4-1
ق القد  قدرلمجموعة  امت  اتها على  بتقييم  الموارد لالستمرار  إلستمراريةمواصلة اعمالها وفقا لمبدأ  إلى امتالكها  في اعمالها في    وخلصت 

بأي احتماالت   المنظور. زيادة على ذلك ليست اإلدارة على علم  تؤ  مادية المستقبل  الممكن ان  قدرة  من  مرار  في االست   مجموعةلاثر على 
 . وفقا لمبدأ اإلستمرارية الموحدة  ر بإعداد البيانات الماليةراذا هناك استمأة مستمرة. ل كمنش

 
  ر الماليةانخفاض قيمة الموجودات غي 4-2

  ذلك،   على   يل دل  أي   وجد   إذا .  هقيمت   انخفضت   د ق  موجودات   بند   أنب   يلل د  هناك  كان  إذا   فيما  بتقييم  المالية   التقارير  إعداد   بتاريخ  المجموعة   تقوم
  بند   مبلغ  إن.  الموجودات  لبند  تحصيله  الممكن  المبلغ  بتقييم  المجموعة  تقوم  القيمة،  في   لالنخفاض   سنوي  ارتب اخ  إجراء   يتطلب  عندما  أو

 . أعلى  اأيهم االستخدام ةوقيم البيع يفتكال ناقصا   لنقد لتجة المن  وحدةال أو  الموجودات  لبند العادلة القيمة هو تحصيله  الممكن الموجودات
 

يمات السوق الحالية  المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام سعر خصم يعكس تقي   ، يتم خصم التدفقات النقديةامقيمة االستخدأثناء تقييم  
  التقييم  استخدام نموذجف البيع، يتم  الي دلة ناقصا  تكحديد القيمة العاناء ت بند الموجودات. أث للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المقتصرة على  

 مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى. ب  تثبيت هذه االحتسابات . يتم المناسب
 
 تصنيف الموجودات المالية  4-3

تعد فقط دفعات    ، المالي  ألصلاب الخاصة    تعاقديةود البالموجودات وتقييم ما إذا كانت البن تقييم نموذج اإلعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ  
 لي قيد السداد. المبلغ األص لى ع فائدةو لمبلغ األصلي ل

 
 الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان  4-4

  شهرا    12ت تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  م قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصصا )هـ(، يت   1-1-3كما هو موضح في اإليضاح  
أو    2للموجودات التي تقع ضمن المرحلة    نتاجي العمر اإلعلى مدى  ة  مان المتوقع خسائر االئت و  ، أ 1ضمن المرحلة  وجودات التي تقع  للم

  9الئتمان المتعلقة به بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي. ال يحدد المعيار رقم  إذا زادت مخاطر ا  2. ينتقل األصل إلى المرحلة  3المرحلة  
مخاطر االئتمان ألصل مالي قد    إذا كانت  لتحديد مامان.  ئر االئت كبيرة في خسا  ما يشكل زيادة ية  لتقارير المالالدولية إلعداد اايير  من المع

 والنوعية المعقولة والموثوقة. االستشرافية الكمية   باالعتبار المعلومات المجموعةزادت بصورة جوهرية، تأخذ 
 
 ن مماملة صائص مخاطر ائتماذات خ وين مجموعات من الموجودات  تك 4-5

اطر المشتركة. راجع  ، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المختجميعى أساس المتوقعة علاالئتمان ال  م قياس خسائر ا يت عندم
ئتمان  طر االم. تراقب المجموعة مدى مالئمة خصائص مخا فاصيل الخصائص التي يتم اعتبارها في هذا الحك)ها( حول ت   1-1-3اإليضاح  

مستم استمبشكل  لتقييم  ي رارر  تشابهها.  مطلوية  ذلك  لغرض عتبر  وجو التأكد    با   تغيرت  من  حال  في  للموجودات  مالئمة  تصنيف  إعادة  د 
جودات يتم انتقالها لمحفظة استثمارية  لك محافظ استثمارية جديدة يتم إنشاؤها أو مو ص مخاطر االئتمان. ومن المحتمل أن ينتج عن ذخصائ 
المحافظ االستثمارية واالنتقال  تصنيف  ر إعادة  ات. تعتب عة من الموجودن لتلك المجموتمائص مخاطر االئ كس بشكل أفضل خصاية تعحال

( حيث تنتقل الموجودات  مان )أو عندما يتم عكس تلك الزيادة الجوهريةندما يكون هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئت بينها شائعة أكثر ع
لعكس، ولكن من الممكن أن  أو با  المالية، األداة    ة على مدى عمر ئتمان المتوقعاالا  إلى خسائر  شهر  12وقعة لمدة  المت   من خسائر االئتمان

مر األداة المالية  شهرا  أو على مدى ع  12ئتمان المتوقعة لمدة  فظ التي يستمر قياسها على نفس أساس خسائر االيحدث ذلك أيضا  بين المحا
 ة بالمحفظة.  الئتمان الخاص ر اسبب تغير خسائ ئتمان المتوقعة ب ر االولكن يتغير مقدار خسائ 

 
 ضات المستخدمة اافترانماذج وال  4-6

ية ولتقدير خسائر االئتمان المتوقعة. يتم تطبيق األحكام  تستخدم المجموعة نماذج وافتراضات متنوعة لقياس القيمة العادلة لموجوداتها المال
ضات المتعلقة  الفترافي ذلك ا اذج بما  ة في تلك النماضات المستخدمفترت ولتحديد االنوع من الموجودا   ة لكلمالئملتحديد النموذج األكثر  

 فاصيل حول مخاطر االئتمان المتوقعة.  )ها( لمزيد من الت   1-1-3راجع أيضا  اإليضاح بالعوامل األساسية لمخاطر االئتمان. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 لمجموعةلمالية الموحدة ل نات اإيضاحات حول البيا
 2022ديسمبر  31تهية في المن للسنة

 
 ألحكام )تابع(  رات وام التقدياستخدا 4
 
 المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات  4-7

 ق السياسات المحاسبية للمجموعة: لتقديرات المستخدمة عند تطبي فيما يلي المصادر الرئيسية ل 
 

السيناريوها • المواالحتم  ة ستشرافي ت االوضع عدد من  الكل نوع من  بها    تعلقةاالت  المعلومالسوق وتحدي المنتجات/  ستشرافية ذات  ت االد 

خسائ  قياس  عند  سيناريو:  بكل  المعلوما الصلة  المجموعة  تستخدم  المتوقعة  االئتمان  تستند  ر  التي  والموثوقة  المعقولة  االستشرافية  إلى  ت 

 البعض.  مل على بعضها ؤثر تلك العواست   المختلفة وكيفوامل االقتصادية ة للعاالفتراضات حول التغيرات المستقبلي 

التعث  • المتوقعة. راحتمالية  االئتمان  لقياس خسائر  تشكل مدخال  رئيسيا   التعثر  تتمثل    :  احتمااحتمالية  تقدير  فترة  التعثر  لية  في  على مدى 

     ية.ظروف المستقبلوالتوقعات حول ال اضات ، تضمن عملية التقدير المعلومات السابقة واالفترزمنية معينة

ال • عندالخسارة  ا  مثليت   : التعثر  محتملة  تقدير  المترتبة عفي  تعثر.  لخسارة  حالة  التعاقدية  ت لى حدوث  النقدية  التدفقات  بين  الفرق  إلى  ستند 
عليهالمستحق الحصول  يتوقع  المقرض  كان  التي  النقدية  والتدفقات  باالعتباا،  ة  األخذ  الالتدفق  رمع  الضمان ات  من  والتحسينات    ت انقدية 

 سية. ألسااالئتمانية ا

 ، مع األخذ في االعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ تعرض في تاريخ افتراضي مستقبلي  ر: هو تقدير للالتعرض عند التعث  •
 التقرير.

 
 إدارة مخاطر اائتمان     4-8

عرضة    اعات األكثرلقطد اي بتحد  مجموعة لا  قامت(،  1ب )  -  35جة في ايضاح رقم  باإلضافة إلى إجراءات إدارة مخاطر االئتمان المدر
 :  أكثر عرضة للخطر  ا  . القطاعات التي تعتبر حالي ي و متكررويتم اجراء المراجعات بشكل دورذات معدالت فائدة أعلى ،  بالبيئةأثر ات لل
 

 العقارات التجارية    -   المقاوالت  -

 التعليم    -   التجزئة  -

     ت اللوجستية دماالخ  -

 

ء الجدد.  جة تحت القطاعات سابقة الذكر، وخصوصا للعمالمدر ال ان للشركاتمت في منح االئ  ات مشددةتطبيق إجراء فية  وعالمجم  استمرت
إضافية كزيادة إجراءات  استخدام  تم  مس  كما  لضمان  التسهيالت  لمنح  الالزمة  الموافقات  منح  عدد  إجراءات  في  التحقق  من  عالية  تويات 

دعم العمالء واألعمال في  االستمرار في    عات التجزئة معالقروض لقط ظة في منح اجراءات متحفانك في تطبيق  مان. كما ويستمر الب ت االئ 
 . الدولة 

 

المجموعة في  قامت  مهلة  منح  على  واألعمال    يلتأج  بالموافقة  المؤسسية  المصرفية  األعمال  قطاعات  من  البنك  عمالء  لبعض  السداد 
السداد    وتاريخبات السابق  حساجعة أداء ال رامب بنك  قام ال  .ة على حد  ساس كل حالة ألألفراد على  واألعمال المصرفية    ت المصرفية للشركا

الس بإابقة  للفترات  المباشرة  قبل  الطلبات  بتلك  المتقدمين  األحكام للعمالء  قدر عالي من  تطبيق  وتم  الموافقة.  اذا كان    جراءات  فيما  لتقدير 
 ؤقتة ام مستمرة.  مالعميل صاعب السيولة التي تواجه م التدفق النقدي و

 
البنك   ب تقييم و  فيدر كبير من األحكام  قبتطبيق  يقوم  الخسائتمانية اور كالخسائر االعض األمتقدير  نموذج  بتحديث  البنك  ئر  لمتوقعة. قام 

 .2022من   الرابعخالل الربع د الكلي المقدمة من خالل موديز  علومات االقتصااالئتمانية المتوقعة بناء على أخر م
 

 المالية   ريرلدولية إلعداد التقامن المعايير ا  9رقم وقعة ضمن المعيار المت  نيةماخسائر االئتواحتساب ال  نماذجحوكمة 
وأوزان   الكبير الحتماالت  األثر  الخسائرفي ضوء  الكلي على حجم  االقتصاد  من    مؤشرات  المزيد  باتخاذ  البنك  قام  المتوقعة،  االئتمانية 

االجرالتدابير   واللتحسين  اال اءات  وحوكمة  لتو طار  رقابة  االالم  ت قعاالعام  الخسؤشرات  واحتساب  الكلية  المتوقعقتصادية  االئتمانية  ة.  ائر 
لتق المعيار رقم  وم  ال  9جنة  التنفيذية  تتبع لإلدارة  الدولية والتي  الخسائر  للتقارير المالية  العام الحتساب  باإلشراف على اإلطار  للبنك  عليا 

المتوقاالئت  وللت مانية  دقة ومالئمة ععة.  احتسأكد من  المتوقلخساااب  ملية  وائر  التأكد  بإجعة في ظل ظروف عدم  اللجنة  تقوم  راء  لتحول، 
التغييرات  راجعم بإجراء  بالتوصية  قامت  و  لالحتساب  العام  اإلطار  إلى  االقتصادية  المدخالت  ومراجعة  االئتمانية  للمحافظ  دورية  ة 

 محافظ البنك للتأكدكذلك بمراقبة أداء  ة. وستستمر اللجنة  واردلة االمعلومات المناسب   دخالت في ظلهذه الم  في حاليةة ال السن المطلوبة خالل  
 االئتماني يتناسب مع سياسات الزيادة الملموسة في مخاطر االئتمان من ما ينعكس على التصنيف االئتماني للعمالء.  أن السلوك من 
 
 
 
 
 
 



 

 50 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 لمجموعةلمالية الموحدة ل انات احول البي إيضاحات 
 2022ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

 
 ابع(  استخدام التقديرات واألحكام )ت  4

 

 ألدوات الماليةل قياس القيمة العادلة   4-9
   .)ب( 1-3مالية في ايضاح رقم  ال لألدوات الحالية والمتعلقة بقياس القيمة العادلة المجموعة ايضاح سياسية  تم 
 

 عقارات ااستممارية ال 4-10
 . 7-3في ايضاح رقم ايضاحها  ة  تم لالعتراف وقياس العقارات االستثماري السياسات الحالية 

 
على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية   هام أي اثر لم يتم تحديدملحوظ وأصبح نشطا بشكل مرتفع،  ري قد تعافى بشكلبما أن السوق العقا

 .2022 ديسمبر 31السنة المنتهية في خالل 
 

 التنظيمية المتطلبات تحديث  4-11
أصدرها  ف التي  اللوائح  يلي  كو    ماراتاإلمصرف  يما  جائحة  تداعيات  من  للتخفيف  م،  19يد  فالمركزي  زالتي  في  ا  كما  فعالة    31الت 

 :2022 ديسمبر
  

 ،%7إلى  %14 الحتياطي القانوني على الودائع الجارية إلى النصف لجميع البنوك منتخفيض ا  •

الرسمية   • ورقته  بموجب  المركزي،  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  سمح  المالية،  المؤسسات  على  الضغط  تخفيف  أجل  من 
المعيار رقم  2020أبريل    5ي  الصادرة ف بموجب  المتوقعة  الخسائر  احترازية على مخصصات  بتطبيق ضوابط  للبنوك  من    9، 

رقم   المعيار  مخصصات  تأثير  تقليل  إلى  االحترازية  اإلجراءات  تهدف  المالية.  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير    9المعايير  من 
الم المالية على رأس  التقارير  أزمة كوفيد الدولية إلعداد  بسبب  المتوقعة  التقلبات  التنظيمي، في ضوء  الضوابط  19-ال  . ستسمح 

لغرض حساب نسب كفاية رأس   1للبنوك بإضافة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية جزئيا إلى رأس مالها من الشق 
تدريجي  بطريقة  الرأسمالية  الميزة  البنوك عكس هذه  يتعين على  ذلك،  في    5ة على مدى  المال. ومع  )تنتهي  ديسمبر    31سنوات 

2024.) 
 

 تحليل التركزات 
 

 .2022 ديسمبر 31التسليفات كما في قطاعات القروض و يبين والذي   (10)  ب(-35يضاح رقم ى الرجوع إلى إرجي 
 

 الضريبة على الشركات  4-12
  

بقانون اتحادي رقم  2022  ديسمبر  9في   بشأن    2022لسنة    47، أصدرت وزارة المالية بدولة اإلمارات العربية المتحدة المرسوم 
ا اإلمارات  دولة  في  الشركات  على  اتحادية  ضريبة  وتطبيق  لفرض  )القانون(  واألعمال  الشركات  على  الضرائب  لعربية  فرض 

 .2023يونيو  1المتحدة. تسري الضريبة االتحادية على الشركات للسنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
 

% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز حد معين يتم تحديده بموجب قرار مجلس الوزراء )من المتوقع  9تُفرض ضريبة بنسبة  
ت الصادرة عن وزارة المالية(، بينما سيخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن  درهم بناء  على المعلوما   375.000أن يكون  

. باإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من القرارات األخرى التي لم يتم االنتهاء منها بعد من خالل  %0هذا المبلغ لضريبة الشركات بنسبة  
الض  لتحديد وضعها  للمنشآت  تعتبر هامة  الوزراء والتي  الي حينقرار مجلس  لذلك،  للضريبة.  الخاضع  والدخل  صدور هذه    ريبي 

من    2022ديسمبر    31القرارات الهامة، اعتبرت المجموعة أن القانون، طبقا  لوضعه الحالي، لم يتم تفعيله بشكل جوهري كما في  
رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  قرا  -  12منظور  إصدار  توقيت  مراقبة  المجموعة  ستواصل  الدخل.  الوزراء  ضرائب  مجلس  رات 

 ضرائب الدخل.  - 12الحاسمة لتحديد وضعها الضريبي وتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

تعمل المجموعة حالي ا على تقييم التأثير المحتمل على البيانات المالية الموحدة، سواء من منظور الضرائب الحالية أو المؤجلة، بمجرد  
  تطبيق القانون بشكل جوهري. 

 
 العقوبات والتحديثات االقتصادية  4-13

  

ها في  عوسي ت ، والتي يمكن  في أوكرانيا  ائم كنتيجة للنزاع القعلى روسيا    ية عقوبات مختلفة من قبل العديد من الهيئات الدولتم فرض  
 . يا  حال م إستهدافه مقارنة بما ت لخدمات وا ة أكبر من السلعوعاإلضافية ومجم ل المنظور لتشمل المزيد من األفراد والكيانات ب لمستقا
   

األجنبية العملة  نقص  ذلك  في  بما  اقتصادية  أزمة  من  ومصر  تركيا  بسرعة   عانت  المتصاعد  التضخم  ومعدل  قيمة    ،  وانخفاض   ،
 عمالتهما. 

   
 . طقنافي هذه المرية  ، وأكد عدم وجود تعرضات جوه  لهذه الدول لتعرض اقييم لبنك بت اام ق
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 لمجموعةلمالية الموحدة ل حول البيانات اإيضاحات 
 2022ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

 
 ير المالية الجديدة والمعدلة التقاريير الدولية إلعداد اتطبيق المع 5

 

 ولكن لم يكن لها تأمير جوهري على البيانات المالية الموحدة   ا قهلية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيلية إلعداد التقارير الما عايير الدو لما 5-1
  

تطبيق تلك  ل  . لم يكنللمجموعة   ت المالية الموحدة لبيانالة التالية في هذه ادلية الجديدة والمعإلعداد التقارير الما  تم تطبيق المعايير الدولية
 لنة للفترات الحالية والسابقة. ة أي تأثير جوهري على المبالغ المعالمعايير الجديدة والمعدل 

 
ى الفترات السنوية  تسري عل

 د التي تبدأ في أو بع 

  

 2022يناير  1
لمعدات  الت واالممتلكات واآل 16م قر المحاسبة الدوليمعيار تعديالت على 

 المزمعدام والمتعلق بالعائدات قبل االستخ

 ( أ)

 2022يناير  1
لمخصصات والمطلوبات  ا 37تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 بالعقود المرهقة  المتعلقةت المحتملة  الطارئة والموجودا 

 ( ب )

 2022يناير  1
ات دمج  عملي  3تقارير المالية رقم لر الدولي إلعداد اتعديالت على المعيا

 مفاهيمياإلطار ال األعمال المتعلقة باإلشارة إلى

 )ج( 

 2022يناير  1
  - 2018دولية إلعداد التقارير المالية الالتحسينات السنوية على المعايير 

2022 

 ( د)

 . 2022يناير  1ي تبدأ في أو بعد لت ا ى على السنة الماليةللها للمرة األوفعي أو تعديالت هامة تم ت  بخالف المذكور أعاله، ال يوجد معايير أخرى

 
   ولكم لم يتم تفعيلها بعد الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لمعايير ا   5-2

م تفعيلها بعد ت ارها ولكن لم ي إصديرات التالية التي تم لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتعديالت والتفس  

الفترات السنوية  ى علتسري  

 د التي تبدأ في أو بع 

  

 2023 يناير 1
محاسبية  السياسات ال 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية 

 ( أ)

 ( ب ) د التأمينعقو 17ية رقم لي إلعداد  التقارير المالتعديل على المعيار الدو  2023ناير ي  1

 2023يناير  1
للمعايير الدولية   2وبيان الممارسة  1تعديل على معيار المحاسبة الدولي  

 عن السياسات المحاسبية ية المتعلق باإلفصاحداد التقارير المالإلع

 ( ج)

 2023يناير  1
الناشئة عن معاملة   لوباتبالموجودات والمطلضريبة المؤجلة المتعلقة ا

 12على معيار المحاسبة الدولي تعديل  -واحدة 

 )د( 

 2024يناير  1
ة  رض البيانات المالي ع 1عيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت على م

 ير متداولة غو أ  متداولةلوبات على انها المطصنيف بت  والمتعلقة

 ( هـ)

 2024يناير  1
تعديل على المعيار   -ة التأجير  البيع وإعاد في حال  ية اإليجار المطلوبات 

 16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 )و( 

ألولية التي يصبح فيها  الفترة االموحدة في    ها في البيانات المالية المرحلية هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتعديالت   تتوقع اإلدارة تطبيق
 ر والتعديالت.  عايي ييم لتأثير هذه المإجراء تقدارة حاليا  ب تقوم اإل ل إلزامي.التفعي 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيان
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   الموجودات والمطلوبات المالية 6
 
 يف الموجودات والمطلوبات المالية نتص 6-1
 

 9م رق  المعيارفقا لتصنيف األدوات المالية بحسب  و المالية  المطلوباتون فئات الموجودات ة لكل فئة مدناه تصنيف المجموعالجدول أ  يوضح
   :الماليةر  من المعايير الدولية إلعداد التقاري 

 

    
 القيمة العادلة 

 من خالل  
 األرباح أو الخسائر

 
مة العادلة من خالل الدخل  يالق

 ر خآلالشامل ا

 
 

 فةالتكل
  المطفأة

 
 ي إجمال

 القيمة  
 الدفترية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ   2022ر بديسم 31

 15.760.429 15.760.429 - -   المصرف المركزي    صدة لدىالنقد واألر
 3.766.507 3.766.507 - -    ، بالصافيالمستحق من البنوك

 74.607.821 74.607.821 - -   صافي بال  ،الميالقروض والتسليفات والتمويل اإلس
 8.810.092 2.117.913 6.445.009 247.170    صافية، بالاريية االستثملاألوراق الما

 8.570.044 8.570.044 - -   بنكية قبوالت 
 1.024.009 - - 1.024.009   القيمة السوقية الموجبة لألدوات المشتقة 

 710.010 710.010 - -   لصافي، باالموجودات األخرى
   ---------------- -------------- ------------- --------------- 

 113.248.912 105.532.724 6.445.009 1.271.179   إجمالي الموجودات المالية
    =========  =======  ========  ========= 

 7.838.704 7.838.704 - -   المستحق للبنوك
 81.074.379 81.074.379 - -   الء اإلسالمية للعم  ودائع العمالء والودائع

 2.034.019 2.034.019 - -   األجل سندات وقروض متوسطة 
 8.570.044 8.570.044 - -   البنكية تعلقة بالقبوالت  مستحقات م

 923.911 - - 923.911   القيمة السوقية السالبة لألدوات المشتقة 
 1.702.450 1.702.450 - -   المطلوبات األخرى 

   ----------- ------------ --------------- --------------- 
 102.143.507 101.219.596 - 923.911   الية طلوبات الم إجمالي الم

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

 

 
    

 القيمة العادلة 
 من خالل  

 األرباح أو الخسائر

 
ل الدخل  القيمة العادلة من خال 

 خر آلمل االشا

 
 

 التكلفة
  ةالمطفأ

 
 إجمالي 
 القيمة  

 دفترية ال
 م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    2021ديسمبر  31

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

 76.441.385 76.441.385 - -   في ويل اإلسالمي، بالصاليفات  والتمالقروض والتس
 8.991.321 2.761.320 5.973.091 256.910    ، بالصافياالستثماريةاألوراق المالية 
 7.341.210 7.341.210 - -   قبوالت بنكية 

 666.709 - - 666.709   القيمة السوقية الموجبة لألدوات المشتقة 
 796.863 796.863 - -   يصافالموجودات األخرى، بال

   ---------------- -------------- ------------- --------------- 
 112.059.676 105.162.966 5.973.091 923.619   لماليةموجودات اإجمالي ال

    =========  =======  ========  ========= 
 6.120.214 6.120.214 - -   المستحق للبنوك

 82.721.669 82.721.669 - -   ة للعمالء ء والودائع اإلسالميمالودائع الع 
 2.584.490 2.584.490 - -   وض متوسطة األجل سندات وقر

 7.341.210 7.341.210 - -   مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية 
 547.530 - - 547.530   القيمة السوقية السالبة لألدوات المشتقة 

 1.280.776 1.280.776 - -   المطلوبات األخرى 
   ----------- ------------ --------------- --------------- 

 100.595.889 100.048.359 - 547.530   مالية إجمالي المطلوبات ال
    =======  =======  =========  ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإي
 2022ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 
 ع(مطلوبات المالية )تاب الموجودات وال 6
 
 تدرج للقيمة العادلة نظام المال  –قياس القيمة العادلة    6-2
 

 : مختلفة ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلةفي مستويات   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مستويات يبين الجدول أدناه  
 
 

 3لمستوى  ا 2توى  المس 1توى  المس 2022ديسمبر    31
مالي القيمة  إج

 العادلة 
 هم ألف در ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     ستممارات اا
 441.939 264.115 117.752 60.072 أسهم حقوق ملكية ومحافظ    
 6.250.240 - 1.113.740 5.136.500 تة والمتغيرة الثاب  األسعار األوراق المالية ذات     
صرف  لجلة  جبة للعقود اآلوقية الموالقيمة الس   

    والمشتقات األخرى    العمالت األجنبية 
 

 1.009.598 - 1.009.598 -      لة من خالل األرباح أو الخسائرادبالقيمة الع    
 14.411 - 14.411 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة     
 - - - - قديةدفقات الن محتفظ بها كأداة تحوط  للت     
  ة للعقود اآلجلة لصرفبسالقيمة السوقية ال ال  

    العمالت األجنبية  والمشتقات األخرى
 

 ( 918.580) - ( 918.580) -      القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرب 
 ( 5.331) - ( 5.331) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة 

 - - - - ةتدفقات النقدي ط  للمحتفظ بها كأداة تحو 

 5.196.572 1.331.590 264.115 6.792.277 

 
 
     2021ديسمبر  31

     ممارات ااست
 335.496 281.389 - 54.107 أسهم حقوق ملكية ومحافظ    
 5.894.505 - 1.477.313 4.417.192 يرة الثابتة والمتغ األسعار األوراق المالية ذات     
  صرف اآلجلة لقية الموجبة للعقود مة السوالقي  

    والمشتقات األخرى    ية العمالت األجنب
 

 663.944 - 663.944 -      و الخسائرالل األرباح أبالقيمة العادلة من خ    
 2.164 - 2.164 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة     
 601 - 601 - داة تحوط  للتدفقات النقديةمحتفظ بها كأ    
  قود اآلجلة لصرفللعالسالبة  القيمة السوقية   

    مشتقات األخرىلعمالت األجنبية  والا
 

 ( 541.329) - ( 541.329) -      األرباح أو الخسائر عادلة من خاللبالقيمة ال
 (3.959) - (3.959) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة 

 (2.242) - (2.242) - نقديةبها كأداة تحوط  للتدفقات المحتفظ 

 4.471.299 1.596.492 281.389 6.349.180 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 بيانات المالية الموحدة للمجموعةضاحات حول الإي
 2022ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 
 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع( 6
 
 ابع( )ت  نظام المتدرج للقيمة العادلةال  –قياس القيمة العادلة    6-2

 
 : 3مستوى بالقيمة العادلة )موجودات( ومصنفة ضمن ال اس التي تقألدوات سوية لالت جدول التالي ين اليب 
 

 2022 2021 
    ألف درهم ألف درهم  

 
 300.347 281.389 صيد في بداية السنة الر

    1.960 1.651 ت ات / التحويالاإلضاف
  (20.918)  ( 18.925) والتعديالت األخرى   التسويات

 -------------- -------------- 
  281.389 264.115 نة صيد في نهاية السالر

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

صافي أصول تم نشره من قبل مدير الصندوق. إن  ة ، وتستند تقييماتها إلى آخر على استثمارات األسهم الخاص   3تشتمل األدوات المالية من المستوى  
محتمل في مؤشرات حقوق الملكية ،  ، بسبب التغير المعقول ال  3كية تحت المستوى  دلة ألدوات حقوق المللعالتغير في القيمة اكنتيجة لحساسية التأثير  

 مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ، هي كما يلي: 
 
 
  افتراضيا ستوى الم  

 للتغيير 
 % 

2022 
التأمير على التغيير في  

 ة العادلة القيم
   الف درهم

2021 
لى التغيير لتاثير عأ

 العادلة  يمة في الق
 مالف دره

 

  14.069 13.206 %5  التحول التصاعدي 
  (14.069) ( 13.206) %5  ل المنخفض حوالت 
      

 مة العادلة( ال تختلف بشكل كبير عن قيمتها العادلة. وبات المالية )الغير مسجلة بالقي ان القيمة الدفترية للموجودات والمطل
 

غيرات ت  لم يكن هناك أية   أنه   كما  . عالهيمة العادلة أمن مستويات الق  3مستوى  وال  2ى  ، المستو   1ى  ن المستو بي   ن هناك اي تحويالتيك  لم نة  خالل الس
 . الحالية او السنة السابقة  لسنةفي أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل ا

 
 تحوطال –القيمة العادلة  قياس  6-3
 

 9.08وطة لقيمة العادلة اإليجابية المجمعة للمكونات المحدوات المالية ذات السعر الثابت. بلغ صافي اقيمة العادلة لبعض األوط القامت المجموعة بتح
جد  ال يو  مليون درهم(.  157.1:  2021مليون درهم )  2.777.1إجمالي قدره    سميإمليون درهم( بمبلغ    1.79: صافي سلبي  2021مليون درهم )

 يد من التفاصيل. لمز 31ا في تاريخ المحاسبة. راجع إيضاح رقم للتدفقات النقدية كم حوطات لدى المجموعة ت 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 مجموعةلمالية الموحدة للإيضاحات حول البيانات ا
 2022ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي
 

 
 يواألرصدة لدى المصرف المركز  النقد 7

 2022 2021 
    رهمألف د  ألف درهم  

 
 796.104 830.692 دوق نقد في الصن ال

 رات العربية المتحدة المركزي مصرف اإلمااألرصدة لدى 
 13.871.485 13.529.737 و اإليداعات األخرى   يةاالحتياطيات القانون  -
   -  1.400.000 تداولة مشهادات إيداع  - 

 -------------- -------------- 
 15.760.429 14.667.589  
  ===== === ==== == == 

 
لمؤسسات  انونية لتياطيات القحات االلب متطب   تتعلقجديدة    أنظمةلعربية المتحدة المركزي  مصرف اإلمارات ا  أصدر،  2020اكتوبر    28  من  ا  بارإعت 

ا للحصالمالية  اإليداعات.  لمرخصة  على  الجديدول  للنظام  المرطبقا   المالية  للمؤسسات  يسمح  لل،  اإليداعا  حصول خصة  باسعلى  مبلغ  ت  تخدام 
لتعامل  ات اليومية او لتسوي جل الأن  م  %100ربية المتحدة المركزي في اي يوم حتى نسبة  القانوني المحتفظ به لدى مصرف االمارات الع  االحتياطي

 14وب االحتفاظ به لمدة المطل اطي القانوني حتي عدل االفائدة قصيرة األمد في األسواق المالية، مع التاكيد على الحفاظ على مح في نسب الي تأرجأمع 
 زي. رف المركمصت الة بشكل دوري بحسب متطلبات األعمال و تعليما. يتغير مستوى االحتياطيات القانوني يوما  
 

ال تصنفيف  لدى  يتم  المرنقد واألرصدة  المعيار رقم    ضمنكزي  المصرف  تصنيفات  بحسب  األولى  الد  9المرحلة  المعايير  التقارير عداولية إلمن  د 
 صصات. مخ  بأي عتراف الائر ائتمانية متوقعة وعليه لم يتم ئتمانية منخفضة ولم يكن هناك خسااهذه مخاطر . وعلى جميع األحوال ماليةال
 
 
   ، بالصافيكالمستحق من البنو 8

 2022 2021 
   ألف درهم  ألف درهم   
   

 1.836.296 2.800.919 الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب  
 585.300 480.453 ة األجل وتحت الطلب قصير اإليداعات

 735.059 486.308 القروض للبنوك 
 ------------- -------------- 

 3.156.655 3.767.680 ي المستحق من البنوك إجمال
 (2.056) ( 1.173) ض القيمة مخصصات انخفاا : ناقص

 -------------- -------------- 
  3.154.599 3.766.507 من البنوك  صافي المستحق

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

 197.982 77.545 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 2.956.617 3.688.962 ةخارج دولة اإلمارات العربية المتحد 

 -------------- ------------- 
 3.766.507 3.154.599 
  ========  ======== 

 
 

 .    9إلعداد التقارير المالية رقم ت المعيار الدولي يفالى بحسب تصن ألوتحت المرحلة ا يتم تصنيف المستحق من البنوك
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 نك دبي التجاري ش.م.ع. ب
 

 مالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات ال
 2022ديسمبر  31هية في للسنة المنت

 
 
    ، بالصافي والتمويل اإلسالمي  لتسليفاتالقروض وا 9

 
 مما يلي :  الميإلسوالتمويل ا  فات والتسلي القروض محفظة  تتألف

 2022 2021 
    مألف دره ألف درهم  بالتكلفة المطفأة 

 القروض والتسليفات 
 8.653.532 7.217.838 سحوبات على المكشوف 

 54.393.536 54.547.369 قروض 
 2.188.459 2.593.738 وإيصاالت أمانة  ابل خطابات ائتمانتسليفات مق

 2.366.805 3.454.296 كمبياالت مخصومة 
 --------------- --------------- 

 67.602.332 67.813.241 إجمالي القروض والتسليفات  
 --------------- --------------- 

 لتمويل اإلسالمي ا
 4.941.516 4.793.285 والتورق   المرابحة

 7.565.613 6.299.758 جارة اال
 355.742 713.454 أخرى 

 --------------- -------------- 
  12.862.871 11.806.497 سالمي  اإل الي التمويل إجم

 --------------- --------------- 
  80.465.203 79.619.738 ي إجمالي القروض والتسليفات والتمويل اإلسالم

 (4.023.818) ( 5.011.917) اض القيمة مخصصات خسائر انخفناقصا :           
 --------------- ---------------  

 76.441.385  74.607.821    اإلسالمي والتمويل ات ليف لتس صافي القروض وا 
  ========= ==== == === 

 
 

 : قعة العائدة لهاومخصصات الخسائر اإلئتمانية المتو جة المدر تحليل التغيرات في إجمالي القيمة فيما يلي 
 
 اإلجمالي  المرحلة المالمة  لمرحلة المانية  ا المرحلة األولى  
 لف درهم أ م درهألف  ألف درهم  ألف درهم  
     

 80.465.203 6.102.103 7.234.414 67.128.686 2022يناير  1في   المدرجةي القيمة إجمال
 - 787.942 1.412.228 ( 2.200.170) مراحل  صافي التحويل بين ال

 ( 599.938) ( 565.641) ( 1.304.559) 1.270.262 / )المدفوعات(  صافي اإلضافات 
 ( 245.527) ( 245.527) - - مبالغ التي تم شطبها ال

 79.619.738 6.078.877 7.342.083 66.198.778 2022ديسمبر    31في 

     
 اإلجمالي  المرحلة المالمة    المرحلة المانية المرحلة األولى  
 ألف درهم  هم ألف در ألف درهم  هم ألف در 
     

 4.023.818 2.765.530 662.964 595.324 2022ناير ي 1ئتمانية المتوقعة في  امخصصات الخسائر ا
 - 54.514 ( 20.703) ( 33.811) افي التحويل بين المراحل ص

 1.341.520 1.298.140 98.217 ( 54.837) المخصصات المقتطعة   )المعكوسات( /  صافي
 ( 107.894) ( 107.894) - - بالغ المستردةالم

 ( 245.527) ( 245.527) - - المبالغ التي تم شطبها 

 5.011.917 3.764.763 740.478 506.676 2022ديسمبر    31في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ديسمبر  31منتهية في للسنة ال

 
 
 )تابع(   افي ، بالص ويل اإلسالميوالتسليفات والتم  القروض  9
 

 
 لي ا إلجما المرحلة المالمة  انية  المرحلة الم المرحلة األولى  
 ألف درهم  ألف درهم  هم ألف در م ألف دره 
     

 69.049.299 5.165.565 8.377.726 55.506.008 2021يناير  1في   المدرجةإجمالي القيمة 
 - 1.635.137 336.119 (1.971.256) ل  صافي التحويل بين المراح

 12.388.327 273.824 (1.479.431) 13.593.934 صافي اإلضافات / )المدفوعات( 
 ( 972.423) ( 972.423) - - طبها لتي تم شالمبالغ ا

 80.465.203 6.102.103 7.234.414 67.128.686 2021  ديسمبر  31في 

     
 جمالي اإل مرحلة المالمة ال المرحلة المانية   المرحلة األولى  
 ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  
     

 3.760.727 2.589.828 517.923 652.976 2021يناير  1ي  فقعة لخسائر اإلئتمانية المتو مخصصات ا 
 - 97.094 (94.120) (2.974) يل بين المراحل صافي التحو

 1.316.453 1.131.970 239.161 (54.678) صافي )المعكوسات( / المخصصات المقتطعة 
 (80.939) (80.939) - - المستردةالمبالغ 
 ( 972.423) ( 972.423) - - لتي تم شطبها المبالغ ا

 4.023.818 2.765.530 662.964 595.324 2021بر  ديسم  31 في

     
 

 الفوائد المعلقة.  المخصصات المقتطعة على يحتوي صافي 
 

 . (ب )  35في إيضاح رقم   قتصاديمي حسب القطاع االاليفات والتمويل اإلسالقروض والتسل زات ترك لقد تم بيان
 

.  بلغت القيمة الدفترية لهذه القروض  ليفات والتمويل اإلسالمي ذات سعر فائدة ثابتة  لبعض القروض والتسدلط للقيمة العالتحو مجموعة باقامت ال
  مليون   0.4للمكونات المتحوطة    السالبة  القيمة العادلة  صافيبلغ  (.  ليون درهمم  45.6:  2021درهم )  مليون30.8يفات والتمويل اإلسالمي  والتسل

 (. درهم نمليو 1.9 الموجبة دلة عاالقيمة الصافي  :  2021رهم )د
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات 
 2022ديسمبر  31نة المنتهية في للس
 

 بالصافي، ستمماريةاألوراق المالية اا 10
 

العربية  اإلم  ارات 
 المتحدة 

التعاون  مجلس    دول 
 جي الخلي

 اإلجمالي   لية دو 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  2022ديسمبر    31
     لة من خالل األرباح أو ألخسائر: محتفظ بها بالقيمة العاد

 247.170 245.333 - 1.837 هم غير مدرجة أس
     خر:  آلالل الدخل الشامل امن خ محتفظ بها بالقيمة العادلة 

 60.072 - - 60.072 أسهم مدرجة   
 134.697 16.944 - 117.753 ظ  محاف ة ومحفظة الأسهم غير مدرج   

     سندات دين ذات سعر ثابت   
 3.306.733 816.680 582.880 1.907.173 ية  حكوم -   
 2.762.164 1.736.488 297.066 728.610 أخرى   -   
 181.343 35.158 - 146.185 ر حكومية ذات سعر متغير دين غي  سندات  

     لمطفأة: فظ بها بالتكلفة امحت
      ثابت ات دين ذات سعر سند 

 1.833.807 109.939 124.363 1.599.505  حكومية    -   
 238.125 165.026 - 73.099  أخرى   -   

 45.998 - 45.998 - سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   
 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 4.634.234 1.050.307 3.125.568 8.810.109 

الخسائرناقصا للسالئتمان ا  :  المتوقعة  بها  ن ية  المحتفظ  دات 
 فأة بالتكلفة المط

    
(17 ) 

------------- 
    8.810.092 
     ====== == 

     2021ديسمبر  31
     ألخسائر:  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 256.910 255.073 - 1.837 هم غير مدرجة سأ
     ر:  خآلالل الدخل الشامل ابالقيمة العادلة من خ محتفظ بها 

 54.107 - - 54.107 أسهم مدرجة   
 24.479 24.479 - - ظ  أسهم غير مدرجة ومحفظة المحاف   
     سندات دين ذات سعر ثابت   
 3.193.224 641.693 747.680 1.803.851 ية  حكوم -   
 2.476.329 1.384.243 182.656 909.430 أخرى   -   
 224.952 58.769 - 166.183 ر ر حكومية ذات سعر متغي سندات دين غي   

     محتفظ بها بالتكلفة المطفأة: 
      سندات دين ذات سعر ثابت 

 2.761.320 - - 2.761.320  حكومية    -   
 - - - -  أخرى   -   

 - - - - عر متغير غير حكومية ذات س سندات دين  
 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 5.696.728 930.336 2.364.257 8.991.321 

الخسائرناقصا للسن الئتمان ا  :  المتوقعة  بها  ية  المحتفظ  دات 
 فأة بالتكلفة المط

    
- 

------------- 
    8.991.321 
     ====== == 
-  خر، سندات بقيمةآل الل الدخل الشامل االمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خوالمتغير    ت السعر الثابتدين ذافي سندات التضمن اإلستثمارات  ت 

 تثمارات مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك. رهم( إسد مليار 2.6: 2021درهم ) ليارم 3.3
 
األرب بلغ    ف  اح منصافي  استثمارات  بالقي   ي سندات بيع  العادلة  دين  الشامل   ل من خال مة  )  0.4  األخر   الدخل    53.0:  2021مليون درهم 

 هم(. مليون در
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 جموعةحدة للمحول البيانات المالية المو إيضاحات
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بع( تممارية )تااألوراق المالية ااس        10

 
 ير:  المابت والمتغ السعر  ت الدين ذاتسندا ف اإلئتماني لالتصني  10-1

 
      غير:لسندات الدين ذات السعر الثابت والمت  يبين الجدول أدناه التصنيف االئتماني 
         

2022  2021 
 ألف درهم ف درهم أل 

 Aa3 2.966.742 2.641.702إلى   Aaaمصنفة 
 A3 2.610.813 2.345.693إلى   A1مصنفة 
 Baa3 649.789 362.640إلى  Baa1 مصنفة
 2.885.273 2.038.643 حكومية   -أوغير مصنفة   Baa3فة ما دون مصن 

 420.517 102.183 أخرى  -  Baa3مصنفة ما دون 
 ------------- ------------- 
 8.368.170 8.655.825 
  ========  ========    

 
 . 3 ازل ادات ب ني بحسب إرشت التصنيف االئتمامدة من قبل مؤسسا نيفات المعت تمثل التصنيفات اعاله التص

 

 ستممار في شركة زميلة اإل  11
 

 المالية.  ناتية المتوفرة بتاريخ اعداد البياوق الملكية باستخدام المعلومات االدارتم تطبيق محاسبة حق 
 

 فيما يلي المعلومات المالية  المجمعة للشركة الزميلة:
 

 
       2022  2021       
    ألف درهم  ف درهم أل       

 
    88.514 95.051   ير  ينا 1في 

   11.529 8.583   الحصة من أرباح الشركة الزميلة 
 (3.992) ( 7.984)   توزيعات ارباح مستلمة 

 (604) ( 909)  كافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة م الحصة في          
   (396) ( 1.825)   في حقوق الملكية  يرات األخرىالتغ          

   ---------- ----------    
 95.051 92.916   ديسمبر  31 في

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

       2022  2021       
    ألف درهم  درهم  ألف        

 
   1.541.189 1.531.428   الموجودات 
    1.005.690 1.007.959   المطلوبات 

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

     535.499 523.469   موجودات صافي ال           
   ------------ ----------- 

 84.898 62.773   اإليرادات 
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 ع. بنك دبي التجاري ش.م.
 

 موحدة للمجموعةالإيضاحات حول البيانات المالية 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 ، بالصافي ةاستمماريا العقارات       12

 
 ي: ل السنة كالتالخال  يةاالستثمارات الحركة في العقاركانت 

       2022  2021       
    ألف درهم  ألف درهم        

 التكلفة 
    347.899 356.579   يناير   1في 

 - -   اإلضافات 
 8.680 ( 77)  من الممتلكات والمعدات )إلى( /   المحول  

  - -   اإلستبعادات 
   ----------- ----------    

 356.579 356.502   ديسمبر  31في 
   ----------- ---------- 

   ااستهالك
    156.430 165.173   يناير  1في 

 4.051 5.638   المحمل على السنة 
 4.692 ( 77)   عداتمن الممتلكات والم  لى( /)إ لمحولا
   - -   إلستبعادات ا

   ----------- ----------  
  165.173 170.734   ديسمبر  31في 

   ----------- --------- 
 191.406 185.768   :ديسمبر 31في  تريةالدف ةصافي القيم

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

          
  ت من العقارات اإلستثمارية والمؤجرة كإيجار تشغيلي في اإليرادات األخرى لغت إيرادات اإليجاراب من األبنية.  تتألف العقارات اإلستثمارية   

 ليون درهم(. م14.2: 2021رهم )مليون د 15.0
 
مستويات قياس  من    3العقارات االستثمارية ضمن المستوى    تصنيفد تم  مليون درهم. لق  256.2  ت االستثماريةللعقارا   لغت القيمة العادلةب 
  قيمة العادلة. ال
 

في  خال المنتهية  السنة  العقا  يةخارج  تقييمات  بإجراء  المجموعة  قامت،  2022ديسمبر    31ل    قبل  من  التقييم  يتم  . ستثماريةاال  راتلجميع 
.  يمهاتقي   يتم  التي  يةاالستثمار  العقارات  وفئة  موقع   في   حديثة  خبرة  ولديهم  صلة   وذات   بها  معترف  مهنية  مؤهالت   نيحملو  ينمحترف  مقيمين
للتقييم  )االستثمار(  الدخل   إلى  يماتالتقي   استندت تقييم  والسوق كطريقة    خل ود  اإليجار  ل دخ  استخدام  يتم  ، االستثمارية  اتالعقار. ومن أجل 
ارات  وائد ونمو اإليجمثل الع  االستثماريةتخدمة للتقييم العادل للعقارات  المس  ت االفتراضاأية حركة جوهرية في  إن    .سوق للالمقدر    اإليجار

  المجموعة  قامت دات.  الموجو  لهذه  ( أعلىأو    أقل تختلف بشكل جوهري )  قيمة عادلة  اعنه  ينتج  أن  يتوقع  .إلخ  . ..ت الشاغرةالعقارا   نسبةو
 .(ال شيء: 2021)يء  ال ش  بمبلغ القيمة  في  انخفاض بيتبتث 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 لموحدة للمجموعةيانات المالية اإيضاحات حول الب
 2022ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
 

 الممتلكات والمعدات    13
 مال أع األماث  نات  التحسي األراضي  
 رأسمالية  والمعدات  لى العقارات ع لمملوكة  ا 
 إلجمالي  ا اإلنجاز  قيد  والسيارات  المستأجرة  المباني و 
 درهم  ألف ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 التكلفة 
 880.959 43.173 508.005 42.652 287.129 2022يناير  1ي ف

  77.477 77.355 122 - - إضافات خالل السنة 
 77 ( 56.955) 53.913 3.042 77 ت التحويال

  ( 73.043) - ( 66.762) ( 6.281) - ات / مشطوب  استبعادات
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 

 885.470 63.573 495.278 39.413 287.206 2022ديسمبر  31في 
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 

 تهالك ااس 
  571.534 - 400.903 34.569 136.062 2022يناير  1 في

 77 - - - 77 التحويالت 
             30.130 - 25.901 1.611 2.618 مل على السنة المح

 ( 70.522) - ( 64.248)          (6.274) - ستبعادات على اال
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 

 531.219 - 362.556 29.906 138.757 2022سمبر دي  31في 
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------   

 الدفترية  صافي القيم
 354.251 63.573 132.722 9.507 148.449 2022ديسمبر  31في 

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

 
 أعمال  اث األم تحسينات  ال األراضي  
 رأسمالية  والمعدات  رات على العقا المملوكة   
 اإلجمالي   اإلنجاز  قيد  لسيارات وا المستأجرة  والمباني  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ 

 التكلفة 
 849.542 22.226 492.805 41.976 292.535 2021يناير  1ي ف

  53.492 51.367 1.670 297 158 ل السنة إضافات خال
 (8.680) (25.956) 22.461 379 (5.564) التحويالت 
  (13.395) (4.464) (8.931) - - / مشطوبات  استبعادات

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 880.959 43.173 508.005 42.652 287.129 2021ديسمبر  31في 

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 ك ااستهال

  559.517 - 388.024 33.157 138.336 2021يناير  1في 
 (4.692) - - - (4.692) التحويالت 

             25.594 - 21.764 1.412 2.418 المحمل على السنة 
 (8.885) - (8.885) - - ستبعادات على اال

 ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ 
 571.534 - 400.903 34.569 136.062 2021ديسمبر  31في 

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

 ة الدفتري قيمصافي ال 
 309.425 43.173 107.102 8.083 151.067 2021ديسمبر  31في 

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

  

 ل واستنتجت عدم وجود مؤشر إلنخفاض القيمة. كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أص عة بتقييم اذاقامت المجمو
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 موعةة للمجالية الموحدات حول البيانات المإيضاح
 2022ر ديسمب 31المنتهية في للسنة 

 
 ، بالصافي لموجودات األخرىا   14

 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  

 

  348.850 516.006 مدينة  ئد فوا
 475.698 231.176 مقدما  ومدفوعات  ذمم مدينة

 1.529.353 2.155.312 بالصافي  متاحة للبيع، -ممتلكات مستحوذة من خالل سداد ديون
 -------------- ------------- 
 2.902.494 2.353.901 
  ======== == == == = = 

 
الحصول القرض  تم  إنهاء  أجل  من  الديون  لتسوية  عليها  االستحواذ  تم  التي  الممتلكات  السنة    .على  استقطاع مخصصات  خالل  لخسائر  تم 
 . سداد ديون  وذة من خاللالمستح للمتلكات  ( مليون درهم  40.9: 2021) ليون درهمم 38.6بلغت  القيمةانخفاض 

 
 

 ستحق للبنوك  الم 15
 2022 2021 
    ألف درهم ألف درهم  

 
 208.048 289.037 ودائع متداولة وودائع تحت الطلب  

 5.912.166 7.549.667 ألجل  ض قرو
 ------------ ------------ 
 7.838.704 6.120.214  
 == = ==== == == === 

 
 

 ية للعمالء إلسالمالودائع او ودائع العمالء  16
 2022 2021 

    ألف درهم ألف درهم  مالء ودائع الع
 

 27.692.171 30.329.265 ت الطلب  حسابات جارية وتح 
 4.188.259 4.019.908   توفيرحسابات 

  33.689.371 35.044.252 ودائع ألجل  
 --------------- ---------------- 
 69.393.425 65.569.801 
 --------------- ---------------- 

 
   

     لعمالءالودائع اإلسالمية ل 
 
 4.881.439 3.494.609 وتحت الطلب   ابات جارية حس

 588.262 551.217 ضاربه م  توفيرحسابات 
 11.682.167 7.635.128   استثمارية ووكالة  ودائع

 -------------- -------------- 
 11.680.954 17.151.868  
 --------------- ---------------- 
 --------------- ---------------- 

 82.721.669 81.074.379 ة للعمالء الودائع اإلسالميء وائع العمالإجمالي ود
  ========= == ==== === 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 )تابع(    ءالمية للعمالع اإلسالودائء والودائع العم 16
 

 2022 2021 
 ألف درهم رهم ألف د    :  حسب القطاع 

 
 17.582.539 14.605.181   ةي حكوم

 37.435.457 35.009.222   شركات 
 27.703.673 31.459.976   رادأف

 ---------------- --------------- 
 81.074.379 82.721.669 
  =========  ======== 

 
 األجل    متوسطةقروض ات و د سن  17

  
 2021ديسمبر  31  

 درهمألف 
 

 نقدية تغيرات 
 درهم  ألف 

 ية تغيرات غير نقد
 ألف درهم 

 2022ديسمبر    31
 ألف درهم 

 
 622.823 971 - 621.852 1-17 القرض الجماعي 

 - - ( 551.442) 551.442 2-17 1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 - - - - 2-17 2-إتفاقيات إعادة الشراء 

 1.135.721 - - 1.135.721 2-17 3-ء ادة الشرايات إعإتفاق
 275.475 - - 275.475 3-17 متوسطة األجل و سندات يور 

 2.034.019 971 ( 551.442) 2.584.490  مجموع ال

 
 2020ديسمبر  31  

 ألف درهم
 

 تغيرات نقدية
 ألف درهم

 تغيرات غير نقدية
 ألف درهم

 2021ديسمبر  31
 ألف درهم

 
 621.852 1.034 - 620.818 1-17 جماعي القرض ال

 551.442 - - 551.442 2-17 1-ء الشرا اقيات إعادةإتف
 - - ( 591.799) 591.799 2-17 2-إتفاقيات إعادة الشراء 
 1.135.721 - 1.135.721 - 2-17 3-إتفاقيات إعادة الشراء 

 275.475 - 275.475 - 3-17 متوسطة األجل  سندات يورو

 2.584.490 1.034 819.397 1.764.059  مجموع ال

 
 
 

 ي لجماعالقرض ا  17-1
 

م(  مليون دره  624.4مليون دوالر أمريكي )  170ته  وعة بالدخول في اتفاقية قرض مشترك تبلغ قيم، قامت المجم2019في أغسطس  
ة استحقاق تبلغ  لمدنقطة أساس    135ئدا  أشهر ز  ستةبنسبة سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن )ليبور( لمدة    هذا القرض وتم تسعير  

 . 2024طس نوي وتنتهي فترة استحقاقه التعاقدية في اغس ر تجديد القرض على اساس نصف سد خياات مع وجوسنو 5
 

 اتفاقيات إعادة شراء   17-2
 إعادة الشراء: امالت اصيل معلمجموعة في عدة معامالت إعادة شراء للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين. فيما يلي تفدخلت ا

خ  تاري تاريخ الشراء     
 اق اإلستحق 

 مبلغ  ال
 )مليون دوار امريكي( 

 لمبلغ  ا
 )مليون درهم( 

 551.4 150.1 2022يوليو  2012يوليو   1-ء إتفاقيات إعادة الشرا
 591.8 161.1 2021يوليو  2016يونيو   2-تفاقيات إعادة الشراء إ

 1.135.7 309.2 2026يونيو  2021و يوني   3-إتفاقيات إعادة الشراء 
 

مليون درهم   1.265.1  اء ما مقدارهالدين المرهونة مقابل اتفاقيات اعادة الشر  ، بلغت القيمة العادلة لسندات 2022  ديسمبر  31في  كما  
 مليون دوالر أمريكي((.  570.6مليون درهم ) 2.095.9: 2021ديسمبر  31)  )يون دوالر أمريكيمل 344.4) 
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 اري ش.م.ع. ي التجبنك دب
 

 وحدة الم ماليةاحات حول البيانات الضإي
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ع( سندات و قروض متوسطة األجل )تاب  17

 
 سندات متوسطة األجل   17-3

يوليو    بقيمة  2021في   تجارية  البنك سندات  ت  السنداير هذه  درهم(، وتم تسعمليون    183.7مليون دوالر امريكي )    50، أصدر 
البنسبة   البن فسعر  بين  السائد  لندائدة  في  زئدا  ليبور) ن  وك  أشهر  ثالثة  لمدة  في    130(  السندات  هذه  وتستحق  أساس    و يولي   8نقطة 
2026. 

 
السندات بنسبة  مليون درهم(، وتم تسعير هذه  91.8مليون دوالر امريكي )  25، أصدر البنك سندات تجارية بقيمة 2021في  سبتمبر 

 .2026سبتمبر   15ه السندات في نقطة أساس وتستحق هذ 130أشهر زئدا دة ثالثة ( لمليبور)ك في لندن ولسائد بين البن ائدة اسعر الف
 

   ات األخرىب المطلو   18
 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  

 

  223.012 498.602 دائنة  فوائد 
 54.190 53.885 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 425.419 437.305 ذمم دائنة 
 136.865 182.260 حقة ت مصروفات مس

  441.290 530.398   ريةشيكات إدا
 49.493 48.578 وحسابات دائنة برسم التحصيل  ر مكتسبة رسوم غي  دخل 

 -------------- --------------    
 1.751.028 1.330.269 
  ========  === == === 

 
 53.9المعرفة    دول االمتيازاتت ضمن جبلغت االلتزماللموظفين،    نهاية الخدمة  اقاتالستحق  االكتواريةااللتزمات  بناء  على حساب  
( درهم  بلغت    54.2:  2021مليون  درهم(.  االكتواريةمليون  في  وملي   3.9    الخسائر  المنتهية  للسنة  درهم   2022ديسمبر    31ن 

به  2.4  خسائر :  2021) االعتراف  تم  درهم(  امليون  الشامل  الدخل  في  مباشرة  االالخساضمن  خر  آل ا  على  ال  كتوارية ئر  مترتبة 
   التقاعد.   تحقاقات اس
 
 كافأة نهاية الخدمة للموظفين: وضح الجدول ادناه الحركة في مي 
 

 2022 2021 
  درهم ألف ألف درهم  

 

 49.941 54.190 يناير 1األرصدة كما في 
 10.397 6.461 خالل السنة   المصروف

 2.367 3.889 األخرى  في اإليرادات الشاملة  اكتورايةخسائر 
 (8.515) ( 10.655) خالل السنة  لتعديالتالمدفوعة وا المكافأت

 -------------- --------------    
 54.190 53.885 ديسمبر  31األرصدة كما في 

  ========  === == === 
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 ك دبي التجاري ش.م.ع. بن

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022مبر ديس 31المنتهية في للسنة 

    
 اهمين المس   حقوق 19

 
   ل رأس الما 19-1

  1 قيمة كل سهم عادي سهم 2.802.733.968من  2022ديسمبر  31بالكامل كما في  المدفوع والمصرح به يةاألسهم العاد يتألف رأسمال
 . السنةخالل  به  دية المصرح م العارأسمال األسهلم يكن هناك أي تغير في  . (درهم 1قيمة كل سهم   سهم 2.802.733.968 :2021) درهم

 

 مال الشق األول سندات راس ال 19-2
مليون درهم(   2.203.8مليون دوال أمريكي )  600  أصدرت المجموعة سندات رأس المال من الشق األول بلغت   2020  أكتوبر  21في   
 ك دبي. ناسدا ورونكست دبلن ودرجة  في ي و هي مسنوات   6مدة . ان هذه السندات غير قابلة لالستدعاء ل%6.00بسعر فائدة سنوي مقداره و
 

األول هي سسندات   الشق  المال من  بحق عدم سدرأس  المجموعة  تحتفظ  ثانوية غير مضمونة.  دائمة  تقديرها  اد  ندات  بناء  على  أي عائد 
 السداد. العجز عن  حاالت  عائد حالة منامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال يعد اختيار البنك عدم سداد الالخاص. ال يحق لح

 
ن هذه السندات  ر اعرض األدوات المالية. بحسب هذا المعيا  32اسبة الدولي رقم  ه السندات هي بحسب معيار المحالمحاسبية لهذ  معالجة ان ال

لفة  حاسبية لتكجة الم ما ان المعالفوائد التي تدفع على هذه السندات تحتسب كخصم من األرباح المستبقاة. كتصنف كأداة حقوق ملكية وأن ال
 كان  وإال ف هي تكاليف إضافية مرتبطة مباشرة بقيد يخص حقوق الملكية  حقوق الملكية. ان هذه التكالي تحتسب كخصم من  سندات  قيد هذه ال 

 من الممكن تجنبه. 
 

 والنظامي   انونيااحتياطي الق  19-3
أرباح    من صافي  %10عن   يقل  يجب تحويل ما ال  2018لعام  (  14)   االتحادي رقم وبالتوافق مع القانون    للمجموعةاألساسي    للنظاموفقا   

إلى االحتياطي    التحويل لم يتم    الحالية   خالل السنة ل.  من رأس الما  %50حتى يبلغ هذا االحتياطي    والنظامي  لقانونيالسنة إلى االحتياطي ا
ير  غ  والنظامي  ونين االحتياطي القان إ  . التنظيمية  تطلباتلوب بحسب الملبلوغ الحد األدنى المط(  ألف درهم  80:  2021)  والنظامي  القانوني

 ت التي يسمح بها القانون ذو الصلة. قابل للتوزيع إال في الحاال
 

 ياطي العام  حتاا   19-4
تم   الذي  للمجموعة  األساسي  النظام  في  ان  المنعقدة  للمساهمين  العمومية  الجمعية  قبل  من  ا  2016يونيو    26اعتماده  متطلبات  قد  لغى 

العام. االحتي  اوب   اطي  إ  %10لمطلوب تحويل  ناء عليه من غير  السنوية  السابق من صافي األرباح  النظام األساسي    لى االحتياطي العام. ان 
  من رأس المال. أن  %50السنوية إلى االحتياطي العام حتى يبلغ هذا االحتياطي    كحد ادنى من صافي األرباح  %10مجموعة يتطلب تحويل  لل

 اإلدارة.   فقط بقرار من مجلس مه مكن استخدالعام ي االحتياطي ا
 

 ااحتياطي الرأسمالي  19-5
 ى المساهمين.كما ان هذا االحتياطي قابل للتوزيع عل،  يس للبنكلرئ األساسية ألرض المبنى اهذا االحتياطي القيمة  يمثل 
 

 احتياطي القيمة العادلة    19-6
دوات تغطية  واألدوات المشتقة المصنفة كأ  األخر   ل الشاملالدخ ادلة من خالل  العبالقيمة    ت تثماراالعادلة لالستمثل صافي التغيرات في القيم   

هذا االحتياطي    .التقاعد استحقاقات  التزامات على ةمترتب  تراكمية وأرباح  كما في تاريخ التقرير  جموعةالم التي تحتفظ بها  للتدفقات النقدية   
 . يقهتم تحقحتى ي   ساهمينللتوزيع على الم غير متاح

 
   لتوزيعات المقترحةا   19-7

 نقدية  عات أرباحتوي  (1
ا اعتماد  تاريخ  في  الموحدة،  كما  المالية  اإلدارة    اقترحلبيانات  نقديةمجلس  ارباح  المال  %26.05سبة  بن   توزيعات  رأس  :  2021)  من 

25.88%)  
 توزيعات أسهم منحة مقترحة  (2

   ء(. : ال شي2021من رأس المال ) %6.51ة بنسبة  هم منح تم اقتراح توزيع اس
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 تجاري ش.م.ع. ال بنك دبي 

 

 لية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيانات الما
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 من التمويل اإلسالمي  والدخل  الفوائد  خل د 20

 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم    الفوائد  دخل 
 

 2.198.003 2.959.562 ليفات  قروض وتس
 9.026 168.483 المصرف المركزي   لدى يداعات أخرىوإ  لةشهادات إيداع متداو

 987 14.031 البنوكالمستحق من 
 األوراق المالية االستثمارية 

 128.618 133.475 خر آل خالل الدخل الشامل ا دين بالقيمة العادلة من سندات -   
 5.558 35.893 سندات دين بالتكلفة المطفأة  -   

 -------------  ------------ 
 3.311.444 2.342.192  
 ------------- ------------ 

    ويل اإلسالميمن التم الدخل  
 124.593 162.537 وتورق   مرابحة
 222.362 309.075   اجارة

 ----------- ----------- 
 471.612 346.955 
 ----------- ----------- 
 ------------- ------------- 

 2.689.147 3.783.056 اإلسالمي  تمويل من ال خل والدالفوائد  دخل الي إجم
 = === = === = == == === 

 
 ساب دخل الفوائد بإستخدام معدالت الفائدة الفعلية. يتم احت 

 
 

 مودعي الودائع اإلسالمية  ات على والتوزيع  مصروفات الفوائد    21
 2022 2021 

  ف درهمأل ألف درهم    مصروفات الفوائد 
 

 22.219 80.995 للبنوك  المستحق 
 362.381 680.422 ءالعمالودائع 

 71.686 148.540 ألجل  قروض متوسطة اسندات و
 ----------- ----------- 
 909.957 456.286  
 ----------- ----------- 

    ةعلى مودعي الودائع اإلسالمي  التوزيعات
 154.972 197.226   الودائع اإلسالمية للعمالء

 ---------- ----------- 
 197.226 154.972 
 ----------- ----------- 
 ----------- ----------- 

 611.258 1.107.183 مودعي الودائع اإلسالمية  فات الفوائد والتوزيعات علىمصروإجمالي 
  ======= ==== === 

 
من   الحصة  تمثل  المودعين  على  التوزيعات  مودعالدخل  إن  إلى  الودالمخصصة  اإلسالمي  المجموعة.    ةي ائع  اوت لدى  عل لموافتم  ى  قة 

 دى المجموعة.  لشرعية الداخلية لجنة الرقابة ال زيع من قبل التخصيص والتو
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 مجموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة لل
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ت   الرسوم والعموا  دخلصافي  22

 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  

 
 273.928 299.312     قراضطة اإلأنش

 187.415 206.373     أنشطة التمويل التجاري 
 297.577 309.984 العمليات والحسابات  أنشطة 
 249.292 273.488 بطاقات اإلئتمان وعموالت وساطة  دخل 

 ----------- ----------- 
 1.089.157 1.008.212  

 ( 265.790) ( 333.539) الوساطة و  والعموالت الئتمانت ا بطاقا  مصروفات
 ------------ ----------- 
 755.618 742.422 
  ======= == =====  

 
   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ااستمماراتمن  األرباح  صافي  23
 

 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  

 ارات  المحققة من بيع استثماألرباح   صافي
 3.452 1.249 خسائر أو الباح لعادلة من خالل األربالقيمة ا  
 لعادلة  ارات بالقيمة ارباح غير المحققة من اإلستثماأل
   - - من خالل األرباح أو الخسائر   

 ------- ------- 
 1.249 3.452 
 == ==  == ==  

 دخل أخر  24
  

األخر الدخل  االستثما  يتضمن  العقارات  من  إيجارات  وادخل  الرية  سدالممتلكات  خالل  من  دمستحوذة  بلد  درهم    48.1غت  يون  مليون 
   .( مليون درهم 41.7: 2021)

 

 فين والمصروفات األخرى مصروفات الموظ 25
 

  366.34األخرى بلغت    والمصروفات  (مليون درهم  557.6:  2021)  مليون درهم  588.0الموظفين  بلغت مصروفات    2022في عام  
  2.9:  2021)  مليون درهم   3.2وفات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية للشركات بقيمة  والمصر  ، )ون درهمملي   271.6:  2021) مليون درهم
المنتهية في  مليون درهم السنة  اللجان خالل    3.3بقيمة    2022ديسمبر    31(، وأتعاب جلسات أعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماعات 
   مليون درهم(. 3.3: 2021) مليون درهم

 
 لتزمات اإليجارية اإل      26

 

 مستأجر المجموعة ك
 

الموظفين والمصرومصروفا  تشتمل البنك    تعلقةم  على مصروفات  األخرى  فاتت   10.6:  2021)مليون درهم    10.2  ةوالبالغ بإيجارات 
 :  ديسمبر  31كما في  لغاءقابلة لإل  الغيربعقود اإليجار التشغلية فيما يتعلق  بليةالمستق الحد األدنى لدفعات اإليجار . فيما يلي مليون درهم(

      
        2022  2021 
      لف درهمأ  ألف درهم         

   7.148                 4.400                  ة      أقل من سن 
 -  3.380     من سنة إلى خمس سنوات 

        ---------  --------- 
        7.780  7.148  
         =====   ===== 
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 تجاري ش.م.ع. نك دبي الب
 

 دة للمجموعةبيانات المالية الموحإيضاحات حول ال
 2022ديسمبر  31في ية للسنة المنته

 
 م الربح ااساسي والمخفض للسه 27

 
روفات  ل عليها فيما يتعلق بمصم إدخال مزيد من التعدي لتي يت ايتم احتساب الربح األساسي للسهم من خالل قسمة األرباح الصافية للمجموعة )

 سهما    2.802.733.968ة والبالغ   د األسهم المصدرلعد( على المتوسط المرجح  ول رأس المال الشق األ   ات سند  على المعاملة  وتكلفة  ائدة  الف
   .سهما ( 2.802.733.968: 2021ديسمبر  31) ديا  عا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الربح األساسي للسهم حيث لم يكن هناك إصدار أسهم     يساوي  2021ديسمبر    31و    2022ديسمبر    31لمخفض للسهم كما في  ح اب ان الر
 نفيذه.يؤثر على الربح للسهم عند ت 

 
 ا يعادله  النقد وم 28

 
 موحد التالية: ال يلغ بيان المركز المالتدفقات النقدية الموحد من مبابيان ال المدرج ضمن دله يتألف النقد وما يعا 

 
 2022 2021 
  ف درهمأل ألف درهم  

 
 796.104 830.692 صندوق      نقد في ال 

 مصرف لدى  األخرى والودائعاالحتياطي القانوني  
 13.871.485 13.529.737   كزي مارات العربية المتحدة المراإل 

 - 1.400.000   مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إيداع متداولة لدى شهادات  

 3.156.655 3.767.680 ق من البنوكستحمال
 ------------- ------------- 
 19.528.109 17.824.244 

 مصرف  االحتياطي القانوني لدى متطلبات ناقصا: 
 (3.016.348) ( 3.229.737) اإلمارات العربية المتحدة المركزي         

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة لدى   إيداع متداولة ناقصا: شهادات 
 - ( 1.050.000) اكثر من ثالثة أشهر استحقاق تعاقدي  ةبفتر المركزي

 أكثر   اصلي  قدي ة استحقاق تعااقصا: المستحق من البنوك بفترن 
 ( 735.059) ( 486.308) من ثالثة أشهر           
 - ( 99.885) ركزي الم اإلمارات العربية المتحدة  صرف لمستحق المناقصا: 
  (1.052.398) ( 1.709.871) ل من ثالثة أشهرقأ  أصلي بفترة إستحقاق تعاقديالمستحق للبنوك ناقصا: 

 -------------- --------------  
 12.952.308 13.020.439 

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

   
 2022 

 ألف درهم
 

 2021 
 همألف در

 

 

     
  1.450.522  1825.019 للسنة صافي أرباح

  (132.228)  (132.228) المال الشق األولخصم:  الفائدة على سندات رأس   
  (1.543)  - رأس المال الشق األول سندات قيد : تكلفةخصم  

  1.316.751  1.692.791 صافي الربح المعدل للسنة
  2.802.734  2.802.734 )ألف درهم( اديةالعدد األسهم رجح لعالمتوسط الم

  0.47  0.60 دلة للسهم )درهم(األرباح المع   
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 ش.م.ع.  بنك دبي التجاري
 

 حات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضا
 2022 ديسمبر 31سنة المنتهية في لل
 
 واالتزامات  ئة الطار المطلوبات  29 

 
حتياجات عمالء المجموعة تجاه األطراف  ا تمادات مستندية وضمانات وهي مصممة لتلبيةالطارئة التزامات ائتمانية بمنح اع لمطلوبات اتمثل 

 مبالغ   ثل لمعتمدة وغير المسحوبة. وتموص التسهيالت االئتمانية اقيمة التزامات المجموعة بخص  الغير مسحوبة   امات االلتزوتمثل    األخرى. 
الط قد   األقصى الحد    ارئة المطلوبات  التي  المحاسبية  ال   للخسارة  الميزانية  تاريخ  في  بها  االعتراف  األطراف  عميتم  اخفاق  حالة  في  ومية 

 اماتها وفقا  لما هو متعاقد عليه.  بالتز الوفاء األخرى تماما  في 
 

 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  

 الطارئة:  طلوبات الم
  2.961.640 3.334.275 ندية   ست اعتمادات م
  11.098.639 13.320.233 ضمانات  

 ---------------- -------------- 
 16.654.508 14.060.279 

 17.714.851 23.263.977 بة ير مسحوالتزامات منح تسهيالت ائتمانية غ
 
 44.636 119.081 لتزامات المصاريف الرأسمالية ا

 

  109.860 111.508 صة في حقوق الملكية الخاارات المستقبلية ستمم إلمات ل االتز
 --------------- -------------- 

 31.929.626  40.149.074 الطارئة واإللتزامات   المطلوباتإجمالي 
  =========  ======== 

 
تأثير    قييم اإلدارة ال يوجدت   لى البنك. غير انه بناء علىالبنك او ع  من قبل  انونيةالق  ات المطالب ل دورة األعمال الطبيعة، تم رفع بعض  خال

 . مطالبات القانونيةالمن هذه ة للبنك ألي  مادي على النتائج المالي 
 

بأية  وجيلتزم البنك بجميع القوانين ذات العالقة والتي تحكم اعماله وال ي  إلفصاح  ستحق اادية ت م  مخالفات أو غراماتد لدى البنك اي علم 
 يانات المالية. عنها في الب 

 
 نيابة عن العمالء  االئتمانية  الموجودات        30     

    
 مليون درهم(.  8.151.3: 2021مليون درهم ) 7.555.9ة ائتمانية نيابة عن العمالء مبلغ ظ بها بصف جودات المحتف بلغت المو
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 ك دبي التجاري ش.م.ع. بن 
 

 حدة للمجموعةة الموالماليإيضاحات حول البيانات 
 2022ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 

 األدوات المشتقة   31
تحليلها  م  سويا  مع المبالغ االسمية التي ت   تقة في تاريخ الميزانية العموميةألدوات المالية المشل  السالبةالموجبة و  لةيبين الجدول أدناه القيم العاد

عليه قياس التغيرات في  ساس الذي يتم بناءا   ألبعة لألدوات المشتقة وتعد ا يمة الموجودات التامية بقة االسوفقا  لفترات االستحقاق. تتمثل القيم
ى تعرض المجموعة  علمؤشرا   وبالتالي فإنها ال تعتبر  معامالت القائمة في نهاية السنة،  قيمة االسمية حجم ال. تحدد الدوات المشتقة قيمة األ

االئتمان   اأو  لمخاطر  على  تقتصرلسوق.  لمخاطر  االئتمان  ان   مخاطر  الموجبة  العادلة  السوقو  القيمة  القيمة  ان  وأيضا  جدت،  الموجبة  ية 
 ة بمركزها الدائن. بنك مرتبطن الخاصة بالمخاطر االئتما

 
   2022ديسمبر  31

 

 القيمة  
 السوقية  
 الموجبة 

 القيمة  
 السوقية  

 ة لبالسا

 
 القيمة  
 ااسمية 

 
 أقل من  

 مالمة أشهر 

                         
  من مالمة  
 أشهر إلى  

 سنة 

 
   من سنة إلى

 خمس سنوات 

 
اكمر من  

مس  خ
   سنوات

 ألف درهم  ألف درهم      ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     ألف درهم ألف درهم   
أدوات تغطية التدفقات  

 النقدية 
       

 - - - - - - - العمالت ر أسعامبادلة 
  القيمة ت تغطية أدوا

 العادلة 
       

 - 194.375 2.582.721 - 2.777.096 5.331 14.411 فائدة مبادلة أسعار ال
   عقود صرف عمالت  

  أجنبية آجلة
 اخرى ومشتقات

       

 - 243.279 - - 343.279 1.618 538 سعار العمالت مبادلة أ 

 الفائدة  مبادلة أسعار
 

809.353 728.648 30.991.247 914.218 4.014.089 11.561.269 14.501.671 

 العمالت  عقود صرف
 

88.507 77.849 6.017.406 3.090.069 2.875.574 51.763 - 

 - 5.095.079 2.587.996 8.540 7.691.615 101.598 101.598 العمالت    خيارات

 307.933 1.195.025 - - 1.502.958 8.867 9.602 خيارات أسعار الفائدة 

 1.024.009 923.911 49.323.601 4.012.827 12.060.380 18.440.790 14.809.604 
 
 

 
  2021بر سمدي 31
 

 القيمة  
 سوقية  ال

 الموجبة 

 القيمة  
 السوقية  
 السالبة 

 
 لقيمة  ا
 سمية اال

 
 أقل من  
 أشهرثالثة 

                         
من ثالثة    
 أشهر إلى  

 سنة 

 
من سنة إلى  خمس  

 سنوات 

 
اكثر من 
خمس  
   سنوات

 ف درهم أل ألف درهم      ألف درهم   م  ألف دره ألف درهم   درهم    ألف هم  درألف   
التدفقات  أدوات تغطية 

 النقدية 
       

 - - - 62.384 62.384 2.242 601 الت أسعار العممبادلة 
  القيمة ت تغطية أدوا

 العادلة 
       

 36.730 120.334 - - 157.064 3.959 2.164 مبادلة أسعار الفائدة 
  الت    صرف عم  ودعق

  أجنبية آجلة
 اخرى اتومشتق

       

 الفائدة  ارمبادلة أسع
 

521.441 421.758 26.247.057 387.607 1.179.034 8.526.769 16.153.647 

 ت العمال عقود صرف
 

78.624 56.114 9.049.380 4.545.218 4.372.559 131.603 - 

 - 4.317.256 787.038 83.000 5.187.294 50.131 50.144 العمالت    خيارات

 326.450 1.008.823 233.651 - 1.568.924 13.326 13.735 ار الفائدة خيارات أسع

 666.709 547.530 42.272.103 5.078.209 6.572.282 14.104.785 16.516.827 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022بر ديسم 31 فيللسنة المنتهية 

 
 اعي التحليل القط 32

 

تتم   التي  الداخلية  التقارير  وهيكل  المجموعة  إدارة  إلى  تستند  والتي  قطاعتها،  حول  معلومات  لتقديم  األعمال  قطاعات  المجموعة  تستخدم 
لتنفيذية من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه. خالل السنة الحالية، لم تكن هناك تغييرات جوهرية  مراجعتها بانتظام من قبل اللجنة ا

في الهيكل التنظيمي وتخصيص المحفظة لقطاعات األعمال. تم إعادة تصنيف أرقام السنة المقارنة السابقة لتتوافق مع العرض المتبع للسنة  
 الحالية. 

 
التموي  تكاليف  توزيعات  لتعكس  المركزية  الخزينة  إلى ومن  يتم تحمتدفع وتستلم قطاعات األعمال فوائد  الفل.  ق يل  إلى  أودفعها  ات  طاعائدة 

 التمويل. ار تحويل األموال التي تساوي تقريبا  تكلفة ق مع التمويل على أسعاب األعمال والفروع لتتط
 

 قطاعات األعمال  
    

 األعمال المصرفية المؤسسية  
 

الت   التمويل  ومنتجات  والودائع  األخرى  االئتمانية  والتسهيالت  القروض  على  جاري  تشتمل 

 .  ة المؤسسات الحكومية(من من المؤسسات )متض الء البنكرة اإللكترونية لعمالتجا وحلول
 

 لكبرى ااألعمال المصرفية للشركات 

 

التشت   المامل على  وتمويل رأس  إلى قروض  الودائع  ومنتجات  التجاري  والتمويل  العامل  ل 

 العمالء من الشركات الكبيرة )متوسطة وصغيرة الحجم(. 

 اد  لألفر ل المصرفية األعما
 

إدخار ستشتمل على حس  ودائع ذات سعر  االستخدام وحسابات  ة  هلابات جارية وحسابات 

ات و منتجات  مكشوف و  تمويل سيارلسحب على اثابت و قروض شخصية و تسهيالت  

قروض    عقاري  رهن تسهيالت  االئ و  التسهيالت  من  الصغيرة وغيرها  للشركات  تمانية 

واألفراد. وتشمل أيضا وحدة المطلوبات على مستوى المؤسسة، والتي تخدم الشركات غير 

 .المقترضة والعمالء من الشركات الصغيرة

   

 ال األخرى رة واألعمالتجا
 

دير محفظة االستثمار الخاصة بالمجموعة. كما  ت ولى إدارة معامالت الميزانية العمومية وت ت  

 . أن لديها مشتقات للتداول وألغراض إدارة المخاطر

   
 فية  القطاعات الجغرا

 
 مارات العربية المتحدة. دولة اإل و حد وهافي وانطاق جغري تعمل المجموعة ف 

 
 
المصرفية   عمالاأل 

 المؤسسية
 األعمال المصرفية 

 للشركات الكبرى 
األعمال 

 المصرفية 
 لألفراد

 التجارة 
 عمال األخرى واأل

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم   هم  ألف در ألف درهم   ألف درهم     ألف درهم  
      2022سمبر  دي 31

 116.074.331 29.617.002 14.633.217 42.420.938 29.403.174 ودات الموج
  =========  ========  ========  ========  ========= 

 102.192.085 10.909.167 33.278.579 15.270.985 42.733.354 المطلوبات 
  ====== ===  ========  ========  ====== ==  ========= 
      2021مبر ديس 31

 114.212.596 27.382.736 12.125.274 41.911.521 32.793.065 ات  الموجود
 ==== =====  ========  ========  ========  ========= 

 100.645.382 9.312.632 30.025.272 16.733.692 44.573.786 المطلوبات  
 ======== =  ========  ========  ========  ========= 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع. ب
 

 الموحدة للمجموعة ت الماليةلبياناحول ا يضاحاتإ
 2022ديسمبر  31هية في للسنة المنت

 

 التحليل القطاعي )تابع(     32
 

 

المصرفية   األعمال 
 المؤسسية

  األعمال المصرفية
 للشركات الكبرى 

األعمال 
 ية المصرف
 لألفراد

 التجارة 
 األخرى  واألعمال

 
 اإلجمالي 

 لف درهم  أ رهم  ألف د درهم   ألف ألف درهم   ألف درهم   
      2022ديسمبر   31

 2.675.873 357.789 767.601 982.876 567.607 و صافي الدخل من التمويل اإلسالمي  ل الفوائد صافي دخ
 1.136.349 61.209 417.523 309.565 348.052 من غير الفوائد والدخل اآلخر الدخل 

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 3.812.222 418.998 1.185.124 1.292.441 915.659 إجمالي الدخل التشغيلي

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 996.605 211.777 471.474 152.926 160.428 اح أ( المصروفات )إيض

 990.598 88.279 1.916 615.311 285.092 ح ب( يمة )إيضا الق  افي مخصصات انخفاضص
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 445.520 768.237 473.390 300.056 1.987.203 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 1.825.019 118.942 711.734 524.204 470.139 ةصافي أرباح السن
  =======  ====== = == =====  =======  ======= 
      2021ديسمبر 31 

 2.077.889 (206.078) 574.536 1.090.358 619.073 سالمي  دخل من التمويل اإلصافي دخل الفوائد و صافي ال
 1.105.109 123.477 409.110 266.387 306.135 خر ير الفوائد والدخل اآلالدخل من غ

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 3.182.998 ( 82.601) 983.646 1.356.745 925.208 إجمالي الدخل التشغيلي

 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
 865.058 96.392 459.995 144.687 163.984 صروفات )إيضاح أ( الم

 867.418 40.527 28.953 538.719 259.219 ب(  مة )إيضاح صافي مخصصات انخفاض القي
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 423.203 683.406 488.948 136.919 1.732.476 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 1.450.522 (219.520) 494.698 673.339 502.005 السنة  ائر(/ )خس صافي أرباح
  =======  =======  =======  =======  ======= 

 
 فاء.وفات األخرى واالستهالك واإلطصروفات الموظفين والمصرتتضمن م ( أ)

ارات فاي األوراق ت والتمويال اإلساالمي واالساتثموالتساليفالقاروض  او  بناوكعلى المستحق من ال  خفاض القيمةتتضمن مخصصات ان  ( ب )

 والموجودات األخرى صافية من المبالغ المستردة. والبنوك ليةالما

 

 عات:والدخل ما بين القطا ين الدخل من األطراف الخارجيةالتشغيلي لكل قطاع ما ب يل إلجمالي الدخل فيما يلي تحل

 
 ين القطاعات ما ب               رجية األطراف الخا            

 2022  2021   2022  2021 
 ألف درهم    ألف درهم     ألف درهم      ألف درهم 

         
 218.451  165.753   706.757  749.906 ية المؤسساألعمال المصرفية 

 ( 177.613)  ( 743.051)   1.534.358  2.035.492 كبرى للشركات الال المصرفية األعم
 218.038  342.341   765.608  842.783 راد رفية لألفال المص األعم
 ( 258.876)  234.957   176.275  184.041 واألعمال األخرى  التجارة

 -------------  -------------   --------------  -------------- 
 -  -   3.182.998  3.812.222 غيليمالي الدخل التشإج
  =======   ===== ==   = =======   ======= 
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 ري ش.م.ع. بنك دبي التجا
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
 مع األطراف ذات العالقة واألرصدة   ليات عمال 33

 
ن مؤسسة دبي  البنك، ا  رأس مال من    %20سة دبي لإلستثمارات الحكومية  ، تمتلك مؤس2021ر  سمب دي   31و    2022ديسمبر    31ما في  ك

  ومية مملوكة بالكامل لحكومة دبي )"الحكومة"(.ارات الحك لإلستثم
 
 

.  عالقة ال  هم ذاتوشركات لدى المجموعة    رة موظفي اإلداكبار  وعضاء مجلس اإلدارة  وأ  ةبي مساهمي األغل  في معامالت مع   المجموعة    تدخل 
 موعة. رة المجلس إداشروط هذه المعامالت من قبل مج يتم اعتماد

 
 

وكبار  أعضاء مجلس اإلدارة   
 وظفين الم

 
 أطراف حكومية ذات عالقة 

 
 أطراف أخرى ذات عالقة 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم      درهم   ألف  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم     درهمف أل 

 - - 99.685 73.460 - - البنوك من  المستحق
 ات  والتسليفقروض  ال
 اإلسالميلتمويل وا

 
128.849 

 
150.208 

 
1.473.374 

 
1.482.351 

 
2.112.026 

 
2.427.352 

  ، االستثمار في األوراق المالية
 بالصافي 

 
- 

 
- 

 
441.243 

 
565.379 

 
- 

 
- 

 5.721 4.909 - 94.765 - - قبوالت بنكية
 4.319 149.107 - - - - اعتمادات مستندية

 24.576 119.765 79.778 433.103 - - نات ضما
ت منح تسهيالت ائتمانية  التزاما
 سحوبة غير م

 
37.168 

 
11.001 

 
539.198 

 
79.882 

 
417.566 

 
354.037 

 - - 459.125 59.576 - - المستحق للبنوك

ع  ودائ ودائع العمالء وال 
 للعمالء  اإلسالمية

 
63.382 

 
114.443 

 
4.116.685 

 
6.000.409 

 
249.922 

 
491.068 

 79.041 129.553 39.924 66.169 6.458 6.513 موالت د والعدخل الفوائ 

 3.173 5.937 44.405 88.569 216 363 وائد مصروفات الف

توزيعات األرباح النقدية  
 ركة زميلة ش المستلمة من 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7.984 

 
3.992 

 
 

يقة  لى أنشطة المجموعة سواء  بطرالرقابة علتوجيه وطيط والسلطة والمسؤولية للتخ ن لهم اهم األشخاص الذين تكوإن كبار موظفي اإلدارة  
 كان تنفيذيا  أو غير ذلك(. جموعة )سواء  مجلس إدارة الممن أعضاء ر مباشرة ويشمل ذلك أي عضو مباشرة أو غي 

 
 العليا.  إلدارة مجلس اإلدارة وموظفي ا بأعضاء األطراف ذات العالقة لعالقة المساهمين الرئيسيين وألخرى ذات ااف ا تمثل األطر

 
مليون درهم( لقاء    3.3:  2021)  2022ديسمبر     31السنة المنتهية في    خالل   مليون درهم  3.3  العضاء مجلس اإلدارة  مصاريفال  بلغت

 اتعابهم لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس. 
 

 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  ة وظفي اإلدار ار مامتيازات كب

 
 20.392 20.363 ب الروات 
 771 963 اية الخدمة ازات نهامتي 
 40.841 17.844     أخرى تيازاتام

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مخاطر  سات إدارة الوسيا أهداف    34

 

   حوكمة المخاطر     34-1
 

المساهمين   مصالح  رعاية  وضمان  للمجموعة،  المالي  واالستقرار  العمليات  عن  الكاملة  المسؤولية  )"المجلس"(  اإلدارة  مجلس  يتحمل 
المودعين والدائنين والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين، بما في ذلك الجهات المنظمة والمشرفة على األعمال المصرفية. إن مجلس  و

قيمة طويلة   وتحقيق  النجاح  تعزيز  في  يتمثل  أساسي  بهدف  الكافية  والرقابة  اإلداري  االستراتيجي واإلشراف  التوجيه  اإلدارة مسؤول عن 
أن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلطار العام لحوكمة المخاطر وإدارتها وتحديد استراتيجية المخاطر ووضع حدود المخاطر    األجل للبنك. كما

لدى المجموعة وضمان مراقبة التعرض للمخاطر والتحكم فيها بشكل فعال والحفاظ عليها ضمن الحدود الموضوعة. باإلضافة إلى ذلك، فهو  
 ة المخاطر واعتماد سياسات وإجراءات المخاطر وكذلك إدارة جميع المخاطر المتعلقة بالمجموعة. هيكل واضح إلدار عمسؤول عن وض

 
  طر لجنة المخا التنفيذية وللجنة ا  وهي ثقة عن المجلسمنب لجان  عدة  اإلدارة من قبل مساعدة مجلس تتم من أجل القيام بهذه المسؤولية بفاعلية 

 . الحوكمة و  توالمكافأ  الترشيحات  يق ولجنةالتدق جنةل و متثالواإل
 

و اإلدارة كما  أساسي    لياالع  تقوم  وبشكل  فاعل  بشكل  المخاطر  المخاطر  بإدارة  إدارة  قسم  خالل  و  من  بإشراف ومن  التنفيذية  ة  لجن اللجنة 
  البشرية   ولجنة الموارد  اإلمتثاللجنة  و  إلمتثالوا  مخاطرالإدارة    ولجنة  لمشاريع االستثماريةولجنة ا  جنة االئتمانموجودات والمطلوبات ولال

 . يات مخاطر العمل إدارة  ولجنة 
 

 البيئة الرقابية   34-2
 

 قسم المخاطر لدى المجموعة   )أ( 
  يلية ، وإدارة مخاطر االحتيال. تشمل سوق ، والمخاطر التشغة مخاطر المؤسسات ، ومخاطر الإدار  أقسام  تتألف إدارة مخاطر المجموعة من

 : ته ما يليمسؤوليا
   .تطوير إستراتيجية وسياسة وإطار شامل إلدارة المخاطر لتمكين مواءمة سياسات وعمليات المخاطر مع نموذج األعمال العام للبنك 
  لسياسات األساسية. طار إدارة المخاطر واط الدفاع األول لضمان تنفيذ إعة التأكيد لخ تقديم الدعم وإجراء مراج 
 والرقابة ، وتقديم المشورة لإلدارة ، وتبادل أفضل الممارسات وتنفيذ مراجعات خاصة حسب    ل المخاطرية لمسائ العمل كنقطة مرجع

 ؛ وبات موجودات والمطل إلمتثال ولجنة اللجنة إدارة المخاطر وا  توجيهات
  ية والتنظيمية. ات الداخلع التوقعابط الحوكمة المناسبة وبما يتماشى مبنك ، وضمان تطبيق ضولدارة نهج المخاطر النموذجي لصياغة وإ 
  لتحليل المال  للبنك  ICAAP  التخطيط  لكفاية رأس  الداخلي  الركيزة    للتقييم  المال  تقييم رأس  نماذج  بما في ذلك  المال ،  وإدارة رأس 

 الثانية واختبار اإلجهاد. 
 و شى مع إطار السياسة المعتمد  اطر السوق ، بما يتماك لمختقييم ومراقبة تعرض البن وضع إطار وإدخال ضوابط ضرورية ل . 
 إلدارة المخاطر وملفات تعريف مجاالت العمل لضمان الحفاظ عليها بطريقة قوية.   لتحدياتوامستقل  يم تقييمتقد 

 
 قسم التدقيق الداخلي    )ب(  

ديد  بتح  يق اإلجراءات المتعلقةل مالئمة وفاعلية تطب م تأكيدات مستقلة وموضوعية حو قيق الداخلي لدى المجموعة بتقدي يتمثل دور قسم التد
مراجعة مستقلة لمدى االلتزام بالقوانين  ب لى ذلك، يقوم قسم التدقيق الداخلي  الهامة التي تواجهها المجموعة. باإلضافة إالمخاطر    م وإدارةوتقيي 

عة  التدقيق الداخلي خدمات ذات طبي   مجموعة. كما يقدم قسمااللتزام بسياسات وإجراءات الوقياس    الرئيسية  اءات التنظيميةواللوائح واإلجر
 .  أو اإلدارة  لى طلب محدد من لجنة التدقيقها بصورة عامة بناءا  عيتم تقديمستشارية ا
 

القس إدارة هذا  قبل    م تتم  الرئيسي من  الداخلي   لقسم   المسؤول  يتب   التدقيق  التدقيق الذي  لجنة  يتب ث المنب   ع  إقة عن مجلس اإلدارة وكذلك  داريا   ع 
 نفيذي للمجموعة.  للرئيس الت 

 
ب  بغا  تلك قسميم،  فاعلشكل  ألداء دوره  تنظيمي عن اإلدارة، وذلك  الداخلي استقالل  الُمطلق ألنشلتدقيق  التقييم  تمكينه من  ة اإلدارة  طرض 

الداخلي   التدقيق  ميثاق  إن  والمطح   يمنحهوالموظفين.  الكامل  الوصول  اق  لكافة  األوقات،  جميع  في  والم لق،  والسجالت  في  لوثائق  وظفين 

 . للمجموعة  والرئيس التنفيذي  ارةالمنبثقة عن مجلس اإلد مباشر إلى رئيس لجنة التدقيق الوصول الحق   لديهلك، المجموعة. عالوة على ذ
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 2022ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 
 إدارة المخاطر )تابع(  أهداف وسياسات 34
 

 ع( ابية )تابئة الرقيالب    34-2
 

 )تابع( قسم التدقيق الداخلي   )ب(  
 

 بما يلي:  نحو فعال، تقوم لجنة التدقيق ىكانت مهام التدقيق الداخلي تتم عل لتحديد ما إذا 
 ؛  خلية ميثاق التدقيق الدا تقييم مدى مالءم •

 ، و كل سنةمرة  يث المهارات والتمويل د المتاحة، سواء من حتقييم مدى كفاية الموار  •

 ين من خارج المجموعة. ل( سنوات من مراجعين مؤهلين ومستق5)، على األقل مرة واحدة كل  م خارجية مستقلةملية تقيي رعاية ع •

   
 قسم الرقابة الداخلية    )ج(   
 

وافق مع  رقابية تت ءات  ابة داخلية سليم وإجرافاظ على وجود نظام رقلمجموعة مسؤولية وضع والح ا  رةوإدا تقع على عاتق مجلس اإلدارة  
 النظام قادرا على ضمان وتحقيق ما يلي:  اجهات التنظيمية الخارجية؛ ويكون هذالدولية وتفي بمتطلبات إدارة المجموعة والالمعايير 

 ة من قبل المجموعة؛انات المالية والتشغيلية الصادردقة ونزاهة البي  •

 ية للمجموعة؛ فاءة األنشطة التشغيلفاعلية وك •

 و  ات وممتلكات المجموعة؛ اية موجودضوعة لحماءات المو إلجرفاعلية ا •

 لسياسات المتعلقة باإلجراءات التشغيلية الداخلية. انين والتشريعات واللوائح السارية والتوافق مع القوا •

 
وة  اف المرجقيق األهدى تحة الداخلية وقدرتها علاعلية إجراءات الرقاب ى مراقبة وتقييم مدى كفاءة وفإدارة المجموعة وبشكل مستمر عل  تعمل
 العمل على تعزيزها.منها و

 
 القسم دون حصر على ما يلي:   تشتمل مهام ومسؤوليات

 
 ابية المطبقة لدى المجموعة؛ االلتزام بالسياسات التشغيلية واإلجراءات واألنظمة الرق ضمان 

 الوقت المناسب؛  لها وفي  الموضوع   للتصميموفقا  األنظمة بصورة فاعلة  مالئمة بحيث تعمل هذهن تطبيق أنظمة رقابية داخلية  ضما 

 والمجاالت التي  د المجاالت التي يشوبها ضعف األنظمة الرقابية الداخلية  ي لرقابة الداخلية لدى المجموعة لتحدالمراجعة الدورية لنظام ا
ا لألنظمة  توجد  تفتقد  التي  والمجاالت  زائ لرقابية  رقابية  أنظمة  الفاعبها  عدم  إلى  تؤدي  اقت باإلضاف   التشغيليةلية  دة  إلى  أساليب  ة  راح 

 لتعديلها؛  

 قابة الداخلية وتقديم تقارير حول نتائج هذه المراجعة؛ و ر جراء مراجعة سنوية لفاعلية نظام التمكين اإلدارة من ا   
  لة.  بصورة فعاسب وطبيقها في الوقت المناتتم ممارستها لضمان ت ابعة الضوابط التشغيلية التي متابعة األنشطة التشغيلية ومت 

 
 إلمتمال  ا  (      )د 

 
لتعليمات والتوجيهات ومعايير  جميع القوانين واألنظمة وال المجموعة ل ى التأكد من إمتثاإل  اقبة اإلمتثال مهمة مستقلة تهدفتعتبر عملية مر

 ة. نظيمي لصادرة عن الجهات الت الممارسات المصرفية السليمة االسلوك والمعايير و
 

باتخاذ   اإلدارة  مجلس  الالزمة اإلجراءايقوم  إطار    ت  قيم في  الم النزا  تعزيز  لدى  المهنية  السلوك  ومعايير  تعزيز  هة  بغرض  ثقافة  جموعة 
 اسياُ ينبغي تحقيقه. التعليمات والمعايير السارية التي تشكل هدفا  أسااللتزام بالقوانين والتشريعات و

 
 بما يلي:   الاإلمتث  سالة ودور قسمتتمثل ر

 
 خرى؛  ة األ جنبا  إلى جنب مع أقسام األعمال واإلجراءات الرقابي طر اإلمتثال بصورة مالئمة  اقبة مخا رتابعة ومضمان تحديد وتقييم وم 

 سب؛لمنامتثال التخاذ القرار اضمان المام اإلدارة العليا بصورة تامة باألمور والخطط الهامة المتعلقة باإل   
  مختلف أقسام المجموعة؛وعية الخاصة باإلمتثال في نشر الت  ل " من خالثقافة اإلمتثال الدائم "غير المفاجئ المساهمة في تعزيز 

 متثال السنوية واستراتيجيات وأهداف األعمال؛ و  ط اإل احداث التوافق الالزم بين خط 

 بالتوقعات التنظيمية ومتطل ارف  معايير التقارير المتع   و  FATCA)ي ) حساب األجانب األمريكي ل ضريب بات قانون االمتثال الالوفاء 
 .  (CRS) اعليه
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ديسمبر  31المنتهية في لسنة ل

 
 أهداف وسياسات إدارة المخاطر )تابع(    34

 
 بيئة الرقابية )تابع( ال    34-2
 

   )تابع( تيال ومكافحة ااح إلمتمال ا   )د(
   

 إطالق النفير  )هي(  
 

ات محتملة، والتمكين من إجراء  شكوك حول أي مخالف اية  ترتيبات بهدف تمكين الموظفين من اإلبالغ بصورة سرية عنم مجموعة  تم تصمي 
ال  هذه  في  ومتحفالتحقيقات  مستقلة  بصورة  ومتابعتها  النفير.  ظةشكوك  إطالق  سياسة  خالل  الترتيبات    من  تلك  لجنة  إلى  تخضع  إشراف 

 . إلدارة التنفيذية للمجموعة انسيق مع تتم بالت و واإلمتثال  المخاطر 
 

 مكافحة ااحتيال  (  و )
االحتيال  في حوادث  والتحقيق    عن  ، وهي وحدة متخصصة تساعد في تحديد والكشف اللتحقيق ومكافحة االحتي لوحدة    جموعةالميوجد لدى  

  لك هو ادارة و فحص قابلية موجودات من ذ  لغرض ا  دادها. واستر  هذه الحوادثخسائر الناجمة عن  بما في ذلك تقدير ال  المحتملة أو الفعلية 
االحتيا  وعمليات لمخاطر  واإلجراءاتالبنك  ور   ل  منها  للحد  الموظفين الهادفة  بين  االحتيال  عن  الوعي  مستوى  العمالءنفع  وأصحاب    ، 
 اآلخرين.  ة المصلح

 
 اح   سياسة اافص 34-3

 
المركزي لدولة  المصرف  مات ذات الصلة والصادرة عن  التعلي متطلبات وال بكافة بوضع سياسة لالفصاح لضمان االلتزام  المجموعة  امت  ق

ي  السلع لدولة اإلمارات وسوق دب محلية( و معايير التقارير المالية الدولية وهيئة األوراق المالية وتحدة )جهة التشريع الاإلمارات العربية الم
 ي.  المال

 المجموعة:   ية لدىمات المالن المعلوالمالمح الرئيسية لسياسة اإلفصاح ع في ما يلي 
 

 مادية   حدود المعلومات ال أ( 
 

توقع أن يؤثر حذفها أو تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون تكون المعلومات جوهرية إذا كان من المعقول  
ألهمية للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية، والتي توفر معلومات مالية عن منشأة ما يصدر عنها تقارير. تعتمد ا

م الحكم عليه في الظروف الخاصة إلغفاله أو تحريفه، و / أو أي معلومات جوهرية قد تؤثر  النسبية على حجم العنصر أو الخطأ الذي يت 
يتم حذف أي معلومات جوهرية أو   النوعية، بحيث ال  المجموعة حدود األهمية  الكافي، تضع  السهم. من أجل ضمان اإلفصاح  على سعر 

 تحريفها؛ في الوقت نفسه، ال يعرض مركزها التنافسي للخطر. 
 

 نطاق عمل الضوابط    ب(  
   

ضما أجل  وعادلةمن  صحيحة  بصورة  االفصاح  قامت  ن  بوضع المج،  ال  موعة  تفصيلية  إجراءات  على  تشتمل  ومضوابط  راجعة  تمام 
 المالية.   فصاحات اإل
 

 صاح     ااف ووسيلةتكرار   ج(  
 

ال النتائج  االفصاح عن  المرحلية  يتم  يتم  بصورةمالية  بينما  التي  ربع سنوية  الكاملة  الموحدة  المالية  البيانات  بمتطلبات معايير    إعداد  تلتزم 
المالتقا بازل  الدولية    اليةرير  من  الثالثة  اوالقوان   3والدعامة  ذات  الين  امطبقة  لعالقة  األوراق  هيئة  وتعليمات  الدولة  والسلع  في  لمالية 

غير العامة من    . يتم االفصاح عن المعلومات الهامةويتم االفصاح عنها بشكل سنوي   كزيصادرة عن المصرف المرواالرشادات األخرى ال
 :  التاليةخالل الوسائل 

الموقع اإللكتروني لكل من  الموحدة والمدققة بصورة سنوية على  مالية  بيانات الوية و الانات المالية المراجعة بصورة ربع سن حميل البي ت  •
 ؛   إللكترونيوموقع البنك ا وناسداك دبي المالية والسلع لدولة اإلمارات لمالي وهيئة األوراق سوق دبي ا

 ع؛  اق واسنط شرها علىلوب يضمن ن العربية واالنجليزية بأس ئج المجموعة في الصحفنشر تقرير اإلدارة عن نتا •

والذي • للمجموعة  السنوي  التقرير  البيان   نشر  على  اإلدارة  يحتوي  اإلدارة،  مجلس  اعضاء  بأسماء  قائمة  المدققة،  الموحدة  المالية  ات 
 و  التابعة والمملوكة. ات ة إلى قائمة الشركضافالتنفيذية باإل

 ة ربع سنوية وسنوية. بصور  بنكتروني للعلى الموقع االلك القات المستثمرينعالتقارير المتعلقة ب  نشر  •
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 طر المالية  لمخاإدارة ا    35

 
 ة ونظرة عامة  قدمم أ( 

 
 سية التالية:  ي ة معرضة للمخاطر الرئ إن المجموع

 
 ؛ مخاطر االئتمان 
 ؛  ولةاطر السي مخ 
 ؛ و طر السوقمخا 

 المخاطر التشغيلية 
 

من أنواع هذه  نوع  . وتمثل قدرة المجموعة على تحديد وتقييم ومتابعة وإدارة كل  وانشطتهاالمجموعة لمخاطر متأصلة في أعمالها  تتعرض  
   .مالي وأدائها وسمعتهاعامل هام في استقرارها ال  اطر المخ
 

بالمخاطر للتحكم  سياسات  وضع  الم  يتم  ولت جمولدى  ولوضعة  تواجهها  التي  المخاطر  وتحليل  فيها  حديد  التحكم  ونقاط  المقبولة  الحدود  ع 
السوق    طر لتعكس التغيرات في ظروفمخات وأنظمة إدارة الياساولرقابتها وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة س

بيئة تحكم نظامية وبناءة    إلى خلق   يب واإلدارة،ير وإجراءات التدرل معاي خالمن    وعة، التي يتم تقديمها. تهدف المجمدمات  خوالمنتجات وال
 حيث يعي فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.  

 
اإلدارة   لمجلس  التابعة  واالمتثال  المخاطر  اهي  لجنة  على  اإلشراف  عن  للمخاطالمسؤولة  العامة  إدارة  إلدارة  عمل  إطار  خالل  من   ، ر 

المجموعة.  إط  مخاطر  والتقني يتألف   ، والتقييم   ، المخاطر  إدارة  وتحديد   ، المخاطرة  قابلية  تعريف  من  العمل  إدارة  ار  لجنة  تساعد  ات. 
 التابعة للمجموعة في هذه الوظائف.  المخاطر واالمتثال 

 
المراجعة المستمرة  ا في ذلك  ياسات وإجراءات إدارة المخاطر للمجموعة ، بمن مراقبة االمتثال لسمسؤولة علمخاطر واإلمتثال  ة الجن إن  

وتوصي    اإلمتثالالمخاطر وتحديثات أداء المخاطر للجنة    واإلمتثال ة المخاطر  لجنة إدار  توفر لمدى كفاية إطار عمل إدارة المخاطر. كما  
 رئيسية للموافقة عليها.ال بسياسات المخاطر 

 
معلوي  اإليضاح  هذا  المجموعة  قدم  تعرض  حول  المبي لكل  مات  المخاطر  أعاله  من  والطرق  نة  وسياساتها  المجموعة  أغراض  ويصف 

 إلى إدارة المجموعة لرأس المال.   طر باإلضافةتخدمة من قبلها لقياس وإدارة المخاالمس
 

 اائتمان    مخاطر ب(  
 

تزاماته  لوفاء بالأداة مالية من ا  ل فيالعميل أو الطرف المقاب ائر في حال عدم تمكن  بمخاطر تعرض المجموعة لخس  مانتتمثل مخاطر االئت 
م  والناشئةالتعاقدية   الم  نبصورة رئيسية  المركزي،  المصرف  لدى  الب األرصدة  من  اإلسالمي  نوك،  ستحق  والتمويل  والتسليفات  القروض 

ام، والتزامات  أخرى  مالية  الماليةلقروجودات  الضمانات  وعقود  التقاوض  ألغراض  ال.  الت   ماليةرير  مخاطر  عرض  القروض  زاماتم  ت 
تتم إدارة مخاطر    ،ردارة المخاط. ألغراض إليفات والتمويل اإلسالمي لمالية من ضمن مخاطر االئتمان للقروض والتسلضمانات اوعقود ا

   . بصورة مستقلة خسائردلة من خالل األرباح أو اللعابالقيمة االمحتفظ بها  تثمارات االساالئتمان الناجمة عن 
 
 إدارة مخاطر االئتمان (1)

 
 

 :يل المراجعة المستمرة وتحديث ما يللمجموعة من خاللدى امخاطر االئتمان ة إدارة  مسؤولي  انلجنة االئتم تولىت 
 

 ؛ سات االئتمانسيا وضع •

 ؛اوتجديده التسهيالت االئتمانية  علىلموافقة التفويض لهيكل   وضع •

 ؛مانمراجعة وتقييم مخاطر االئت  •

 ؛ وقطاعات العمل  الجغرافية واالقاليم قابلة  الم ألطراف لمخاطر ا التعرض  الحد من تركيزات  •

 مخاطر لدى المجموعة؛ بتصنيفات الفاظ ت حواال  وضع •

 لمجموعة لقياس مخاطر االئتمان المتوقعة؛بإجراءات ا وضع واالحتفاظ  •

 والمتفق عليها؛   ات د التعرضحدوب  األعمالوحدات  مدى التزامعة مراج •

 الممارسات. زيز أفضل حدات األعمال لتعة لو وجيه والمهارات المتخصصتقديم المشورة والت  •
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 ة للمجموعةضاحات حول البيانات المالية الموحدإي
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  المخاطر المالية  إدارة   35

   
 اائتمان  )تابع(   اطرمخ ب(  

 
 الداخلية  نيفات مخاطر االئتمانتص ( 2)

تقليل مخاطر االئتمان، كلفت المجموعة لجنة االئتمان التابعة لها بوضع والحفاظ على تصنيف مخاطر االئتمان لدى المجموعة  من أ  جل 
تستند   مختلفة.  فئات  للمجموعة  االئتمان  مخاطر  تصنيف  إطار  يشمل  السداد.  عن  التعثر  مخاطر  لدرجة  وفقا  التعرض  تصنيف  بغرض 

ى مجموعة من البيانات التي يتم تحديدها لتكون تنبؤية بمخاطر التعثر عن السداد وتطبيق الحكم االئتماني  معلومات التصنيف االئتماني إل
باستخدام   االئتمان  مخاطر  درجات  تحديد  يتم  التحليل.  عند  االعتبار  في  المقترض  ونوع  التعرض  طبيعة  أخذ  يتم  الخبرة.  على  المرتكز 

 خاطر التعثر عن السداد. العوامل النوعية والكمية التي تشير إلى م
 

ان. يتغير الفرق في مخاطر التعثر عن  طر االئتمالسداد مع زيادة مخا عن    لتعكس مخاطر التعثر  درجات مخاطر االئتمانتم تحديد ووضع  
االعتراف المبدئي استنادا  إلى   تخصيص كل تعرض لدرجة مخاطر ائتمان محددة عند  ئتمان. يتمداد بين الدرجات مع زيادة مخاطر االالس
لمعلومات الحالية. تكون  ا  سن لتعكدرجة مخاطر االئتما  عديلافة التعرضات ويتم ت لمقابل. تتم مراقبة كلومات المتاحة حول الطرف المعا

المراقب  الت إجراءات  نوع  حسب  ومصممة  عامة  المتبعة  ي ة  فيما  بيانعرض.  لمراقبة  عادة   تستخدم  التي  المعلومات  الخاصة    لي  المخاطر 
 بالعمالء:

 ق؛ ات وتحليل تواريخ االستحقادفعسجل ال •

 الممنوح؛ مدى استخدام الحد  •

 بة والممنوحة(؛ مطلوالمهلة )ال •

 ألعمال والظروف المالية واالقتصادية؛ يرات في االتغ •

 من قبل وكاالت التصنيف الخارجية؛ ني المقدمة معلومات المتعلقة بالتصنيف االئتماال •

 .؛ و لخ.. على تحمل التكاليف إمالء ومقاييس القدرة اؤها داخليا  حول سلوك العانشرضات األفراد: المعلومات التي تم بالنسبة لتع •

لتعرضا • الشركات بالنسبة  الحصول عليها من خالت  تم  التي  المعلومات  العمال:  الدورية لسجالت  المراجعة  ذلل  في  بما  ك مراجعة  ء 

 ك متاحا .  عميل أنشطته، حيثما كان ذلال في القطاع المالي الذي يزاول فيه  البيانات المالية المدققة والتغيرات

 
ا لتحديد  ئتمان كمدخالت أساسي اال  لمجموعة درجات مخاطر تستخدم  التعثر.ة  التعرضات لمخاطر احتمالية  بتجميع   هيكل  المجموعة  تقوم 

المنطقة وحسب نوع  أو  والتي يتم تحليلها حسب االختصاص    تعثر عن السداد حول تعرضاتها لمخاطر االئتماناألداء وال  المعلومات عن
 اطر االئتمان.  المقترض وحسب درجة مخ المنتج و

 
اتق  كافةوم  بتحليل  إحصائيةالمعلوما  لمجموعة  نماذج  باستخدام  جمعها  تم  التي  لتعرض  ت  المتبقي  العمر  بتقدير  احتماليةوتقوم  التعثر   ات 

الو مرور  مع  تتغير  أن  الممكن  من  أخذها وكيف  يتم  التي  العوامل  تتضمن  ذلك  با  قت.  إجراء  عند  الكليمدخالعتبار  اإلقتصاد  ثل  م  الل 
اإلقتصا الن دية  المؤشرات  وأسعار  وإشغال الرئيسية  المجموعة العقاراتوأسعار  الفنادق    فط  تقوم  للتوجهات    .  أساسي"  "سيناريو  بتكوين 

إلى مجموعالمستقبلية   باإلضافة  اقتصادية مشابهة  ألمتغيرات  الت خرىة من سيناريوهات محتملة ومتوقعة  تلك  المجموعة  نبؤات  . تستخدم 
   لية التعثر عن السداد. لق باحتماتقديراتها فيما يتع عديلت احتمالية مرجحة لت والتي تعتبر ذا

 
المجمو  كانت تستخدم  إذا  ما  لتحديد  مختلف  معيار  االئ   عة  بااللتزامخاطر  متعهد  لكل  كبير  بشكل  زادت  قد  المعايير    متمان  إن  على حدة. 

 في احتمالية التعثر. لى التغيرات النوعية لتغيرات الكمية باإلضافة إي االمستخدمة ه
 

اف المبدئي  منذ االعتر  ائتمان أصل مالي قد زادت بشكل كبيرمذكور أعاله، تفترض المجموعة بأن مخاطر  لتقييم الغض النظر عن نتائج اب  
 بت عكس ذلك. ات معقولة وموثوقة تث لم يكن لدى المجموعة معلومما  يوما   30خرة السداد لمدة تزيد عن عندما تكون الدفعات التعاقدية متأ

 
يعني    ئتمان وهذاحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االتأكد من فعالية المعايير المستخدمة في ت موضوعة للوعة إجراءات متابعة  لمجملدى ا 

اتها للنظر  ختبارات دورية لتصنيفر. تقوم المجموعة بإجراء اتعث طر االئتمان قبل التعرض لمخاطر الأنه يتم تحديد الزيادة الجوهرية في مخا
 ي الوقت المناسب.  أدت إلى التعثر مبينة بدقة في التصنيف فمان التي ت عوامل مخاطر االئت كان  فيما إذا

 
ت  تي تمثل الفرق بين التدفقا ال  لمعلومات االستشرافية االقتصادية،ر هي الخسائر المحتملة عند التعثر، استخدام امة عن التعث الخسائر الناج 

المتعاقد ع الت النقدية  المستحقة و  البنك  دفقاليها  يتوقع  التي  التعثر  استالمها. ت  الناجمة عن  الخسائر  البنك  التحصيل    يتوقع  بناء  على نسب 
بعالتاريخية   يأخذ  ب كما  وقيمة  اي ضمانات مرتبطة  تقييم  االعتبار  المالي،  ين  االستش  واألصل  االقتصاديةرافالمعلومات  يكون    ية  حيثما 

 .مناسبا  
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 ةلية الموحدة للمجموعالماضاحات حول البيانات إي
 2022ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

 
 لمخاطر المالية )تابع( إدارة ا    35

   
 )تابع( اائتمان     مخاطر ب(  
 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة  (3)

تقو  1-1-3موضح في اإليضاح    كما هو  ا)ها(،  بقياس خسائر االئت م  بالنظر  لمجموعة  المتوقعة  التعثر علمان  ى أقصى  ى مد إلى مخاطر 
ات المالية مثل بطاقات  لنسبة لألدوا في ذلك خيارات التمديد(. ولكن باجموعة معرضة خاللها لمخاطر االئتمان )بمتكون الم  فترة تعاقدية

ة لطلب السداد  رة المجموعة التعاقدي التزام غير مسحوب، فإن قد  نصرحب على المكشوف التي تتضمن قرض وعاالئتمان وتسهيالت الس
المالية    تلك األدواتفترة اإلنذار التعاقدي. بالنسبة ل  تعرض المجموعة لخسائر االئتمان إلى مدى  ال تحد منغير المسحوب    ملتزاء االوإلغا

االئتمان بقياس خسائر  المجموعة  ا  تقوم  تكون  التي  الفترة  لخسالمجالمتوقعة على  ويكون منموعة من خاللها معرضة  االئتمان  غير    ئر 
اد ثابتة  تلك األدوات المالية أجل أو خطة سدجراءات إدارة مخاطر االئتمان. ال يوجد لمن خالل إ االئتمان المتوقعة    سائر الممكن تخفيف خ

بإلغاء هذه األدوعتيادية بتطبيق الحق التعاااللمجموعة في سياق األعمال اليومية  ها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة. ولكن ال تقوم اول ات  قدي 
مان على  المجموعة ازديادا  في مخاطر االئت   أساس جماعي وتتم إلغاؤها فقط عندما ترى  مالية على دارة تلك األدوات البب إالمالية. وذلك بس

بالنظر  مست  الفترة األطول  تقدير  يتم  التسهيل.  إدارة مخاطر االئتمانوى  اتخاذها  ال  إلى إجراءات  المجموع  تتوقع  للتخفيف من خسائر  تي 
مثل  اال المتوقعة  الت تخفي ئتمان  وإلغاء  الحدود  القرضض  ازام  التاريخ  إلى  تعاقدية  فترة  أقصى  تمتد  في  .  المجموعة  حق  فيه  يثبت  لذي 

 الضمان.  بالغ مدفوعة مقدما  أو إلغاء التزام القرض أو لبة بسداد مالمطا
 

 والتفاوض بشأنها  تهاقروض المعاد هيكلال ( 4)

يجة  لذلك  ، ونت زمات المالية التي يواجهها المقترضنظرا  لأل  تمت إعادة هيكلتها  التيفي شروطها بالقروض    لقروض المعاد التفاوض تتمثل ا

بتقديمها   وعة ة للمقترض من تلك التي قامت المجمل الموافقة على أحكام وشروط تكون أكثر مالئمازالت من خالقامت المجموعة بتقديم تن 

المعاد التفاوض بشأنها لحين تحصيله  ن القروض  تم عرض القرض كجزء مك. ي فق عليها في خالف ذلا كانت المجموعة لتوامبدئيا  والتي م

اإلدأو س تقوم  أو شطبه.  بشكل مبكر  بمراجعة داده  ب   ارة  التفاوض  المعاد  بالقروض  المتعلقة  االلتزاالتطورات  بشكل مستمر لضمان    م شأنها 

 شروط في كافة األوقات.  بال

  تمانالتعرض لمخاطر االئ  ( 5)

المجموعة االبقي   تقوم  لمخاطر  تعرضها  اساس  للمو ئتمان  الدفترية  القيمة  إجمالي  إلى  المعتنادا   الفوائد  ناقصا   المالية  وخسائر  جودات  لقة 
 انخفاض القيمة, إن وجدت.  

 
 اإلجمالي  لة المالمة مرح ال المرحلة المانية   مرحلة األولى ال 2022ديسمبر    31
 ألف درهم  رهم ألف د  ألف درهم  درهم  ألف  

     ن البنوك حق م المست
 3.767.680 - - 3.767.680 لةالعام

 ( 1.173) - - ( 1.173) المتوقعة الئتمان ا مخصصات خسائر 

 3.766.507 - - 3.766.507 فترية القيمة الد صافي 

     
 اإلجمالي  المالمة لة المرح  المرحلة المانية   لة األولى المرح  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  هم ألف در 

     ليفات التسالقروض و
 73.540.861 - 7.342.083 66.198.778 العاملة

 6.078.877 6.078.877 - - غير العاملة 
 ( 5.011.917) ( 3.764.763) ( 740.478) ( 506.676) االئتمان المتوقعة  مخصصات خسائر

 74.607.821 2.314.114 6.601.605 65.692.102 صافي القيمة الدفترية 
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 دبي التجاري ش.م.ع.  بنك
 

 لموحدة للمجموعةالمالية اضاحات حول البيانات إي
 2022يسمبر د 31للسنة المنتهية في 

 
 الية )تابع( إدارة المخاطر الم   35

   
 مخاطر اائتمان  )تابع(  ب(  

 
 مخاطر االئتمان )تابع( التعرض ل ( 5)

 
 
 

 اإلجمالي  لمالمة المرحلة ا  ة المانية  المرحل المرحلة األولى  2021برديسم 31
 هم ألف در هم ألف در ألف درهم  رهم لف د أ 

     المستحق من البنوك 
 3.156.655 - - 3.156.655 العاملة

 (2.056) - - (2.056) ر االئتمان المتوقعة مخصصات خسائ 

 3.154.599 - - 3.154.599 رية صافي القيمة الدفت 

     
 اإلجمالي  لمة المرحلة الما  لمانية  المرحلة ا  المرحلة األولى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  

     القروض والتسليفات 
 74.363.100 - 7.234.414 67.128.686 العاملة

 6.102.103 6.102.103 - - غير العاملة 
 (4.023.818) (2.765.530) ( 662.964) ( 595.324) االئتمان المتوقعة مخصصات خسائر 

 76.441.385 3.336.573 6.571.450 66.533.362 لدفترية صافي القيمة ا 

 
 

 (. لمرحلة األولى صنفت ضمن ا :2021كما في تاريخ التقرير ) ألولى مارات في األوراق المالية ضمن المرحلة ا نيف اإلست لقم تم تص
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 التجاري ش.م.ع.  بنك دبي 
 

 عةات المالية الموحدة للمجمويانإيضاحات حول الب
 2022ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
 )تابع(  ارة المخاطر المالية إد   35

   
 مخاطر اائتمان  )تابع(  ب(  

 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة ف المركزي لنخفاض القيمة وفقا  لتوجيهات المصراحتياطي ا (6)

رير المالية الذي  لتقاالدولية إلعداد ا  ير من المعاي   9عيار رقم  دة توجيهاته المتعلقة بالممتحلمركزي لدولة اإلمارات العربية الأصدر المصرف ا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9رقم  يق المعيار  ات العملية على البنوك نتيجة  لتطب ديات المتنوعة الخاصة بالتطبيق والتأثيرناول التحيت 

 تحدة )"التوجيهات"(.  الملمالية في دولة اإلمارات العربية ا

زي والمعيار  للمصرف المرك  28/2010بموجب التعميم رقم  والخاصة    بين األحكام العامة   ابقةتوجيهات، فإن المطالمن    4-6ا  للبند رقم  وفق 
 التقارير المالية، على النحو التالي:  ولية إلعدادمن المعايير الد 9رقم 

 
 

  2022   2021   
   همألف در  ألف درهم   

      جماعي  -لقيمة  انخفاض ا  خسائر مخصصات
تحت  م جماعية  رقم  التعخصصات  ال الص  28/2010ميم  من  مصرف  ادر 

 المركزي  
 

1.208.867 
  

1.210.773 
  

من المعايير   9ب المعيار رقم  الثانية بحسصا: مخصصات المرحلة األولى وقنا
 التقارير المالية الدولية إلعداد 

 
1.247.154 

  
1.258.288 

  

 ---------------------  ---------------------   
   -  - خسائر انخفاض القيمة*  ى احتياطيالجماعية المحولة إل صصاتالمخ
 ---------------------  ---------------------   
      
      

      محدد  -  انخفاض القيمة  خسائر مخصصات
ال تحت  محددة  رقم  تعمخصصات  من    28/2010ميم  المصرف  الصادر 

 المركزي  
 

3.407.387 
  

2.506.119 
  

لية  من المعايير الدو  9ة بحسب المعيار رقم  لة الثالث صا: مخصصات المرحقنا
 إلعداد التقارير المالية 

 
3.764.763 

  
2.765.530 

  

 ---------------------  ---------------------   
   -  - انخفاض القيمة* المحولة إلى احتياطي خسائر  ة المخصصات المحدد

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

   -  - لى أحتياطي خسائر انخفاض القيمة إجمالي المخصصات المحولة إ
  

 
 

  

 
 

  

 
سب المصرف المركزي ،  بح لتقارير المالية المخصصات  امن المعايير الدولية إلعداد    9رقم   المخصصات بحسب المعيارفي حال تخطي  *

 . ض القيمةإلنخفا ات لغ إلى احتياطي المخصص مبا اي ال يتطلب تحويل 

 

 مخصصات انخفاض القيمة  (7)

يتن كما   الذي  الجزء  أعاله ضمن  الزيادة هو مذكور  م  اول  وفقا  إلجراءات  االئتمان،  تحديد مقدار  الهامة في مخاطر  يتم  المجموعة،  راقبة 
الملموسة في  زال للتعمخاطر االئ يادة  التعرض  قبل  تقدتمان  أبعد  اير عثر، وعلى  التأخر في  يمتد  الحال    30ة  لسداد لمدندما  يوما . هذا هو 

رئيسي   وب بشكل  العمالء  وسلفيات  للقروض  لت بالنسبة  محدد  اقترشكل  لتعرضات  يوجد  حيث  األفراد،  اقتراض  الشركات  عرضات  اض 
 االئتمان. اطر يادة الهامة في مخاستخدامها لتحديد الزمحددة أكثر عن المقترض يتم  ت والتعرضات األخرى معلوما

 
تتعرض   األرباح   الموجوداتال  العادلة من خالل  المتوقعة    بالقيمة  االئتمان  لخسائر  الخسائر  قي أو  يعكس  الجودة  حيث  العادلة  القيمة  اس 

 ة لكل أصل.    االئتماني 
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 التجاري ش.م.ع.  دبي  نكب
 

 وحدة للمجموعةات حول البيانات المالية المحإيضا
 2022ديسمبر  31المنتهية في نة للس

 
 ية )تابع(  اطر المالإدارة المخ   35

 
 ابع(   مخاطر اائتمان )ت  ب(  

 

 )تابع( مخصصات انخفاض القيمة  (7)
 

ال تركزات  مجمتقوم  بمتابعة  الوعة  الخاضعة  القيمةقروضها  في  ا  حسب    نخفاض  الموقع  وحسب  تركزات  لالقطاع  تحليل  إن  جغرافي. 
 حسب القطاع مبين أدناه:    الجدولة(حت إعادة ا/ ت المعاد جدولته وضالقر)ما عدا  في القيمةاض  روض الخاضعة النخفالق
 
 

 

 
  

 2022ديسمبر  31

 
   القروض الخاضعة

 ي القيمة انخفاض ف

 
 الضمانات  

 
 مخصص محدد 

 دة معلقة وفائ

 

  ألف درهم   ألف درهم   رهم  ألف د 
     

  46.507 37.012 69.639 التصنيع 
  1.008.167 528.585 1.443.931 ءات اإلنشا 

  632.165 1.084.330 1.511.585 العقارات 
  320.487 33.966 351.931 التجارة 

  5.986 1.117 5.901 النقل والتخزين  
  414.560 424.093 918.110 الخدمات 
  80.129 236.561 278.555 الضيافة 

  901.097 270.254 1.064.870 ؤسسات المالية والتأمين مال
  17.713 61.052 71.717 رهن عقاري  –الشخصية  

  22.879 18.919 50.223 نظامية  -صية الشخ
  298.980 42.238 297.335 أعمال  -فردية
  16.093 235 15.080 أخرى

 --------------- -------------- --------------  
  3.764.763 2.738.362 6.078.877 الدفترية قيمة لإجمالي ا 
 ======== ======== ========  
     
 
  

 2021يسمبر د 31

 
 القروض الخاضعة  
 انخفاض في القيمة 

 
 الضمانات  

 
 مخصص محدد 

 قة وفائدة معل

 

  ألف درهم   ألف درهم   رهم  ألف د 
     

  23.088 45.670 82.056 يع التصن
  315.411 404.691 745.325 اإلنشاءات 

  383.755 1.952.791 2.117.046 رات العقا
  202.661 63.160 275.295 التجارة 

  7.323 17.769 23.119 ل والتخزين  النق
  335.783 281.843 795.078 خدمات ال
  41.577 304.783 308.620 لضيافة ا

  1.122.392 319.939 1.222.983 مين المؤسسات المالية والتأ
  53.314 104.282 140.253 رهن عقاري  –لشخصية  ا

  49.453 54.389 115.213 نظامية  -خصية الش
  226.279 43.928 277.100 أعمال  -ةفردي
  4.494 11 15 أخرى

 --------------- -------------- --------------  
  2.765.530 3.593.256 6.102.103 رية إجمالي القيمة الدفت 
  ======== ======== ========  
     

ال تتركز   القروض  وجميع  جغرافية  منطقة  في  القيمة  في  النخفاض  دخاضعة  هي  قيماحدة  ان  المتحدة.  العربية  اإلمارات  الضمانات  ولة  ة 
 قيمة الضمان القابلة للتحصيل. إلئتمان أو  محددة بالقيمة األدنى ل

 
  281.3:  2021ديسمبر    31درهم )  مليون  346.8ة القيمة  لة العائدة للقروض منخفضلمموالالئتمانات غير    ية جماللغ القيمة الدفترية اإل تب  

   مليون درهم(. 
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 ي التجاري ش.م.ع. نك دبب
 

 ات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات حول البيان
 2022ديسمبر  31ي المنتهية ف للسنة

 
 طر المالية )تابع(  إدارة المخا   35

 
    (اطر اائتمان )تابع مخ   ب(

 
   سياسة شطب القروض  (8)

 
المنبثقة من  اللجنة التنفيذية( عندما تقرر لمتوقعةا لخسائر االئتماناستثمار في سندات دين )مع أي مخصصات م المجموعة بشطب قرض/تقو

التراجع الحاد    ل ر بعض المعلومات مث عتباالقرار بعد األخذ باال  يمكن تحصيله. ويتم التوصل إلى هذا  ض/الضمان الأن القرمجلس اإلدارة  
  ى دفع االلتزامات المترتبة عليه أو أنالمصدر علهو األمر الذي يترتب عليه عدم قدرة المقترض/الي للمقترض/المصدر وفي الوضع الم

 . المبلغ قد استنفذت حصيلكافة الجهود الممكنة لت كافية لتغطية كافة التعرضات أو ان من لن تكون المتحصالت الممكن تحصيلها من الضا
 

 تج معين. تحقاق لمن حالة تجاوز موعد االسعلى القروض القياسية   منب المبالغ الصغيرة ترتكز القرارات الخاصة بشط 
 

 الضمانات  (9)
 

المجموعة   القروض والتسليفات عتحتفظ  نقدية أو ضمانات أو رهونات أو حج لى شكل مبالبضمانات مقابل  أو أي  غ  وزات على عقارات 
ا بعد  قبتها فيمنات التي يتم تقييمها وقت االقتراض وتتم مرا عادلة على قيمة الضماات. ترتكز تقديرات القيمة الدات أخرى على الموجوضمان 

ولم يتم االحتفاظ    وك،دين والمبالغ المستحقة من البن ت الفي سندا  رات االستثمام االحتفاظ بضمانات مقابل  بصورة دورية. بصورة عامة، ال يت 
 .  2021أو  2022ديسمبر  31هذه الضمانات في مثل ب 
 

 للضمانات حسب انواعها:  الجدول التالي تحليل يبين

 
 

      2022            2021 

    ألف درهم            ألف درهم       
 3.320.629           2.024.670    مرهونة  ودائع

              38.647.650                38.009.754                 عقارات 
       241.353                  1.207.668    عقارات  ىرهن عل

                               2.789.227                  2.491.527     رهن أسهم  
                       267.668                    212.796    بنكية ضمانات 

                     193.587                    185.880     ذهب
  94.849          127.415    تأمين القروض            

                            28.773                               -     أخرى 
      ----------------              ----------------                             

   45.583.736         44.259.710    إجمالي الضمانات 
      == = ======          ====== == = 
 
 . المقيدة برصيد القرض أو قيمة الضمان، أيهما أقل الضمانات مة مثل المبالغ أعاله قي ت 
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 نك دبي التجاري ش.م.ع. ب
 

 ةحدة للمجموعاحات حول البيانات المالية الموإيض
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  لية إدارة المخاطر الما    35

 
 طر اائتمان )تابع(   امخ ب(  

 ات التركز (10)
 

يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر   األمر الذي   يكون لها سمات اقتصادية مماثلة   لة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو ارية مماث يزاول عدد من األطراف المقابلة أنشطة تج  دماتنشأ التركزات عن 
 مال، الموقع الجغرافي والعملة.  قطاع األعالتالية تركزات المخاطر االئتمانية حسب   اولوف األخرى. توضح الجدقتصادية أو السياسية أو الظريرات اال لة بالتغمماث بصورة 

 
 2022  مخاطر اائتمان حسب القطاع لعامتركزات 

 
 
 
 
 ركزات حسب القطاع ت

 القروض  
والتسليفات  

والتمويل  
 اإلسالمي 

 
 
 ق  مستحال

 بنوك من ال

 
 
 ندات  س 

 الدين 

 
 سندات حقوق 

ومحفظة    لكيةالم 
 المحافظ 

 
 نقد واارصدة لدىال

 المصرف المركزي
 ىدات األخروالموجو

 
 

 مجموع 
 التعرض الممول 

 
 إلتزامات  

 غير
 مسحوبة 

 
القبوات  

والمطلوبات  
 الطارئة 

 لف درهم  أ درهم    ألف ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   لف درهم  أ 
         

 1.479.519 2.013.617 5.811.435 - - 255.625 - 5.555.810 التصنيع 
 7.643.635 686.635 5.267.474 - - - - 5.267.474 اإلنشاءات 

 1.296.605 5.183.808 19.133.781 - - - - 19.133.781 قارات الع
 10.966.060 4.674.607 9.230.932 - - - - 9.230.932 التجارة 

 77.751 423.995 2.525.151 - - 134.426 - 2.390.725 التخزين  والنقل 

 840.490 1.427.151 6.382.553 - 60.072 334.727 - 5.987.754 الخدمات 

 14.504 315.806 3.182.690 - - - - 3.182.690 الضيافة 

 1.717.568 4.130.769 12.475.328 92.916 381.867 2.284.008 3.767.680 5.948.857 المؤسسات المالية والتأمين

 171.140 217.522 20.625.463 14.929.737 - 4.039.390 - 1.656.336 ئات الحكومية الهي 

 - 32.850 10.284.271 - - - - 10.284.271 رهن عقاري  –الشخصية 

 1.677 3.400.171 4.512.723 - - - - 4.512.723 مية نظا –شخصية ال

 682 372.997 1.484.289 - - - - 1.484.289 أعمال  -فردية  

 1.014.921 384.049 11.929.627 5.625.537 - 1.319.994 - 4.984.096 ىأخر
 ---------------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------------- -------------- -------------- 

 25.224.552 23.263.977 112.845.717 20.648.190 441.939 8.368.170 3.767.680 79.619.738 إجمالي القيمة الدفترية
 ========= =========  ========  ======= ======== ========== ========= ========== 
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 .ع. نك دبي التجاري ش.مب
 

 ت حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحا
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ارة المخاطر المالية )تابع(  دإ   35

 
 )تابع(    مخاطر اائتمان  ب(  
 

 )تابع(  التركزات ( 10) 
 2021مان حسب القطاع لعام اطر االئت تركزات مخ

   
 
 
 

 تركزات حسب القطاع 

 القروض  
والتسليفات  

والتمويل  
 سالمي اإل

 
 

 المستحق  
 من البنوك 

 
 

 سندات  
 الدين 

 
 سندات حقوق 

ومحفظ ة  الملكية 
 محافظ ال

 
 لنقد واارصدة لدىا

 مركزيالمصرف ال 
 خرىوالموجودات األ 

 
 

 مجموع 
 التعرض الممول 

 
 إلتزامات  

 غير
 سحوبة م

 
قبوات  ال

والمطلوبات  
 الطارئة 

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

 1.332.329 1.979.898 4.627.352 - - 239.535 - 4.387.817 التصنيع 
 5.902.260 1.226.942 5.458.048 - - - - 5.458.048 نشاءات اإل

 828.527 4.255.423 24.821.510 - 6.779 - - 24.814.731 ات العقار
 9.415.005 3.182.692 7.599.868 - - - - 7.599.868 التجارة 

 81.758 117.657 3.936.424 - - 56.280 - 3.880.144 النقل والتخزين  

 911.736 1.303.159 5.239.515 - 47.328 141.066 - 5.051.121 الخدمات 

 67.502 311.315 2.337.033 - - - - 2.337.033 الضيافة 

 1.771.656 872.845 12.771.082 95.051 281.389 2.013.557 3.156.655 7.224.430 ية والتأمينالمؤسسات المال

 94.635 349.765 20.870.050 13.871.485 - 4.939.297 - 2.059.268 ومية الهيئات الحك

 - - 7.454.864 - - - - 7.454.864 رهن عقاري  –خصية الش

 48.029 2.666.848 5.462.188 - - - - 5.462.188 نظامية  -الشخصية 

 1.785 250.003 976.207 - - - - 976.207 أعمال  -  فردية

 946.267 1.198.304 9.467.318 4.441.744 - 1.266.090 - 3.759.484 أخرى
 ---------------- ------------ ------------ ------------ -------------- --------------- -------------- -------------- 

 21.401.489 17.714.851 111.021.459 18.408.280 335.496 8.655.825 3.156.655 80.465.203 ةيمة الدفتريإجمالي الق
 ========= =========  ======== =======  ========  ========== ========= ========== 
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 التجاري ش.م.ع.  نك دبي ب
 

 الموحدة للمجموعة إيضاحات حول البيانات المالية
 2022ديسمبر  31ة في سنة المنتهيلل

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع(     35
   ع(  ن )تابئتمامخاطر اا ب(  

 )تابع(  التركزات ( 10)
 لجغرافي الموقع ا ت مخاطر اائتمان حسب تركزا

 

 
 
 

 2022ديسمبر  31

 
 ض  القرو 

يفات والتمويل  والتسل
 اإلسالمي 

 
 

 المستحق  
 من البنوك 

 
 

 سندات  
 الدين 

 
 حقوق   سندات

ومحفظة    يةالملك
 المحافظ 

 
 النقد واارصدة لدى
 المصرف المركزي
 رىوالموجودات األخ

 
 

 مجموع 
 ض الممول تعرال

 
 إلتزامات  

 غير
 سحوبة م

 
القبوات  

طلوبات  والم
 الطارئة 

 درهم    ألف ألف درهم   درهم    ألف ألف درهم   درهم  ألف   رهم  ألف د ألف درهم   ألف درهم   
           

 20.427.867 20.339.004 101.348.593 20.648.190 179.662 4.454.572 77.545 75.988.624 اإلمارات العربية المتحدة  
 475.548 1.419.744 1.895.636 - - 1.050.307 219.440 625.889 جي  لخليدول مجلس التعاون ا 

 182.425 689 887.511 - 47.846 - 350.148 489.517 ق األوسط الشر
 499.748 1.119.611 2.713.588 - 1.651 335.837 1.408.405 967.695 أوروبا

 1.380.392 45 2.592.831 - 16.944 1.039.483 1.530.369 6.035 تحدة األمريكية لواليات الم ا
 2.154.039 307.210 1.960.428 - - 1.184.611 86.191 689.626 آسيا 

 104.533 77.674 1.447.130 - 195.836 303.360 95.582 852.352 أخرى
 --------------- -------------- -------------- ------------ --------------- --------------- -------------- -------------- 

 25.224.552 23.263.977 112.845.717 20.648.190 441.939 8.368.170 3.767.680 79.619.738 الدفتريةإجمالي القيمة 
 ======== ======= ======= ====== ======== ======== ======= ======= 

 
 
 2021مبر ديس 31

 
   القروض

سليفات والتمويل  والت
 اإلسالمي 

 
 
 لمستحق  ا

 من البنوك 

 
 

 سندات  
 الدين 

 
 سندات حقوق 

ومحفظة    الملكية
 محافظ ال

 
 نقد واارصدة لدىال

 المصرف المركزي
 وجودات األخرىوالم

 
 

 ع مجمو
 التعرض الممول 

 
 إلتزامات  

 غير
 مسحوبة 

 
القبوات  

والمطلوبات  
 الطارئة 

 ألف درهم   ألف درهم   درهم  ألف   ألف درهم   ف درهم  أل ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
           

 17.435.768 17.158.691 100.359.678 18.408.280 55.944 5.640.784 197.982 76.056.688 اإلمارات العربية المتحدة  
 791.190 16.584 2.486.271 - - 930.336 208.745 1.347.190 دول مجلس التعاون الخليجي  

 332.808 330.876 824.720 - 97.266 - 276.221 451.233 األوسط  الشرق
 368.556 188.489 1.353.737 - 124 119.027 649.463 585.123 أوروبا
 423.581 - 2.167.732 - 24.479 668.271 1.470.018 4.964 يات المتحدة األمريكية الوال
 1.970.431 19.593 2.247.862 - - 1.150.634 128.148 969.080 ا آسي

 79.155 618 1.581.459 - 157.683 146.773 226.078 1.050.925 أخرى
 --------------- -------------- -------------- ------------ --------------- --------------- -------------- -------------- 

 21.401.489 17.714.851 111.021.459 18.408.280 335.496 8.655.825 3.156.655 80.465.203 يةدفترلي القيمة الإجما
 ======== ======= ======= ======  ========  ======== ======= ======= 
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 ش.م.ع. بي التجاري نك د ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2022بر ديسم 31ة في للسنة المنتهي
 

 لمخاطر المالية )تابع(  إدارة ا    35
 

   مخاطر اائتمان )تابع(   ب(  
 ع()تاب   التركزات ( 10)

 
 تركزات مخاطر اائتمان حسب العملة  

 

 
 
 

   2022 ديسمبر 31

 
 القروض  
ت والتمويل  والتسليفا
 اإلسالمي 

 
 

 المستحق  
 من البنوك 

 
 

 سندات  
 الدين 

 
 سندات حقوق 

حفظة  وم  الملكية
 المحافظ 

 
 نقد واارصدة لدىال

 المصرف المركزي
 ودات األخرىوالموج 

 
 

 مجموع 
 لممول التعرض ا 

 
 إلتزامات  

 غير
 مسحوبة 

 
القبوات  

والمطلوبات  
 الطارئة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   لف درهم  أ ألف درهم   لف درهم  أ ألف درهم   عملة ات حسب التركز
         

 12.228.639 18.397.554 84.017.033 19.569.402 60.072 1.541.743 7 62.845.809 اإلماراتي  الدرهم 
 12.995.913 4.866.423 28.828.684 1.078.788 381.867 6.826.427 3.767.673 16.773.929 * العمالت األخرى

 ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- 
 25.224.552 23.263.977 112.845.717 20.648.190 441.939 8.368.170 3.767.680 79.619.738 ترية دفال إجمالي القيمة 

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

         
 
 
 
 2021بر ديسم 31

 
 القروض  

  والتسليفات والتمويل
 اإلسالمي 

 
 

 المستحق  
 وك من البن

 
 

 سندات  
 الدين 

 
 ندات حقوق س 

ومحفظة    الملكية
 المحافظ 

 
 ىارصدة لد النقد وا

 المصرف المركزي
 ودات األخرىالموج و

 
 

 مجموع 
 التعرض الممول 

 
 إلتزامات  

 غير
 مسحوبة 

 
القبوات  

والمطلوبات  
 الطارئة 

   ألف درهم ألف درهم     ألف درهم ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   لعملة سب اتركزات ح
         

 11.087.646 13.527.099 82.615.301 17.531.504 54.107 2.761.320 - 62.268.370 الدرهم اإلماراتي  
 10.313.843 4.187.752 28.406.158 876.776 281.389 5.894.505 3.156.655 18.196.833 العمالت األخرى* 

 ---------------- ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- 
 21.401.489 17.714.851 111.021.459 18.408.280 335.496 8.655.825 3.156.655 80.465.203 مالي القيمة الدفتريةإج
 ========= ========= ========= =========  ========= =========  ======== ======== 

 
. اإلماراتيالمرتبط بالدرهم ي األمريك الر بالدوت األخرى هي مة بالعمالأن أغلبية الموجودات المقو*
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 الموحدة للمجموعة اليةحول البيانات المإيضاحات 
 2022ديسمبر  31منتهية في للسنة ال

 
 ية )تابع( اطر المالإدارة المخ   35
 

 التسوية    مخاطر ج(  
 

التع إلى  المجموعة  أنشطة  تؤدي  للمخاطقد  ت رض  أسوية  ر عند  التسوية  المعامالت  تتمثل مخاطر  التجارية.  الصفقات  التعرض  و  بمخاطر 
ناجمة   الطر لخسارة  العن عدم قدرة  بالتزاماف  أو األ مقابل على اإليفاء  النقد  بتسليم  ال ته  أو  المالية  المستحقة وفقا  موجودات اوراق    ألخرى 

   . للحدودك التأخيرات وتحديد حجمها كجزء ضمن إطار عمل تم رقابة تلية وت ء التسور في إجرالالتفاقيات التعاقدية. نادرا  ما يحدث تأخي 
 
ألنواعبالن  المعامالت  سبة  من  إجراء   معينة  المخاطرعن طريق  تلك  من  بالحد  المجموعة  تسوية  تقوم  تصفية    التسويات من خالل وكيل   /
تسوية لض الطر   مان  كال  استيفاء  عند  فقط  التجارية  التزا الصفقات  التسوي التسوية  مات  فين  حدود  تشكل  جزالتعاقدية.  رقابة  ة  عملية  من  ءا  

صة  عتمادات خاصة بالمعاملة أو خا ول مخاطر التسوية على صفقات التسوية الحرة يتطلب امذكورة أعاله. إن قب د / الحد االئتماني الاالعتما
 قسم إدارة المخاطر بالمجموعة.    لمقابل منبالطرف ا

 
 السيولة مخاطر   د(  
 

قديم نقد أو موجودات  تم أدائها عن طريق ت والتي ي   ماتها الماليةها المجموعة لإليفاء بالتزاواجهالسيولة بالصعوبات التي قد ت ل مخاطر  تتمث 
قدرة  وعدم ال  المتعاقد عليهاالستحقاق وبالمعدالت  تواريخ ا  لموجودات في طر من عدم القدرة على تمويل ا. وتشتمل على المخا مالية أخرى 

. يمكن أن  لتزامات عندما تستحقلقدرة على الوفاء باالباإلضافة إلى عدم ا  المطلوب مني  اإلطار الزبسعر معقول وضمن    ل أصل ما تسيي على  
 بعض مصادر التمويل.   إلى تالشيما قد يؤدي تخفيض التصنيفات االئتمانية متنشأ مخاطر السيولة من تقلبات السوق أو 

 
 إدارة مخاطر السيولة  (1)
 

لتوجيهات  نظيمية والسياسات واوافق مع اإلرشادات الت لموجودات والمطلوبات بما يت رة اولة من قبل قسم الخزينة وإدااطر السي ة مختتم إدار
إدارة   في  المجموعة  منهج  يتمثل  الت الداخلية.  وجود  بضمان  السيولة  الكافيمخاطر  من  مويل  للوفاء    لديها  دائمة  بصورة  مختلفة  مصادر 

العادية والصها، في ظحقاقا عند است بمطلوباته الظروف  تكبد خسائر غير    عبة،ل كل من  بدون  بت وذلك  أو المخاطرة  عريض سمعة  مقبولة 
 إلى الضرر. المجموعة 

 
قروض متوسطة األجل، وأدوات سوق المال،  مالء، والك ودائع العمتنوعة من األدوات بما في ذل  يتم الحصول على النقد باستخدام تشكيلة

الم،  دةالمسان ون  والدي  وإدارة ورأس  الخزينة  قسم  يقوم  بمراقبة  الم   ال.  والمطلوبات  ووجودات  الموجودات  سيولة  المالية  وضع  المطلوبات 
ائلة قصيرة األجل وودائع فيما بين  موجودات سينة بمحفظة  الية والمستقبلية. تحتفظ الخزالتدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من األعمال الحو

طي كل من ظروف  خطورة بطرق متعددة تغ  ة اليومي ويتم إجراء اختبار سيول الكافية. تتم مراقبة وضع ال  بالسيولة فاظ  مان االحت البنوك لض
 االعتيادية وغير االعتيادية.   السوق 

 
 

 ما يلي:  ة وتتم مراقبتها من قبل خزينة المجموعة، علىي المجموع م تنفيذها فارة سيولة المجموعة، والتي يت تشتمل إجراءات إد
 

بالمتطلب تقبلية للتأكد من إمكااقبة التدفقات النقدية المسق مرملية التمويل اليومية عن طري إدارة ع  يتم • ات. ويشمل ذلك  على  نية الوفاء 
لتسهيل النشاطات  في سوق المال العالمي  حضور نشط  المجموعة ب   و إقتراض العمالء لها.  تحتفظتعويض األرصدة عند استحقاقها أ

 ؛يليةالتمو

 النقدية؛ متوقع في التدفقات   ماية من أي انقطاع غير م تسييلها بسهولة وبسرعة كحث يت ة موجودات عالية السيولة بحي اظ بمحفظحتفاال •

 نظيمية؛ المتطلبات الداخلية والت قابل مراقبة مؤشرات سيولة الميزانية العمومية م •

 زات واستحقاقات الديون؛ و دارة التركإ •

 سيولة. لل اجة طارئةحلتغطية اي في سندات الدين  اته إستثماريح للبنك اعادة شراء بنوك تت  اء مع عدةاتفاقيات اعادة شر •
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 .م.ع. بنك دبي التجاري ش 
 

 جموعةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للم
 2022يسمبر د 31للسنة المنتهية في 

 

 ة المخاطر المالية )تابع( إدار    35
 

 ة )تابع( مخاطر السيول د(  
 
 طر السيولة رض لمخا التع (2)
 

( والذي  معدل تنظيمياألموال المستقرة )  التسليفات إلى مصادر   ياس مخاطر السيولة هى لمستخدم من قبل المجموعة لقسي اإن المقياس الرئي 
الية  ت الت المعلوما   إلى ذلك، تقوم المجموعة باستخدام المعدالت/   اإلضافة. ب (%88.0:  2021)  2022ديسمبر    31كما في  %  87.09يبلغ  
 ة: ورة مستمرة لقياس مخاطر السيولبص

 إجمالي الموجودات؛ عدل الموجودات السائلة إلىم •

 و  لودائع؛عدل صافي القروض إلى ام •

بازل   • للسي   3نسب  التغطية  نسبة  التموي   صافي ونسبة  ولة،  )متضمنة  إلل  مصادر  تتم  المستقرة  اطالع  خ(  ويتم  داخليا  لجنة  مراقبتها 
 . اإلدارة عليها لمجلس التابعة  واإلمتثال  ت ولجنة المخاطروالمطلوباجودات  المو

  
التالي اعتمادا  ات ومطلوبات المجموعة في اوجودلقد تم إيجاز تفاصيل إستحقاق م لتعاقدية؛ وذلك دون األخذ  ا على ترتيبات السداد  لجدول 

  تعاقدية من قبل المجموعة. لقد تم تحديد تواريخ االستحقاق ال  بالودائع  تفاظقاق الفعلية المحددة من واقع تاريخ االحعتبار تواريخ االستحباال
 قدي.  اتاريخ االستحقاق التع ميزانية العمومية حتىفترة المتبقية من تاريخ الس الللموجودات والمطلوبات على أسا 

 
 :2022ديسمبر  31ت كما في الموجودات والمطلوبا  فيما يلي بيان استحقاق 

   
  

 اإلجمالي  
 من شهر إلى  احد من شهر و  أقل

 أشهر   3
 أشهر   3من 

 إلى سنة   
    من سنة

 سنوات     5إلى 
  5أكمر من 

 سنوات 
  يوجدا 

 استحقاق مابت
 ألف درهم  ف درهم  أل ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   

        الموجودات 
 دة لدى المصرف  النقد واألرص
 المركزي 

 
15.760.429 

 
12.530.692 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.229.737 

 - - 302.605 182.531 - 3.281.371 3.766.507   ، بالصافيالمستحق من البنوك
التمويل  القروض والتسليفات و

 في ، بالصااإلسالمي
 

74.607.821 
 

9.085.276 
 

6.886.764 
 

8.534.060 
 

29.091.078 
 

21.010.643 
 
- 

،  االستثمارية  األوراق المالية
 بالصافي 

 
8.810.092 

 
56.260 

 
666.260 

 
1.370.382 

 
4.044.117 

2.673.073 
 

 
- 

 92.916 - - - - - 92.916 ار في شركة زميلة االستثم
 185.768 - - - - - 185.768 ، بالصافي يةاالستثمارات العقار

 354.251 - - - - - 354.251 ممتلكات والمعدات ال
 - - 6.405 5.634.675 1.674.927 1.254.037 8.570.044   قبوالت بنكية

لألدوات   الموجبة  السوقية  القيمة 
 المشتقة 

 
1.024.009 

 
1.024.009 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 2.155.312 - - - - 747.182 2.902.494 ي ، بالصافالموجودات األخرى 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 

 6.017.984 23.683.716 33.444.205 15.721.648 9.227.951 27.978.827 116.074.331 الي الموجودات  إجم 
 ========= ======== ======== ======== ========  ======== ======= 

          الملكيةوق حق و  المطلوبات
 - - 4.436.650 989.099 577.883 1.835.072 7.838.704 المستحق للبنوك  

ودائع العمالء والودائع اإلسالمية  
 مالء للع

 
81.074.379 

 
50.431.143 

 
11.122.064 

 
18.601.077 

 
909.119 

 
10.976 

 
- 

 - - 2.034.019 - - - 2.034.019 األجل   متوسطة  وقروض سندات 
 والت مستحقات متعلقة بالقب

 البنكية  
 

8.570.044 
 

1.254.037 
 

1.674.927 
 

5.634.675 
 

6.405 
 
- 

 
- 

لألدوات   السالبة  السوقية  القيمة 
 مشتقة ال

 
923.911 

 
923.911 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 53.885 - - - - 1.697.143 1.751.028 المطلوبات األخرى 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 

 53.885 10.976 73.386.193 25.224.851 13.374.874 56.141.306 102.192.085    المطلوباتإجمالي 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======= 

 الفجوة المتمثلة  
 كية الملبحقوق 

 
13.882.246 

 
(28.162.479 ) 

 
(4.146.923) 

 
(9.503.203) 

 
26.058.012 

 
23.672.740 

 
5.964.099 

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

 ة الموحدة للمجموعةات الماليبيانإيضاحات حول ال
 2022ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
 

 طر المالية )تابع( إدارة المخا   35
 

 ( بعمخاطر السيولة )تا  د(  
 لمخاطر السيولة )تابع( التعرض  (2)

 
 :2021ديسمبر  31طلوبات كما في ات والمما يلي بيان استحقاق الموجودفي 
   

  
 اإلجمالي  

 ى ر إلمن شه أقل من شهر واحد 
 أشهر   3

 أشهر   3من 
   إلى سنة 

 من سنة   
 سنوات     5إلى 

  5ر من أكم
 وات سن

  ا يوجد
 استحقاق مابت

 لف درهم أ ألف درهم   ألف درهم   هم  ألف در م  ألف دره ألف درهم  ألف درهم   
        الموجودات 

 األرصدة لدى المصرف  النقد و
 المركزي 

 
14.667.589 

 
11.651.241 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.016.348 

 - - 374.048 285.761 73.210 2.421.580 3.154.599 لصافي  لمستحق من البنوك، باا
القروض والتسليفات والتمويل  

 صافي ، بال اإلسالمي
 

76.441.385 
 

6.787.082 
 

3.725.212 
 

14.242.581 
 

29.860.839 
 

21.825.671 
 
- 

 - 2.362.842 3.145.531 1.128.681 1.595.551 758.716 8.991.321 ، بالصافي األوراق المالية االستثمارية 
 95.051 - - - - - 95.051 شركة زميلة  االستثمار في

 191.406 - - - - - 191.406 صافي االستثمارات العقارية، بال 
 309.425 - - - - - 309.425 المعدات الممتلكات و 
 - 96.001 304.582 5.405.800 1.370.649 164.178 7.341.210 قبوالت بنكية  

الم السوقية  لألدوات  القيمة  وجبة 
 المشتقة 

 
666.709 

 
666.709 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 1.529.353 - - - - 824.548 2.353.901 الموجودات األخرى، بالصافي 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 
 5.141.583 24.284.514 33.685.000 21.062.823 6.764.622 23.274.054 114.212.596 ي الموجودات  جمالإ
 ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======= 

          الملكيةالمطلوبات وحقوق 
 - - 2.955.126 661.669 974.164 1.529.255 6.120.214 المستحق للبنوك  

ع اإلسالمية  ودائع العمالء والودائ 
 للعمالء 

 
82.721.669 

 
42.514.907 

 
13.405.746 

 
25.167.648 

 
1.621.182 

 
12.186 

 
- 

 - - 2.033.048 551.442 - - 2.584.490 روض متوسطة األجل  سندات وق
 تحقات متعلقة بالقبوالت مس
 البنكية  

 
7.341.210 

 
164.178 

 
1.370.649 

 
5.405.800 

 
304.582 

 
96.001 

 
- 

لألدوالقيم السالبة  السوقية  ات  ة 
 مشتقة ال

 
547.530 

 
547.530 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 46.241 - - - - 1.284.028 1.330269 المطلوبات األخرى 
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -------------- 
 46.241 108.187 6.913.938 31.786.559 15.750.559 46.039.898 100.645.382 جمالي المطلوبات   إ
 ======== ========  ========  ======== ======== ======== ======= 

 الفجوة المتمثلة  
 الملكية حقوق ب

 
13.567.214 

 
(22.765.844 ) 

 
(8.985.937) 

 
(10.723.736 ) 

 
26.771.062 

 
24.176.327 

 
5.095.342 

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

 عةلبيانات المالية الموحدة للمجموحات حول اإيضا
 2022يسمبر د 31في للسنة المنتهية 

 

 ( إدارة المخاطر المالية )تابع   35
 

 مخاطر السيولة )تابع(  د(  
 
 ع( تعرض لمخاطر السيولة )تاب ال ( 2)
 

 :  بالمجموعةالطارئة واإللتزامات االئتمانية الخاصة  باتللمطلوه اإلستحقاقات يوضح الجدول المبين أدنا 
 

  
 اإلجمالي  

 أقل من  
 حد شهر وا

 من شهر إلى 
 هر  أش  3

 أشهر   3من 
 إلى سنة   

 من سنة   
 سنوات     5إلى 

  5أكمر من 
 وات سن

 ألف درهم   درهم  ألف  ألف درهم   ألف درهم   رهم ألف د ألف درهم   
       2022ديسمبر  31

 9.115.598 1.328.365 2.365.779 1.839.560 2.005.206 16.654.508 ةالطارئ  المطلوبات
 8.911.006 3.163.637 3.793.699 2.511.043 4.884.592 23.263.977 اإلئتمانية اإللتزامات

 -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ------------ 
 18.026.604 4.492.002 6.159.478 4.350.603 6.889.798 39.918.485 اإلجمالي  

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

       2021ديسمبر 31 
 7.680.121 1.036.737 2.060.885 1.802.902 1.479.634 14.060.279 ات الطارئةالمطلوب 

 6.335.623 3.242.875 2.903.896 2.198.757 3.033.700 17.714.851 تزامات اإلئتمانيةاإلل
 -------------- -------------- -------------- ------------- -------------- ------------ 

 14.015.744 4.279.612 4.964.781 4.001.659 4.513.334 31.775.130 اإلجمالي 
  ========= === ======  ========= === ======  =========  ======== 

 

 :   مجموعةلل اليةلمطلوبات المصومة لمخ الغير  قات النقدية التعاقديةناه التدفالجدول أديبين 
 
 

  
 اإلجمالي  

أقل من شهر  
 واحد 

 من شهر إلى 
 أشهر   3

 أشهر   3من 
 نة   إلى س 

 من سنة   
 سنوات     5إلى 

 ألف درهم   درهم    ألف   ألف درهم ف درهم أل ألف درهم   2022ديسمبر  31
      

 4.739.311 1.012.193 579.564 1.836.210 8.167.278 المستحق للبنوك  
لودائع اإلسالمية  مالء وا ودائع الع
 للعمالء 

 
81.663.802 

 
50.447.283 

 
11.167.828 

 
19.045.284 

 
1.003.407 

 2.124.807 - - - 2.124.807 ة األجل  سندات وقروض متوسط
 6.405 5.634.675 1.674.927 1.254.037 8.570.044 قة بالقبوالت البنكية حقات متعلمست

 - - - 722.028 722.028 األخرى  المطلوبات
 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 7.873.930 25.692.152 13.422.319 54.259.558 101.247.959 إجمالي المطلوبات  
 ========= ======== ======== ======== ======== 

 
 
 

  
 اإلجمالي  

هر  أقل من ش
 واحد 

 من شهر إلى
 أشهر  3

 أشهر  3من 
 إلى سنة   

 من سنة   
 سنوات    5إلى 

 درهم    ألف ألف درهم   ألف درهم   م هف درأل ألف درهم   2021ديسمبر  31
      

 2.957.882 824.967 976.385 1.530.119 6.289.353 ك  المستحق للبنو
ع اإلسالمية  ء والودائ ودائع العمال

 للعمالء 
 

82.959.416 
 

42.517.039 
 

13.429.088 
 

24.951.178 
 

2.062.111 
 2.162.153 559.732 - - 2.721.885 سندات وقروض متوسطة األجل  

 400.583 5.405.800 1.370.649 164.178 7.341.210 ة قبوالت البنكيمستحقات متعلقة بال
 - - - 665.967 665.967 المطلوبات األخرى 

 --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 
 7.582.729 31.741.677 15.776.122 44.877.303 99.977.831 إجمالي المطلوبات  

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

 ة الموحدة للمجموعةات الماليإيضاحات حول البيان
 2022ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(    35
 

 مخاطر السوق  هي(
 

الملكية ، وأسعار    ، وأسعار أدوات حقوق  فائدةر السوق ، مثل معدالت الأسعا  أن تؤثر التغيرات في  نطر م المخا إن مخاطر السوق هي  
وها األجنبية  العمالت  ق  دخل ان على  مش االئتمصرف  أو   / المالية المجموعة و  أدواتها  تقوم  يمة  بهدف  .  السوق  بإدارة مخاطر  المجموعة 

 .  بمخاطر السوق  علقة ضمن الحدود المقبولة المت تحقيق أعلى عائد  
 
 طر السوق ة مخا إدار (1)
 

قسم إدارة  تتم مراقبتها عن كثب من قبل    إلى حدود   المتعلقة بمخاطر السوق وتحويلها لمخاطر  ولة لالمقب   حدودالرة بوضع  اإلدالقد قام مجلس  
 وجودات والمطلوبات. مة الاإلبالغ عنها بشكل يومي إلى اإلدارة العليا وتتم مناقشتها شهريا  من قبل لجن ما يتم ك عةلدى المجمو المخاطر 

 
ية الشاملة على عاتق  ء المسؤولالتجارية وغير التجارية مع إلقا  االستثماريةر السوق بين المحافظ  لمخاطالمجموعة بتوزيع تعرضها  تقوم  

الم والمطلوبات.  لجنة  قوجودات  أعمايعتبر  وعن  التفصيلية  المخاطر  إدارة  سياسات  تطوير  عن  مسؤوال   المخاطر  إدارة  السم  راجعة  مل 
 وبات.  جنة الموجودات والمطلماد ليقها وتخضع لمراجعة واعت بتطب  اليومية الخاصة 

 
 غير التجارية  ثماريةاالست افظ المح –التعرض لمخاطر أسعار الفائدة  (2)

تأثيرا  سلبيا  على    رتؤث   ت المالية التي تحمل فائدة وتعكس احتمالية أن التغيرات في أسعار الفائدة سوفاألدوا  طر أسعار الفائدة منتنشأ مخا
في أسعار الفائدة وتوافق  الفجوات   بإدارة المخاطر بصورة رئيسية من خالل مراقبة لصلة. تقوم المجموعة ا  ذات والدخل األدوات المالية قيمة 
بايقوم قسم إدارة المخاطلمطلوبات من خالل وضع قيود على اعتماد إعادة التسعير.  ودات واج إعادة تسعير الموجنماذ برقابة    مجموعة لر 
بت االلتز الحدودام  يومي وهو  لك  التقارير عمسؤو  بشكل  رفع  للمل عن   العليا  اإلدارة  إلى  ان حصلت  اي خروقات  تقن  لجنة  جموعة.  وم 

   ي. شكل شهر بمراجعة التقارير ب  الموجودات والمطلوبات 
 

  . ظامي ورأس المال الن الفائدة    دخل ي  سعار الفائدة على صافاكات  باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقييم تأثير التغيرات الممكنة في تحر
 امي: لمال النظالفائدة ورأس ا دخل ة معدل الفائدة على صافي وفيما يلي تأثير حرك 

 
 
 

        2022        2021 
 الفائدة  دخلصافي    ائدة الف  دخلصافي    
 نقطة  100 نقطة  50 نقطة  100 نقطة   50 

 أساس  أساس  أساس  أساس  
 ف درهمأل همألف در ألف درهم  درهم  ألف  

 
 212.579 98.793 137.914 75.417 ائدةزيادة اسعار الف

 
 ( 144.340) (72.191) ( 150.620) ( 72.602) إنخفاض اسعار الفائدة 
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 ع. نك دبي التجاري ش.م.ب
 

 احات حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيض
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع( الية إدارة المخاطر الم   35
 

 ع(  )تاب  مخاطر السوق هي(
 

 : قرب أيهما أوتواريخ اإلستحقاق، بات إعادة التسعير التعاقدية على ترتي  وضع حساسية اسعار الفائدة لدى المجموعة بناءفيما يلي ملخص ل
 

 
غير معرضة   2022ديسمبر  31

 ألسعار الفائدة 
ى  أشهر إل 3من  أشهر  3أقل من 

 شهر أ 6
إلى    6من    أشهر  
 سنة 

 
 أكمر من سنة 

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   رهم  ألف د ألف درهم  درهم  ألف   
       دات الموجو 

النقد واألرصدة لدى المصرف  
 المركزي 

 
4.060.429 

 
11.700.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15.760.429 

 3.766.507 27.513 145.891 275.092 36.640 3.281.371 ، بالصافي المستحق من البنوك
ل  قروض والتسليفات والتمويال
 ، بالصافي سالمياإل

 
6.078.879 

 
58.005.001 

 
3.761.734 

 
1.656.895 

 
10.117.229 

 
79.619.738 

 (5.011.917) - - - - (5.011.917) لمتوقعة الخسائر االئتماينة ا
،  األوراق المالية االستثمارية 

 بالصافي 
 

441.939 
 

949.858 
 

793.103 
 

531.285 
 

6.093.907 
 

8.810.092 
 92.916 - - - - 92.916 في شركة زميلة  الستثمارا

،  االستثماريةالعقارات 
 لصافي با

 
185.768 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
185.768 

 354.251 - - - - 354.251 الممتلكات والمعدات 
 8.570.044 - - - - 8.570.044 بنكية قبوالت 

وجبة  القيمة السوقية الم
 لألدوات المشتقة 

 
1.024.009 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.024.009 

 2.902.494 - - - - 2.902.494 صافي بال ، الموجودات األخرى 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- ----------------- 

 116.074.331 16.238.649 2.334.071 4.829.929 70.691.499 21.980.183 إجمالي الموجودات 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- ---------------- 

       المطلوبات  
 7.838.704 - 312.205 309.594 7.216.905 - المستحق للبنوك  

ودائع العمالء والودائع  
 اإلسالمية للعمالء 

 
31.628.721 

 
30.188.365 

 
8.349.818 

 
10.515.308 

 
392.167 

 
81.074.379 

وض متوسطة  وقرسندات 
 األجل  

 
- 

 
1.411.196 

 
622.823 

 
- 

 
- 

 
2.034.019 

 مستحقات متعلقة بالقبوالت 
 البنكية 

 
8.570.044 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8.570.044 

القيمة السوقية السالبة لألدوات  
 المشتقة 

 
923.911 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
923.911 

 1.751.028 - - - - 1.751.028 خرى ت األلوباالمط
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- ----------------- 

 102.192.085 392.167 10.827.513 9.282.235 38.816.466 42.873.704 إجمالي المطلوبات  
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- ---------------- 

 13.882.246 15.846.482 (8.493.442) (4.452.306) 31.875.033 ( 20.893.521) فجوة حساسية اسعار الفائدة 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 
حساسية اسعار الفائدة  جوة ف

 مة المتراك
 
(20.893.521 ) 

 
10.981.512 

 
6.529.206 

 
(1.964.236) 

 
13.882.246 

 
 

 ========= ======== ======== ========= ========  
 13.882.246      الملكية  بحقوق لةمتمث
      ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 الموحدة  يةالمال اناتإيضاحات حول البي 
 2022ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(    35

 

 

 بع(  السوق )تامخاطر   هي(
غير معرضة   2021ديسمبر  31

 ألسعار الفائدة 
ر إلى  أشه 3من  أشهر  3 من  أقل

 أشهر  6
إلى    6من    أشهر  
 سنة 

 
 أكمر من سنة 

 
 اإلجمالي 

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

قد واألرصدة لدى المصرف  الن
 المركزي 

 
3.867.589 

 
10.800.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14.667.589 

 3.154.599 - 384.800 - 348.274 2.421.525 ي صافالمستحق من البنوك، بال 
القروض والتسليفات والتمويل  

 ، بالصافي اإلسالمي
 

6.102.104 
 

58.725.071 
 

6.608.037 
 

2.053.351 
 

6.976.640 
 

80.465.203 
 (4.023.818) - - - - (4.023.818) الخسائر االئتماينة المتوقعة 
،  األوراق المالية االستثمارية 

 افي صالب
 

335.496 
 

2.576.523 
 

952.409 
 

66.092 
 

5.060.801 
 

8.991.321 
 95.051 - - - - 95.051 ميلة االستثمار في شركة ز

االستثمارية،  رات العقا
 ي بالصاف

 
191.406 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
191.406 

 309.425 - - - - 309.425 الممتلكات والمعدات 
 7.341.210 - - - - 7.341.210 قبوالت بنكية 

الموجبة  يمة السوقية الق
 شتقة لألدوات الم

 
666.709 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
666.709 

 2.353.901 - - - - 2.353.901 ي ألخرى، بالصافالموجودات ا
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 114.212.596 12.037.441 2.504.243 7.560.446 72.449.868 19.660.598 إجمالي الموجودات 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

       المطلوبات  
 6.120.214 1.564.211 342.752 318.917 3.894.334 - لمستحق للبنوك  ا

ودائع العمالء والودائع  
 ية للعمالء اإلسالم

 
29.230.074 

 
26.690.580 

 
13.255.472 

 
11.912.176 

 
1.633.367 

 
82.721.669 

وض متوسطة  سندات وقر
 ل  األج

 
- 

 
1.962.637 

 
621.853 

 
- 

 
- 

 
2.584.490 

 قة بالقبوالت قات متعلمستح
 البنكية 

 
7.341.210 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7.341.210 

القيمة السوقية السالبة لألدوات  
 المشتقة 

 
547.530 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
547.530 

 1.330.269 - - - - 1.330.269 المطلوبات األخرى 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 100.645.382 3.197.578 12.254.928 14.196.242 32.547.551 38.449.083 إجمالي المطلوبات  
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

 13.567.214 8.839.863 (9.750.685) (6.635.796) 39.902.317 ( 18.788.485) ار الفائدة اسع حساسيةفجوة 
 ---------------- --------------- --------------- -------------- -------------- --------------- 

فجوة حساسية اسعار الفائدة  
 المتراكمة 

 
(18.788.485 ) 

 
21.113.832 

 
14.478.036 

 
4.727.351 

 
13.567.214 

 
 

 ========= ======== ======== ========= ========  
 13.567.214      كية الملحقوق متمثلة ب 

      ========= 

 
 

 

خدم  يست   لذيوإدارة الموجودات والمطلوبات وابشكل عام من قبل قسم الخزينة    االستثماريةلمحافظ  اطر أسعار الفائدة لة التعرض لمختتم إدار
ا المالية  إلىوالتسليفا  الستثماريةاألوراق  اال  ت  واألدوات  البنوك  من  والودائع  إلبنوك  أنشطة  األوضاع  دارة  لمشتقة  عن  الناشئة  العامة 

 عير األرصدة المحولة. مخاطر أسعار الفائدة من األعمال عن طريق عملية تسموجودات والمطلوبات حمل إدارة الللمجموعة. تت 
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 اري ش.م.ع. التجي بنك دب
 

 دة للمجموعةموحلل البيانات المالية اإيضاحات حو
 2022ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(    35

 

 )تابع(  مخاطر السوق   هي(
 

 ة اطر العمالت األجنبيمخ
 

من    عمالت األجنبية وتنشأ تغيرات في أسعار صرف ال للرا  تتقلب قيمة األدوات المالية نظ  تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في المخاطر من أن 
بالعمالت األجنبية. لقد   ويتم   عن كثبالمراكز  تتم رقابة    بالعمالت األجنبية.   المراكزاإلدارة بوضع حدود على    قام مجلس  األدوات المالية 

المخاطر ضم التحوط إلبقاء هذه  استراتيجية  في  استخدام  الموضوعة. كما  الحدود  التعرمبر  يسد  31ن  المجموعة  لدى  الصافية  كان  ضات 
 مالت األجنبية: العب التالية 

 
            

 طر عرض للمخاصافي الت     
 صافي أوضاع   العملة 

 المخاطر الحالية 

 اطر أوضاع المخ 
 اآلجلة 

 
2022 

 
2021 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  رهم ألف د  
     

 431.867 ( 308.067) ( 1.678.841) 1.370.774 كي دوار أمري
 (3.743) 11.188 1.223.795 ( 1.212.607) عمالت خليجية 
 1.821 92 50 42 جنيه استرليني 

 (306) 720 292 428 اباني ين ي 
 2.375 7.890 512.508 ( 504.618) يورو 
 9.745 15.378 ( 6.728) 22.106 ت أخرى عمال

 

 

 
 : 3وجب المنحى المعياري من بازل لسوق بمطر ارأس المال مقابل مخا فيما يلي ملخص لمتطلبات 

 

 
 2022 2021 
  ألف درهم درهم  ألف  

 

 2.828 3.746 مخاطر العمالت األجنبية 
 73.592 75.472 مخاطر اسعار الفائدة

 -------- -------- 
 79.218 76.420 
  ===== == == = 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 وعةلمجمت المالية الموحدة ل إيضاحات حول البيانا
 2022ديسمبر  31نة المنتهية في للس
 

 المالية )تابع( رة المخاطر اإد 35
 
 مخاطر حقوق الملكية  ( و

 
حددت المجموعة في سياستها المتعلقة بالمحافظ التجارية األدوات التي يسمح للمجموعة بتداولها. يتم إجراء نشاط تداول محدود في سوق  

لجنة الموجودات والمطلوبات. تتم مراقبة حدود وقف الخسارة اليومية  األسهم ، تتم مراقبته من قبل إدارة المخاطر وبما يتوافق مع توصيات  
ا  وكذلك الحدود االسمية للمحفظة يوميا ورفع تقاير بشأنها إلى اإلدارة العليا. باإلضافة إلى ذلك، صنفت المجموعة محفظة األسهم على أنه

 . بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 

 لحقوق الملكية:   ااستممارية ظ تحليل المحاف
 2022 2021 
  لف درهمأ لف درهم أ 

 جة(: حقوق الملكية المتاجر بها بصورة عامة )مدر
 54.107 60.072 ( 10)إيضاح   الملكيةحقوق 

 )غير مدرجة(:  حقوق الملكية المحتفظ بها بصورة خاصة 
 281.389 381.867 ( 10يضاح )إومحفظة المحافظ   مدرجة غير  أدوات حقوق ملكية

 ------------ ------------ 
335.496 441.939 اإلجمالي 

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

 رات حقوق الملكية: من استمما تحليل األرباح أو )الخسائر( 
 2022 2021 
  ألف درهم ألف درهم  

 
 1.186 - البيع األرباح المحققة من

 (17.717) ( 8.196) ققة غير المحالخسائر
 
 

 : 3ري من بازل حى المعيا س المال استممارات حقوق الملكية وفقاً للمنمتطلبات رأ  ي تحليل يلفيما 
 
 

             
  2022  2021     
  درهمألف   ألف درهم   

 
 5.681  6.308  حقوق الملكية 
 غير مدرجة  استثمارات

  43.137  73.120  محفظة المحافظ و 
  ----------  --------  

   48.818  79.428  اإلجمالي 
   ===== ==   ======  
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 . بنك دبي التجاري ش.م.ع 
 

 وعةت حول البيانات المالية الموحدة للمجمإيضاحا
 2022مبر ديس 31المنتهية في  للسنة

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(    35

 
 خاطر التشغيلية الم ( ز

 
شخاص أو  عدم كفاية أو إخفاق العمليات الداخلية أو األ ناتجة عن  رة الالخسا  من قبل بازل على أنها "مخاطر  التشغيليةاطر  يتم تعريف المخ

 ك المخاطر االستراتيجية ومخاطر السمعة". نونية ويستثني من ذل خاطر القاالنظم أو عوامل خارجية، ويشمل ذلك الم
 

ي قد تلحق بسمعة المجموعة  ضرار الت ة واأل المالي وازن فيما بين تفادي الخسائر  تحقيق الت ية لجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلإن هدف الم
 بادرة واالبتكار من جهة أخرى. ي تقيد التجديد، المقابية الت عام باإلضافة إلى تجنب اإلجراءات الر كلفة بشكلالت  كفاءة من جهة و

 

بعاة ساجل يلية ومتاالتشاغمخااطر  وضاع اإلطاار المناساب إلدارة الشاراف علاى  اال  للمجموعة بصورة رئيسية مسؤولية  تتولى اإلدارة العليا

لوضع هذه المسؤولية في ظفي اإلدارة العليا ية( من موة موازية )لجنة إدارة المخاطر التشغيللجنة فاعل  أنشأت المجموعة  المخاطر التشغيلية,

ؤسااء م تكلياف رماا يات ك .دهاتنفيذ الخطط العملياة فاي مواعيابنك لدعم ل الر التشغيلية الرئيسية عن كثب لكإطارها الرسمي ومراقبة المخاط

رة المخااطر ضاع معاايير عاماة إلدامان خاالل و. وياتم دعام هاذه المساؤولية والمساؤوليات ه المهامالوحدات أو األقسام أو الفروع بأداء هذ

 االت التالية:التشغيلية لدى المجموعة فيما يتعلق بالمج
 

 الت؛  لمعامستقل لمهام، بما في ذلك التفويض الم سب بين اللمنامتطلبات الفصل ا •

 لبات تسوية ومراقبة المعامالت؛ متط •

 ؛ لتنظيمية والمتطلبات القانونية األخرىمتطلبات اااللتزام بال •

 ات المتعلقة بجميع انشطة البنك؛سس الرقابة واإلجراءتوثيق أ •

 ة؛ راءات لمواجهة المخاطر المحددابة واإلجالرقوري للمخاطر التشغيلية، وكفاية متطلبات التقييم الد •

 جنب حدوثها في المستقبل؛مقترحة لت ن الخسائر التشغيلية واإلجراءات العالجية الاإلبالغ علبات متط •

 ال تحت كل الظروف؛ مين استمرارية األعمطوارئ لتأتطوير خطط ال  •

 خاطر؛ راكهم للمة ادموظفين على كل المستويات  لزيادالتدريب والتطوير المهني لجميع ال •

 عة(؛  بل المجمومعايير األخالق المعتمدة والمعمول بها من ق )من خالل   لعمل.ايير االمعايير األخالقية ومع •

 ثما كان مناسبا ؛ و  لتأمين حي الحد من المخاطر ، بما في ذلك ا •

 سوء استخدام.   خسارة او ادثة لجميع الموظفين لإلبالغ عن اي حإطالق النفير واإلبالغ عن الحوادث هي قنوات موجودة  •
 

المجموعة   ملدى  اعتمد  إطار  يتضملإلدارة  والذي  لديها،  التشغيلية  للمخاطر  المشاركلُمثلى  كافة  ن  على  الموظفين  جانب  من  الفعالة  ة 
إلى تقدير  باإلضافة  نها  ة المخاطر التشغيلية واإلبالغ عمخاطر التشغيلية بشكل متساو على تحديد وتقييم ومراقب . تؤكد خطة إدارة الالمستويات

ر  الخرائط الملونة للمخاط  و   ر التشغيليةئح المخاطلواوتغطي التقارير الصادرة    . إن وجدت   عليها  المترتبة  خسائرلة والحجم المخاطر المحتم
 سجل المخاطر التشغيلية وقاعدة بيانات الخسائر.   و مصفوفة الخسائر  و يةالتشغيل

 
مؤتمتة، وهذا قد يمكن البنك من بناء    ة في بيئةشغيلي طر الت بغرض جمع المعلومات حول المخا لتشغيلية  طر اتبع المجموعة نظام إلدارة المخا ت 

 ب المخاطر التشغيلية في المستقبل. أكثر تعقيدا الحتسا ل إلى طرق ل المخاطر التشغيلية بغرض دعم االنتقابيانات حو قواعد 
 
المخاط  إدارة  مسؤأن  المجموعة  لدى  زيادة ور  عن  المالو  لة  عن  الب   التشغيليةخاطر  عي  مستوى  ور   خالل  مننك،  على  العمل  تنظيم  ش 

الت  والدورات  الدراسية  نواحي مخ  حول ية  دريب والحلقات  لمب   اإللتزام   تلف  التشغيل  البن مخاطر  السنة.  ك  وظفي  مدار  اإلطار  وعلى  من خالل 
تقييم  ة وتشغيلي طر الالمخا   كافة الفروع والوحدات لتحديد   ة" من قبل رقاب عمليات "تقييم ذاتي للمخاطر وال   إجراء  يتمالتنظيمي لمخاطر العمليات  

احتمال حدوث  الحد من  من اجل    قعة متو ر غير  العمل  ألي ضعف في السيطرة او أي مخاطعلى خطط    . ويتم االتفاقفعالية الضوابط الحالية 
ات  إجراء  مخاطر التشغيل من اجل ضمان ان   اث حدا كل  حول  ويتم تسجيل و رفع تقرير    . ملياتو / أو األثر الناجم عن احداث مخاطر الع

    . ء واسترداد الخسائر ضاء العمالاتخذت في الوقت المناسب، من اجل تخفيف عدم رتعافي قد ال
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 98 

 ري ش.م.ع. دبي التجابنك 
 

 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعةإيضاحات 
 2022ديسمبر  31ية في للسنة المنته

 
 الية )تابع( مخاطر المة الإدار    35

 
 ( )تابعغيلية  المخاطر التش ( ز

 
تفصيلي    باإلضافة إلى تقييم  ة األعمالة البيانات في حالة الكوارث واستمراري ات استعادبإجراء تقييم إلجراءعلى ذلك, تقوم المجموعة  عالوة  

قديمها يتم ت جديدة  خاطر التشغيلية في أي منتجات عناصر المييم  المعلومات الجديدة/المحدثة وتق  لمخاطر األنظمة بالنسبة لكافة نظم تكنولوجيا
التدقيق الداخلي.  يام بها من قبل قسم  ي يتم القجراءات من خالل المراجعات الدورية الت اسات واإل إجراء يتم تنفيذه. ويتم دعم االلتزام بالسي   أو

ال للتغطية  مراجعة  إجراء  يتضمن  المتاحة  كما  وفقا   باإلشراف  فاظ  لالحت   للمجموعة تأمينية  التأمين  كفاية  مدى  تقعلى  المبادئ  تضيه  لما 
الوحدة  ا تقدم  بازل.  لا  منتظمالتوجيهية  العليا  مستجدبال  ملخصا  اإلدارة  إلى  األدارةعن  المنبثقة    واإلمتثال   لمخاطراولجنة  ات  م  لدع  مجلس 

 . المجموعةت اطر التشغيلية في كافة مجاال خالمووضع   المجموعةطار المخاطر التشغيلية لدى على االحتفاظ برقابة كافية على إ تهمقدر
 

 رأس المال  ةإدار  36
 

   رأس المال النظامي  36-1
 

ال  تقوم لدالجهة  المركزي  بالمصرف  المتمثلة  و  للمجموعة  اإلماتنظيمية  المتحدةولة  العربية  المال    رات  رأس  متطلبات  ومتابعة  بوضع   ,
 نية.القانو
 

 لمال:  اأس فيما يلي أغراض المجموعة من إدارة ر
 

 ؛ و  لمبدأ االستمرارية وزيادة عائدات المساهمين فقا  على االستمرار و  حماية قدرة المجموعة  •

 ارات العربية المتحدة.  المركزي لدولة اإلم بل المصرف تزام بمتطلبات رأس المال النظامية الموضوعة من قاالل •
 

المج سياسة  للمتتمثل  قوية  رأسمال  قاعدة  على  بالمحافظة  والدائ ظ حاف موعة  المستثمرين  ثقة  على  واالسة  والسوق  التطوير    رتمرانين  في 
محافظة على  حفظ التوازن بين ال  مدى اهمية أثر العائد على المساهمين بحجم رأس المال وتدرك  وعة مدى ت المستقبلي لألعمال. تدرك المجم 
 مال. قد يقدمها مركز سليم لرأس ال  لتيل من جهة وبين المميزات ومستوى الضمانات االعوائد المرتفعة على رأس الما 

 

إ ذباإلضافة  الخاصة  للى  بتقييم متطلباتها  المجموعة  تقوم  الماك،  األعمبرأس  النمو وخطط  باالعتبار متطلبات  األخذ  ت ل  مع  قوم  ال، كما 
لمجموعة لتقييم رأس المال  لية  ال اإلقتصادي ضمن إطار عمل السياسة الداخلباتها النظامية ومتطلبات المخاطر/ رأس المبتحديد حجم متطل

(ICAAPتشكل بعض  .) التأمين   إلستراتيجية ، القانونية ، اإللتزام ، األهمية ،المخاطر ااطر مثل مخاطر أسعار الفائدة ، التركزات ، خالم
 (.ICAAPقييم كفاية رأس المال )من إطار عمل السياسة الداخلية للمجموعة لت ومخاطر السمعة جزءا 

 

المج ر  ةموع تقوم  على  العائد  بإحتساب  المعدل  أيضا   المال  التي    وفقا  أس  اإلئتمان  بطلبات  يتعلق  فيما  تسعيرللمخاطر  أساس  يتم  على  ها 
 قا  للمخاطرضمن نظام تقييم االئتمان.رأس المال المعدل وفعائد على المخاطر المعدلة. يتم إدراج حساب ال

 
  كفاية رأس المال  مات حولومعل موحد ولذلك يتلقىشراف على المجموعة على أساس باإلم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يقو

باستخدام إطار بازل  مستوى المجموعة    على أس المال  ، يتم احتساب ر  2017مجموعة ككل. اعتبارا من عام  المال لل  ويحدد متطلبات رأس
ي مع مراعاة  زلمركلعربية المتحدة امصرف اإلمارات ا  التي يقدمها  الت، بعد تطبيق التعدي ("لجنة بازل") المصرفية  للجنة بازل للرقابة    3

للتطبيق  الوطني  يتألف  اإلطار  بازل.  بازل    3  إطار  شأن  شأنه  من  2،  ا  ،  الحد  "ركائز":  لمت ثالث  وألدنى   ، المال  رأس  عملية  طلبات 
 . المراجعة الرقابية وانضباط السوق 

 
 اإلضافي،  الثاني والشق ولألا  شقوال  العادية سهملأل  األول الشق  وهي رئيسية اتئ ف ثثال إلى للمجموعة النظامي المال رأس ينقسم

   

ال العادي، واالحتياطي  ، يشتمل على رأس الم  أس المال ويمثل الفئة األعلى جودة من ر  لعادية الشق األول الملكية ارأس مال حقوق   •
واالحتياط العام القانوني  العادلة  ي  القيمة  الموجودات لمستبقاة؛  ااح  واألرب   واحتياطيات  وا  بعد خصم  الملموسة  النظامية  ي لتعدغير  الت 

المد بالبنود  المتعلقة  يتمرجة في حقاألخرى  ال  فة ألغراضالتعامل معها بصورة مختل  وق المساهمين و لكن  بكفاية رأس  مال  خاصة 
 . العربية المتحدة المركزي إلماراتحسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف ا

 عادية. لير اس المال لألسهم غمن رأس المال على أدوات رأ  1 لشقيشتمل ا •

على   • يشتمل  المال،  لرأس  الثاني  والتي    احتياطياتالشق  تتخطى  جماعية  ال  ان  اجمالي    %1.25يجب  االئتمانية   الموجودات من 
 . بالمخاطر المرجحة
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 
 

 ةموعيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للمجإ
 2022ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 
 المال )تابع(  رأس  إدارة 36
 ( )تابع  رأس المال النظامي  36-1

 2017فبراير  1ا  منلت حيز التنفيذ اعتبار، والتي دخ 3ل بازل ئح رأس مارف اإلمارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولواأصدر مص
 ورأس المال اإلجمالي.   1والشق   يةدالعامن األسهم  1لشق ل على ثالثة مستويات ، وهي ااالم، حيث تم تطبيق متطلبات الحد األدنى لرأس 

 
 : ة المتحدة هي كالتاليولة اإلمارات العربي لمركزي لد المحددة من قبل المصرف ا رأس المال النظامي  فايةلك األدنىالحد ان 
 . ن الموجودات المرجحة للمخاطرم %  7لملكية العادية الشق األول ما ال يقل عن يجب ان تشكل حقوق ا -
 للمخاطر.  ت المرجحةمن الموجودا %8.5الشق األول ما ال يقل عن  ل س مايجب أن يشكل رأ -
 ول المرجحة للمخاطر.  من إجمالي  األص  %10.5يقل عن يجب ان يشكل إجمالي رأس المال ما  ال  -
 

بحد أقصى    ،لمالت الدورية لرأس اال التحوطي واحتياطي التقلبامال  احتياطي رأس )ن احتياطي رأس المال التحوطي  يتم تكوي باإلضافة،  
 . %7ى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع يكون أعل بحيث (% لكل احتياطي  2.5يصل إلى 

 
 أس المال الخارجية المفروضة. وعة بجميع متطلبات رتزم المجمتل
 

 وكفاية رأس المال موارد   36-2
مكونا أدناه  الجدول  ريلخص  المئ أ ت  والنسب  النظامي  المال  تعليماتس  بحسب  ألحك  3  ل باز   وية  الخارجية.وفقا  للمتطلبات  ام  والمطابقة 

على فائض الحيطة لرأس    شملي و  %13ه  ما نسبت   2022  ديسمبر  31ما في  رأس المال المطلوب ك  بلغي ،  3المركزي بشأن بازل    المصرف
على    تحتوي  والتي  2020  مبرنوف  12المؤرخ في  المنصوص عليها في التعميم  ر  ي عاي المبتطبيق    قامت المجموعة. كما  .%2.5نسبة  المال ب 

بخصوص   إضافية  السوق  ئتمان،االمخاطر  إرشادات  التشغيلية،  مخاطر  فيثمارست او  المخاطر  الملكية  حقوق  اصن   ات  ، الستثماراديق 
اا  المخاطر  للطرف  وتعدي اب لمقالئتمانية  ال  القيمة  المعايير  الئتمانيةل  وتدعم  "المتطلبات  ت .  لكفالعطبيق  )تعمي   ايةائدة  المال"  رقم  رأس  م 

52/2017). 
 

  2022  2021  
  م هألف در   ألف درهم  

      ولرأس مال حقوق الملكية العادية الشق األ
  2.802.734  2.802.734  رأس المال

  1.401.447  1.401.447  والنظامي قانونيالحتياطي اال
  1.366.663  1.366.663  حتياطيات األخرىواال العامحتياطي اال

  5.113.083  6.071.426  المستبقاة األرباح
  (72.764)  (692.040)  متراكمر الخلشامل األالدخل ا

  131.522  90.292  تقالية لمعايير التقارير المالية الدوليةالن االترتيبات 

  11.040.522  10.742.685  
  (164.554)  (123.565)  ظاميةن الخصومات والتعديالت ال

  10.578.131  10.916.957  وق الملكية العادية الشق األولإجمالي رأس مال حق
      

  2.203.800  2.203.800  (2-19)إيضاح ة ياإلضاف سندات راس المال الشق األول

  12.781.931  13.120.757  الشق األول من رأس المال
      لاالشق الماني من رأس الم

  1.008.978  1.007.389  لمؤهلةجماعية االمخصصات ال

  1.008.978  1.007.389  الشق الماني من رأس المال
      

  13.790.909  14.128.146  إجمالي رأس المال النظامي

      
      الموجودات المرجحة للمخاطر

  80.718.220  80.591.138  ئتمانمخاطر اال
  731.729  1.248.790  قمخاطر السو

  5.746.505  6.233.385  اطر التشغيليةالمخ

  87.196.454  88.073.313  ر  الموجودات المرجحة للمخاط

  %14.66  %14.090  ولق األالش -نسبة كفاية رأس المال
  %1.16  %1.14  الشق الماني -نسبة كفاية رأس المال

  %15.82  %16.04  نسبة كفاية رأس المال

      
 صم التوزيعات المقترحة من قاعدة رأس المال. فاية رأس المال بعد خسبة كتم احتساب ن 
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 ش.م.ع.  جاريالتبنك دبي 
 

 للمجموعة لموحدةإيضاحات حول البيانات المالية ا
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  إدارة رأس المال  36

 
 موارد وكفاية رأس المال )تابع(  36-2

 

 لمخاطرمرجح ل تطلبات رأس المال الم
 

الم  قامت  القد  مخاطر  بخصوص  المعياري  المنحى  باتباع  وجموعة  امخا الئتمان  و طر  ل  لسوق  األساسي  المؤشر  التشمنحى  غيلية  لمخاطر 
ر السوق والمخاطر  خاطلمرجح للمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان ومغراض تقديم التقارير التنظيمية. وفيما يلي متطلبات رأس المال األ
 ة:تشغيلي ال
 
 ئتمان  التعرض لمخاطر اال (1)
 

ضمن اإلطار العام لكفاية رأس    معياريلة. ويتم تصنيف التعرضات وفقا  للمنحى الممو  غيرة ممولة ولدى المجموعة محفظة ائتمانية متنوع
بازل   اتفاقية  على  بناءا   العرا  3المال  اإلمارات  لدولة  المركزي  المصرف  عن  يشمل    بيةلصادر  الذي  الخاص    المنحى المتحدة  المعياري 

البمخا األطراف  فئات  يلي وصف  وفيما  االئتمان.  باطر  لتحافة  إلضمقابلة  المستخدمة  المرجحة  المخاطر  أوزان  الإلى  ذات  مديد  وجودات 
 المخاطر المرجحة: 

 
 ائتمانات الممولة ا• 
 
 من الجهات السيادية لمطالبات ا
 
  سياديةالجهات الة للمطالبات من المصارف المركزية وقياس المخاطر المرجح  يتم  ومصارفها المركزية.  كومات التعرضات للح  هي تمثل  و 
تم ترجيحها  ي التعرضات للحكومة الفدرالية وحكومات اإلمارات  المعترف بها،    ةالخارجي   مؤسسات التقييم االئتماني  فاتها من قبلتصني قا  لوف

التعرضا  بنسبة صفر %  هذه  كانت  امقي ت  إذا  بالدرهم  وممولة  األإلمادة  بالدوالر  أو  التعرضات    .مريكيراتي  ترجيح  دول    لحكوماتيتم 
وإذا كانت تعتمد الجهة    الحكومات ممولة بالعملة المحلية لهذه  وت مقيدة  كان   إذا   ومصارفها المركزية بنسبة صفر % يجي  الخلالتعاون    مجلس 

 . المركزية  ومصارفهايونها السيادية ية لدمثل هذه المعالجة التفضيل الجهات رقابية لتلك ال
 

 كومة بعة للحركات التاوالش  غير التجارية   ت من شركات القطاع العامالمطالبا
 
  . مطالبات من البنوكالمعترف بها من قبل المصرف المركزي نفس معاملة الير التجارية  غع العام  معاملة المطالبات من شركات القطا  تتم

معاملة   األشر  جميعل التعرضات  ويجب  العام  القطاع  الخكات  في  متضمنة  الغير  المركزيرى  المصرف  للتعرضات   ئحة  مماثلة    بصورة 
 ة. لتجاري للشركات ا

 
تبلغ نسبة ملكية الحكومة  الشركات التابعة للحكومة  (كومة  حتابعة للمن الشركات ال  الباتطللم  يتم وزن المخاطر المرجحة  فيها اكثر    التي 

للتصنيفات  50% وفقا  قبل  (   من  التقي الموضوعة  االئ مؤسسات  الخارجي يم  بهاتماني  المعترف  الة  لوزن  المخصصة  النسبة  تبلغ  مخاطر  . 
 .  %100ت التابعة للحكومة غير المصنفة شركا رجحة لمطالبات ال الم
 

 ت من بنوك التنمية متعددة الجنسيات   االمطالب 
 

البنوك األعضاء المدرجين    لكويستثنى من ذ كالبنو  لتلكئتماني  وفقا  للتصنيف االة لبنوك التنمية متعددة الجنسيات  يتم وزن المخاطر المرجح
 ي صفر %.  حة هحيث تكون نسبة المخاطر المرجك الدولي ضمن مجموعة البن 

 
 المطالبات من البنوك  

 
المخيتم   لهم  اوزن  الموضوعة  للتصنيفات  وفقا   البنوك  من  للتعرضات  المرجحة  التصنيفطر  مؤسسات  قبل  تم    من  أنه  إال  الخارجية، 

 لمطالبات قصيرة األجل.  ل أوزان أفضل للمخاطر  تخصيص
 

 بها.     المؤسسة  عن ما هو مطبق على المطالبات من الدولة نفة ألية مطالبات من بنوك غير مصالمرجحة  لن يقل وزن المخاطر 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 

 

 ةمالية الموحدة للمجموعإيضاحات حول البيانات ال
 2022ر بديسم 31للسنة المنتهية في 

 

 المال )تابع(  أس إدارة ر  36
 

 )تابع(   موارد وكفاية رأس المال 36-2
 

 ع(  التعرض لمخاطر االئتمان )تاب  (1)

 
 )تابع(  ائتمانات الممولة ا• 

 ت التجارية   ا ت من الشركالمطالبا
 

الشركا  من  للمطالبات  المرجحة  المخاطر  وزن  التجارية  يتم  للتصن ت  مؤسسات  وفقا  قبل  من  الموضوعة  الايفات  االئتماني  خارجية  لتقييم 
 .  %100مصنفة ر الر المرجحة لمطالبات الشركات غي زن المخاط. تبلغ النسبة المخصصة لوالمعترف بها

 
د، سيتم تطبيق  لنظامية لمحفظة األفراوالمتوسطة الحجم الغير مصنفة التي ال تتماشى مع المعايير ا  ةكات الصغيرللشربالنسبة للتعرضات  
 .  %85 نسبة وزن مخاطر

 
 التعرضات النظامية لألفراد    المطالبات من 

 
باستثناء القروض التي  )  %75فراد  راد المدرجة ضمن المحفظة النظامية لألاألفوزن المخاطر المرجحة لمطالبات  المخصصة ل تبلغ النسبة  

تتو  ت تجاوز كانت  إذا  استحقاقها(،  الموض موعد  المعايير  مع  بازل  افق  اتفاقية  ارشادات  في  المر  3حة  بالمصرف  لدولة  الخاصة  كزي 
 اإلمارات العربية المتحدة.  

 
 ضمونة بموجب عقارات سكنية   البات الم المط
 

بنسبة   للمخاطر  تفضيلي  تتجاوز  35تم تطبيق وزن  لم  التي  المطالبات  بعقار    10% على  المطالبة  تأمين  لمقترض واحد وتم  ماليين درهم 
القيمة   إلى  القرض  نسبة  وتبلغ  بمعايير  85سكني  يفي  التعرض  كان  إذا  فعندئذ  نهائي،  بشكل  بهما  الوفاء  أو  المعيارين  تحديد  تعذر  إذا   .%

%، بينما كانت المطالبات األخرى المضمونة على العقارات السكنية مرجحة  75اد التنظيمية، يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبة  مطالبات األفر
 %.100بالمخاطر بنسبة 

 
 جارية   مضمونة بموجب عقارات ت المطالبات ال

 
 .  %100ة بنسبة رجحة للمطالبات المضمونة بموجب عقارات تجاري خاطر المتم وزن الم

 
 موعد استحقاقها   ت تي تجاوزض الالتعرضات للقرو

 
من  يوما ، صافي    90ق منذ أكثر من  جحة للجزء غير المضمون من اي قرض )بخالف قرض رهن سكني( مستح ر لمخاطر الميتم وزن ا

 ى النحو التالي:  جزئي( علذلك الشطب ال بما في المخصصات المحددة )
 
 القرض؛ و  من القيمة قيد السداد من  %20ددة عن المحعندما تقل المخصصات  %150بنسبة  يتم وزن المخاطر المرجحة  -
 داد من القرض. من القيمة قيد الس %20حددة عن عندما تزيد المخصصات الم  %100تم وزن المخاطر المرجحة بنسبة  ي  -

 
م  تصنيف يت   .%100طر المرجحة بنسبة  وزن المخايوما يتم    90جاوز موعد اتسحقاقها  ألكثر من  عندما تت لرهن السكني  اقروض    في حال

ب  ما  األخرى  الموجودات  "الموجو جميع  وزدين  ويتم  األخرى"،  و"الموجودات  األعلى"  المخاطر  اصناف  تحت  المرجحة  ات  المخاطر  ن 
   مخاطر الموصوف. بحسب وزن ال

 
 ت غير الممولة تماناائا• 
 

عامل  م بالنسبة للبنود الطارئة المتعلقة باالئتمان، يتم تحويل القيمة االسمية إلى تعرض من خالل تطبيق عوامل تحويل االئتمان. يعتمد استخدا
% على نوع العنصر الطارئ، ويستخدم لتحويل المبالغ االسمية خارج الميزانية العمومية إلى ما  100% أو 50أو  %20تحويل االئتمان بنسبة 

 يعادلها في التعرض للميزانية العمومية. 
 

اريخ الميزانية العمومية. ان المبلغ اإلسمي لإللتزام  ت غلة كما في  ة غير مسحوبة تمثل إلتزامات غير مست ماني لتزامات منح تسهيالت إئت إن إ
ل  لإللتزامات ذات اإلستحقاق التعاقدي ألق  %50  و   %20  مل تحويل بنسبةم عواالمستخدم. لقد تم إستخدانسبة عامل التحويل اإلئتماني    يحدد

يمكن إلغائها بدون قيد أو شرط إلى تعرضات داخل    ي تمانية والت ي حين لم يتم تحويل اإللتزامات اإلئ ي. فوأكثر من سنة على التوال من سنة  
    . %0بحيث تخضع ل   العمومية الميزانية
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع. 

 

 الية الموحدة للمجموعةات المحات حول البيانإيضا
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 بع( )تا إدارة رأس المال  36
 ابع( موارد وكفاية رأس المال )ت 36-2

 
 لمخاطر اإلئتمان )تابع(  ضالتعر (1)

 
 اديق اإلستممار صن تممارات حقوق الملكية في إس• 

 
،  بالنسبة لكافة استثمارات حقوق الملكية من قبل البنوك في جميع أنواع الصناديق المحتفظ بها في السجالت المصرفية )نطاق حقوق الملكية(

ا لو كان البنك يحتفظ بتعرض الصندوق بشكل مباشر وليس غير مباشر من خالل االستثمار  الموجودات المرحجة بالمخاطر كم  احتساب  يتم
 ( الُمفصلة  النظر  نهج  وهي  متتالية،  مناهج  ثالثة  من  متدرج  نظام  البنك  استخدم  الصندوق.  الداخلي  LTAفي  النظام  ومنهجية   )

للمخاطر والتحفظ ، وفقا  لما تقتضيه المعايير. عالوة على  ( بدرجات متفاوتة من الحساسية  FBA( والمنهجية المرجعية )MBAاألساسي) 
ذلك، يتم أيضا دمج تعديل الرافعة المالية للموجودات المرجحة بالمخاطر لتعكس الرافعة المالية للصندوق بشكل مناسب كما هو موضح في  

 المعايير.
 

 ئتمان  تقييم ااتعديل  • 
 

ا موحد ا لحساب األصول المرجحة بالمخاط  كالتالي: . العملية التي يتبعها البنكتعديل تقييم االئتمانر لمخاطر  اعتمد البنك نهج 
 . مان للطرف المقابل على أساس معيار مخاطر االئت     يتم احتساب التعرض عند التعثر •
 لكل مجموعة مقاصة. عامل الخصم اإلشرافي  ب ل ضرمن خال بل لكل طرف مقا يتم حساب التعرض لالسم الفردي  •

 لى البنوك. المال باستخدام الصيغة المطبقة ع• يتم احتساب رأس 
 . جحة للمخاطرئتمان الموجودات المر تعديل تقييم االالشتقاقه من  12.5راؤه هو ضرب رأس المال في الحساب النهائي الذي تم إج

 

 
 التعرض لمخاطر السوق  (2)
 

حيث يتم تحليل المتطلبات الرأسمالية الخاصة بمخاطر  ري. ب اسمالية الخاصة بمخاطر السوق وفقا  للمنحى المعي الرأ طلبات  تساب المت يتم اح
عمالت األجنبية، ومخاطر  ملكية، ومخاطر صرف الال  لفائدة، ومخاطر حقوقسعار ارأسمالية خاصة بكٍل من مخاطر أ السوق إلى متطلبات  

 الخيارات. 
 

 ة تشغيلي لمخاطر الالتعرض ل (3)

 
ت ت  و  التشغيل  لمخاطر  المال  رأس  متطلبات  احتساب  ركم  المال  لفة  متوسط  اس  بضرب  وذلك  األساسي  المؤشر  منحنى    إجمالي   باستخدام 

 .المحدد مسبقا  بيتا  عامل سنوات ب  لثالثةل اإلجمالي الدخ
        

  أرقام المقارنة  37
 

   غير هام.يرها ث تأ يعتبرهذه البيانات المالية الموحدة، والتي  ع في المتب  مع العرض تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق




