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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.

 
 للمجموعةالموحد  األرباح أو الخسائر المرحلي الموجزبيان 

 ) غير مدققة(2021 يونيو 30في المنتهية  أشهر الستة وفترةالثالثة أشهر  لفترة 
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في      فترة الستة أشهر المنتهية في    
 يونيو 30 إيضاح 

 2021 
 ألف درهم

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2020 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

و يوني 30 
2020 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

         
 727.035  686.071  1.503.248  1.318.771  دخل الفوائد والدخل من التمويل اإلسالمي
 مرررودعيمصرررروفات الفوائرررد والتوزيعرررات علرررى 

 الودائع اإلسالمية
  

(308.909) 
-------------- 

  
(573.818) 

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

  
(152.322) 

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

  
(282.293) 

------------- 
التمويااف  صااافي دخااف الفوائااد وصااافي الاادخف ماان

 اإلسالمي
  

1.009.862 
  

929.430 
  

533.749 
  

444.742 
         

 131.241  203.078  332.634  384.580  صافي دخل الرسوم والعموالت
صرررافي األربررراح مرررن التعامرررل برررالعمالت األجنبيرررة 

 واألدوات المشتقة
  

117.616 
  

109.658 
  

67.808 
  

51.843 
من اإلستثمارات بالقيمة العادلة  من  صافي األرباح

 لخسائرخالل األرباح أو ا
  

2.880 
  

1.093 
  

947 
  

121 
ديرن  رباح من بيع اسرتثمارات فري سرنداتصافي األ

 الدخل الشامل األخر بالقيمة العادلة من خالل
  

13.634 
  

8.644 
  

4.833 
  

5.741 
 525  4.025  (3.750)  6.152  الشركة الزميلة / )خسائر( أرباح الحصة من

 -  140  2.786  2.925  دخل توزيعات أرباح 
 34.524  دخل آخر

-------------- 
 31.345 

-------------- 
 26.928 

------------- 
 21.110 

------------ 
 655.323  841.508  1.411.840  1.572.173  إجمالي الدخف التشغيلي 

         
خسرائر انخفراض قيمرة مخصصات من  المعكوسات
 من البنوك المستحق

  
411 

  
1.437 

  
61 

  
(243) 

مخصصررررات خسررررائر انخفرررراض قيمررررة القررررروض 
 والتسليفات والتمويل اإلسالمي

  
(494.119) 

  
(493.230) 

  
(288.784) 

  
(238.779) 

القررررروض والتسررررليفات والتمويررررل مررررن  مسررررتردات
 اإلسالمي

  
19.978 

  
8.943 

  
12.153 

  
(10.718) 

 مخصصرررررات المعكوسرررررات مرررررن( / مخصصرررررات)
 ألوراق المالية االستثماريةخسائر انخفاض قيمة ا

  
(372) 

  
1.960 

  
(416) 

  
2.126 

 (7.583)  (430)  (14.198)  (13.111)  مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى
  ---------------  ----------------  -------------  ------------ 

 400.126  564.092  916.752  1.084.960  إجمالي الدخف الصافي
  --------------  ---------------  -------------  ------------- 

 (190.823)  (205.872)  (374.124)  (394.760)  مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى
 5.805  (7.187)  (12.197)  (14.145)  اإلستهالك واإلطفاء

  -------------  --------------  -------------  ------------- 
 (185.018)  (213.059)  (386.321)  (408.905)  إجمالي المصروفات التشغيلية

  --------------  -------------  -------------  ------------- 
 676.055  للمجموعة صافي أرباح الفترة

======= 
 
 

530.431 
======== 

 351.033 
======= 

 215.108 
======= 

 0.22 16 سي والمخفض للسهم )درهم(الربح األسا
======= 

 0.19 
======== 

 0.10 
======= 

 0.08 
======= 

         
 .للمجموعة المرحلية الموجزة الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 23إلى  1المرفقة من تشكل اإليضاحات 

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

 
  للمجموعة الموحد الموجز المرحلياألخر  الدخف الشامف بيان
 )غير مدققة(2021 يونيو 30في المنتهية أشهر  الستة فترةالثالثة أشهر و لفترة 
     
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   فترة الستة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

2021 
يونيو  30 

2020 
يونيو  30 

2021 
يونيو  30 

2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
         

 215.108  351.033  530.431  676.055  أرباح الفترةصافي 
  --------------  -------------  ------------  ----------- 
         

         :بنود لن يعاد تصنيفها إلى األرباح او الخسائر
         
إعررادة تقيرريم أسررتثمارات فرري حقرروق  ( / أربرراحخسررائر)

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ملكية 
  

(1.684) 
  

10.541 
  

5.318 
  

17.077 
         

 أو تصنيفها الحقا إلى األرباح إعادة يحتمل بنود

 :الخسائر 

 

        

  التغيرررات فرري القيمررة العادلررة للجررزء الفعلرري مررن تغطيررة 
 التدفقات النقدية

  
1.142 

  
1.218 

  
(1.049) 

  
(1.093) 

 (185)  18  (362)  (49)  التغيرات في احتياطي القيمة العادلة في الشركة الزميلة

  1.093  856  (1.031)  (1.278) 
         

في االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلاة  التغيرات
 من خالف الدخف الشامف األخر: 

        

         

 (5.741)  (4.833)  (8.644)  (13.634)  األرباح المحققة من بيع استثمارات في سندات الدين 
مرن إعرادة تقيريم اإلسرتثمارات فري  ( / األربراحالخسائر)

 سندات الدين
  

(5.743) 
  

31.629 
  

58.765 
  

266.036 

صاافي التغياار فااي االسااتثمارات  المحااتفظ بهااا بالقيمااة 
 العادلة من خالف الدخف الشامف األخر 

  
(19.377) 

  
22.985 

  
53.932 

  
260.295 

  -------------  -------------  ------------  ------------ 
 276.094  58.219  34.382  (19.968)  الشاملة األخرى للفترة  ( / األرباحالخسائر)
  -------------  -------------  ------------  ------------ 

 491.202  409.252  564.813  656.087  إجمالي الدخف الشامف للفترة 
  =======  =======  ======  ======= 
         
         
         

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

 )غير مدققة(2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

 
 إجمالي األرباح    احتياطي القيمة  االحتياطي االحتياطي االحتياطي القانوني  سندات رأس الماف رأس

 
 حقوق الملكية  المستبقاة العادلة الرأسمالي العام والنظامي الشق األوف الماف

 
 مألف دره ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 10.216.570 4.597.352 48.454 38.638 1.328.025 1.401.367 - 2.802.734 2020يناير  1في 
 المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق الملكية:

 

 

  
 

(580.166) - - - - - - (%20.7) 2019توزيعات أرباح نقدية لسنة      (580.166)  

(15.400) - - - - - - 2019مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة   (15.400)  

(310) - - - - - - الحصة في مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة     (310)  
        الدخف الشامف األخر

 530.431 530.431 - - - - - - صافي أرباح الفترة     

 34.382 - 34.382 - - - - - للفترة ىاألخر ةالشامل األرباح    

 564.813 530.431 34.382 - - - - - جمالي الدخف الشامف األخر للفترة إ

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

3682.8 38.638 1.328.025 1.401.367 - 2.802.734 )غير مدققة( 2020 يونيو 30في   4.531.907 10.185.507 

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

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

 المعامالت مع المساهمين، المسجلة مباشرة في حقوق الملكية:
 

 

  
 

(560.547) - - - - - - (%20) 2020توزيعات أرباح نقدية لسنة      (560.547)  

(15.400) - - - - - - 2020مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة لسنة   (15.400)  

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

(1.543) - - - - - - تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول  (1.543)  

(604) - - - - - - الحصة في مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الشركة الزميلة     (604)  
         الدخف الشامف األخر 

 676.055 676.055 - - - -  - صافي أرباح الفترة   

(19.968) - - -  - للفترة ىاألخر ةالشامل الخسائر     - (19.968)  

(19.968) - - -  - لدخف الشامف األخر للفترة إجمالي ا  676.055 656.087 

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

57945. 38.638 1.328.025 1.401.367 2.203.800 2.802.734 )غير مدققة( 2021 يونيو 30في   5.145.471 12.965.614 

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

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

                    )غير مدققة(2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  
 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 يضاح إ 

 ألف درهم ألف درهم  
 (غير مدققة)  (غير مدققة) 

 تشغيليةاألنشطة ال
 530.431 676.055 للمجموعة الفترةأرباح صافي 

 :خرىلبنود غير النقدية والبنود األتسويات ل
 12.197 14.145 واإلطفاء االستهالك

 16.400 17.903 إطفاء عالوات / خصومات االستثمارات
 1.209 543 إطفاء تكلفة قيود السندات والقروض متوسطة األجل

 431 10.362 األجنبية خسائر من التحول في العمالت
 176 105 غير المحققة من اإلستثمارات بالقيمة العادة من خالل األرباح أو الخسائر لخسائرا

 (9.358) (16.242) محققة من بيع استثمارات  ارباح
 1.402 (22.166) المحققة من األدوات المشتقة( / الخسائر غير األرباح) صافي

 (1.960) 372 سائر انخفاض قيمة األوراق المالية االستثمارية)المعكوسات من( مخصصات خ/  مخصصات
 3.750 (6.152) الشركة الزميلة ( / خسائرأرباح)الحصة من 

 (2.786) (2.925) دخل توزيعات األرباح
 493.230 494.119 مخصصات خسائر انخفاض قيمة القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي

 (1.437) (411) قيمة المستحق من البنوك مخصصات خسائر انخفاض المعكوسات من
 14.198 13.111 مخصصات خسائر انخفاض قيمة موجودات أخرى

   (15.670) 25 وعقارات إستثمارية من استبعاد ممتلكات ومعدات (أرباحخسائر / )
 ------------ ------------  
 1.178.844 1.042.213 

 1.401.349 (298.486) المصرف المركزي في االحتياطي القانوني لدى ( / النقصالزيادة)
 في شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفترة استحقاقالنقص 

 1.000.000 350.000 كثر من ثالثة أشهرتعاقدي أ  
 - (339.686) أشهركثر من ثالثة ك بفترة استحقاق تعاقدي أالبنو من حقاتتفي المسالزيادة 
 (3.731.961) (9.249.900) والتمويل اإلسالمي والتسليفاتفي القروض  الزيادة
 (401.014) (228.349) في الموجودات األخرى الزيادة

 2.776.490 1.194.437 من ثالثة أشهر لبنوك بفترة استحقاق تعاقدي اكثرالزيادة في المستحق ل
 1.984.945 10.069.011 والودائع اإلسالمية للعمالء في ودائع العمالء الزيادة

 (215.479) 186.368 في المطلوبات األخرى)النقص( دة / الزيا 
 (15.400) (15.400) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 --------------- -------------- 
 3.841.143 2.846.839 األنشطة التشغيلية من يةالنقدالتدفقات صافي 

 --------------- -------------- 
 األنشطة االستثمارية

  (2.972.355) (16.799.790)  استثماراتشراء 
 (22.414) (21.474) وعقارات استثمارايةممتلكات ومعدات  شراء

 2.786 2.925  المستلمة توزيعات األرباح
 2.661 3.992 توزيعات األرباح النقدية المستلمة من الشركة الزميلة

 2.133.746 8.482.823 متحصالت من بيع استثمارات  
 28.715 678 وعقارات استثمارية ممتلكات ومعدات متحصالت من بيع

 --------------- -------------  
 (826.861) (8.330.846) األنشطة االستثمارية المستخدمة في التدفقات النقدية صافي

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

 - 1.135.721 سندات وقروض متوسطة األجل
 - (66.114) ت رأس المال الشق األولالفائدة على سندا

   - (1.543) تكلفة قيد سندات رأس المال الشق األول
 (580.166) (560.547) توزيعات األرباح المدفوعة

 -------------- ------------ 
 (580.166) 507.517 األنشطة التمويلية المستخدمة في() من / التدفقات النقدية

 -------------- -------------  
 2.434.116 (4.976.490) وما يعادله  في النقد ( / الزيادةالنقص) صافي
 7.340.365 13.329.709 يناير 1في  وما يعادلهالنقد 

 -------------- ---------------  
 9.774.481 8.353.219 17 نهاية الفترة في  وما يعادلهالنقد 

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

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

 للمجموعةالمرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021 ويوني 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  
 
   الشكف القانوني واألنشطة  .1
 

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

والخدمات  سي باألنشطة المصرفية التجارية. إن البنك مدرج في سوق دبي المالي ويتمثل نشاطه الرئي2015لسنة  2للقانون االتحادي رقم 

, دبي ، االمارات العربية  2668في شارع االتحاد، ص.ب  مبنى بنك دبي التجاري الرئيسي هو للبنكن العنوان المسجل إ .المصرفية لألفراد

 المتحدة. 

 

على نتائج البنك، وشركاته التابعة  2021 يونيو 30ة في أشهر المنتهي الستةتشتمل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة لفترة 

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

 

 
 :تفاصيف حوف الشركات التابعة والشركة الزميلة

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

 ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة بالعمل كوسيط لألسهم والسندات المحلية.  من حصص الشركة %100 المجموعة تمتلكالعربية المتحدة. 

 

ً للقانون االتحادي رقم ، هي مسجلة كشركة ذات مسؤوسي بي دي لخدمات التوظيف شركة الشخص الواحد ذ.م.م (ب لسنة  2لية محدودة وفقا

بخدمات التزويد ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة  من حصص الشركة %100 المجموعة تمتلكفي دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  2015

 .بالعاملين 

 

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

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

 وبيعها.

 

ذات الغرض الخاص ألي إصدار  . تم تأسيس المنشأةجزيرة كايمانسي بي دي )كايمان( ليمتد، هي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في  (د

 لسندات الدين.

 

. أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بالتعامل جزيرة كايمان( ليمتد، وهي منشأة ذات غرض خاص مسجلة في IIسي بي دي )كايمان  هـ(

 والتفاوض على عقود المشتقات المالية.

 

ة في جزيرة كايمان. أنشأت المنشأة ذات الغرض الخاص للقيام بإدارة )كايمان( ليمتد، وهي منشأة ذات غرض خاص مسجل VS 1897 و( 

 االستثمار المستحوذ عليه من سداد الدين.

 

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

في الشركة الزميلة. تعتقد اإلدارة بان  %17.8امة وكذلك بعض أعمال إعادة التأمين. يمتلك البنك حصة بنسبة الحياة وأعمال التأمينات الع

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

 
 أساس اإلعداد . 2

 

 بيان التوافق  2-1

 

"التقارير المالية المرحلية". ال تتضمن  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  للمجموعة رحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه البيانات المالية الم

جنباً إلى جنب  هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية المدققة ويتعين قراءتها

 .2020ديسمبر  31ت المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في مع البيانا

 

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

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلةما عدا ، 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في للمجموعةالمالية الموحدة المدققة 

 .5المذكورة في إيضاح رقم 

 

 . دالمعايير الجديدة والمعدلة والتعديالت والتفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بع اي من لم تقم المجموعة بتطبيق

 
  رض البيانات المالية العملة التشغيلية وعملة ع 2-2

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

 إال إذا ذكر غير ذلك. مقرباً إلى أقرب عدد صحيح باآلالف. للمجموعة
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة المالية إيضاحات حوف البيانات
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 أساس اإلعداد ) تابع( .2
 
 أساس التوحيد   2-3

 والتي يسيطر عليها ملالمملوكة بالكا وشركاته التابعةمن البيانات المالية للبنك  للمجموعة الموحدة المرحلية الموجزة تتألف البيانات المالية
. يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة 2021 يونيو 30كما في   )ويشار إليهم بـ "المجموعة"( وحصة المجموعة في الشركة الزميلة،

العوائد من  معرضة للمخاطر أو، لديها حقوق، في عوائد متغيرة من اشتراكها مع الجهة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على تلك
 خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. 

 
 الهامة السياسات المحاسبية  .3 

 
 الموجودات المالية      3-1

 

 التصنيف .3-1-1

 

 تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي في التصنيفات التالية:
 التكلفة المطفأة؛ (1)

 دات الشاملة األخرى؛ والقيمة العادلة من خالل اإليرا (2)

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. (3)

 
 األعمافتقييم نموذج 

تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة، حيث يعكس ذلك طريقة 
تأخذ المؤسسة باالعتبار  ذلك،تحديد التقييم من خالل عامل واحد أو نشاط واحد. بدال من  يتمإدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. ال 

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

 اإلدارة تركز على  استراتيجيةا إذا كانت م الخصوص،هذه السياسات. على وجه  وتطبيقعلنة لألعمال واألهداف الم   السياسات
االلتزامات التي تمول تلك  فترة معفترة الموجودات المالية ومطابقة واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، إيرادات الفوائد التعاقدية،  تحقيق

 .الموجوداتأو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع  الموجودات

 اإلدارة ورفع تقارير بشأنها إلىالمالية المحتفظ بها داخل المحفظة  اتوالموجودتقييم أداء المحفظة  كيفية. 

 الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر الخصوص،وعلى وجه  المحفظة،التي تؤثر على أداء  المخاطر. 

 تعويض مديري األعمال يةكيف. 

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

 .وكيفية تحقيق التدفقات النقدية ليةالما الموجوداتإلدارة 
 

القيمة العادلة، بالقيمة العادلة من خالل األرباح على أساس  أداؤها يتم تقييموالتي دارتها تداول أو إلالمحتفظ بها للالمالية  الموجوداتيتم قياس 
التدفقات النقدية التعاقدية  لكل من تحصيلوال يتم االحتفاظ بها التدفقات النقدية التعاقدية بها لتحصيل  ظيتم االحتفاال  أو الخسائر حيث أنه
 المالية. ولبيع الموجودات

 
 فائدةدفعات المبلغ األصلي والفقط  تمثفما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  تقييم

الشروط التعاقدية  االعتبارالمجموعة بعين  تأخذفائدة، دفعات المبلغ األصلي والفقط  تمثلتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  عند
  .لألداة
 

. يتم تعريف "الفائدة" على أنها المبدئي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف ياألصلالمبلغ ف "يتم تعري التقييم،هذا  ألغراض
 اسيةوتكاليف اإلقراض األس ولمخاطروللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة  للمالاعتبار للقيمة الزمنية 
 السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح. األخرى )مثل مخاطر

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

 . عند التقييم تأخذ المجموعة بعين االعتبار:األصل بهذا الشرط

 النقدية؛وتوقيت التدفقات  قيمةتغيير  أحداث طارئة من شأنها 

  خصائص الرفع المالي؛ 

  والتمديد؛شروط الدفع المسبق 

  محددة؛ موجوداتشروط تحد من مطالبة المجموعة بالنقد من 

 الفائدة( ألسعارالدوري إعادة الضبط )مثل  للمالالتي تعدل النظر في القيمة الزمنية  السمات. 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة حات حوف البيانات الماليةإيضا
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 الهامة )تابع( السياسات المحاسبية  .3

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

 

لمتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر ا
 من خالل األرباح أو الخسائر:

 األرصدة مع البنوك المركزية؛ 

 المستحق من بنوك؛ 

 أدوات االستثمار بالدين؛ 

 خرى؛القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي والموجودات المالية األ 

 التزامات القروض؛ و 

 .عقود الضمانات المالية 
 

 .حقوق الملكيةال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات 
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج ذو ثالث مراحل حول انخفاض القيمة بناًء على التغيرات في الجودة  9يحدد المعيار رقم 
 نذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:االئتمانية م

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

عن أحداث التعثر لألداة المالية شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة  12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 شهراً بعد تاريخ التقرير. 12والمحتملة خالل 

عندما يظهر القرض زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ البداية، تقوم المجموعة بقيد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة  :2مرحلة 
مر األداة في خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن كافة أحداث التعثر على مدى عمر األداة. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى ع

 المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
 تعتبر القروض مخفضة القيمة. تقوم المجموعة برصد مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة. :3مرحلة 

 
التقدير العادل والمرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان التي يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة من  تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في

 النتائج المحتملة. فيما يتعلق بالتعرضات الممولة، يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي:
 

  في تاريخ التقرير: بالقيمة العادلة لكافة حاالت العجز النقدي )أي: فيما يتعلق بالموجودات المالية التي لم تتعرض النخفاض ائتماني
 و الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(؛

 ترية اإلجمالية والقيمة الحالية للتدفقات الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدف
 .النقدية المستقبلية المقدرة

 
 :على النحو التالي خسائر االئتمان المتوقعة بالرغم من ذلك، بالنسبة لحاالت التعرض غير الممولة، يتم قياس

 

 قدية المستحقة للمجموعة إذا قام حامل بالنسبة للقروض غير المسحوبة، على أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعا
 االلتزام بسحب القرض والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها إذا تم سحب القرض؛ و

  بالنسبة لعقود الضمان المالي، المدفوعات المتوقعة لتعويض حامل أداة الدين المضمونة ناقصاً أي مبالغ تتوقع المجموعة استالمها
 ة أو المدين أو أي طرف آخر.من حامل األدا

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

الفائدة  ونفس الخصائص االقتصادية. يرتكز قياس مخصص الخسائر على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام معدل
 الفعلي األصلي، بصرف النظر عما إذا كان األصل ي قاس على أساس فردي أو جماعي.

 

 تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية:
 

 احتمالية التعثر؛ 

 و التعرض عند التعثر؛ 

  عند التعثر.الخسائر المحتملة 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ضاحات حوف البيانات الماليةإي
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 الهامة )تابع( السياسات المحاسبية  .3

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

 

لى نماذج إحصائية موضوعة داخلياً وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح المعلومات تستند هذه المعايير بصورة عامة إ

 .االستشرافية

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:

 اإلحصائي  نيفالتصعلى أساس نماذج  احتسابهاوالتي يتم  يمثل احتمالية التعثر تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية؛
ً المستخدمة حالي من قبل المجموعة، ويتم تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات األطراف المقابلة  ا
 والتعرضات.

 من التعرض  التعرض عند التعثرالمجموعة  يمثل التعرض عند التعثر تقدير للخسائر الناتجة في حال حدوث تعثر. تستخلص
 التعرض عند التعثراإلطفاء. إن والمترتب على قابل والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد الحالي للطرف الم

مبالغ يمثل التعرض عند التعثر  اإلقراض، بالتزاماتعن السداد. فيما يتعلق  التعثرألصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية في وقت 
. بالنسبة االستشرافيةالعقد، والتي يتم تقديرها بناًء على المالحظات التاريخية والتوقعات مستقبلية محتملة يمكن سحبها بموجب 

مبلغ التعرض المضمون عندما يصبح الضمان المالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض يمثل التعرض عند التعثر  المالية،للضمانات 
 استخدامأوقات مختلفة بحتملة في التعرض الم  نماذج لنتائج  من خالل وضع التعرض عند التعثرالمالية، يتم تحديد  الموجودات

 .ئيةإحصاسيناريو وأساليب 

  ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية ، السدادالتعثر في تقدير للخسارة الناشئة عن الخسائر المحتملة عند التعثر تمثل
الخسائر  التدفقات النقدية من أي ضمانات. تأخذ نماذجباالعتبار خذ ، مع األالمقرض الحصول عليها المستحقة وتلك التي يتوقع

للموجودات المضمونة في االعتبار توقعات تقييم الضمانات المستقبلية مع األخذ في االعتبار خصومات البيع،  المحتملة عند التعثر
)أي  التصحيحكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت المطالبة، وت وأسبقية، االحتياطية المتبادلةووقت تحقيق الضمانات، والضمانات 

غير المضمونة وقت االسترداد، تاريخ معدالت الخسائر المحتملة عند التعثر للموجودات  نماذج تأخذالخروج من حالة عدم األداء(. 
قدية من معدل الفائدة على أساس التدفق النقدي المخصوم، حيث يتم خصم التدفقات الن االحتسابالمطالبات. يتم  وأسبقيةاالسترداد 

 .الفعلي األصلي للقرض
 

 في مخاطر االئتمان الجوهريةتقييم الزيادة  (1)

 

في االئتمان  الجوهريةللتعرضات الفردية. يتم وضع حدود كمية للزيادة  شهريفي االئتمان على أساس  جوهريةيتم إجراء تقييم لزيادة 

افة إلى المعايير الكمية، لدى المجموعة مؤشر تحذير مبكر استباقي بناًء عليه يقوم استناداً إلى الحركة في درجات تصنيف االئتمان. باإلض

المخاطر العالية المحتملين  ذويفريق مخاطر االئتمان بمراجعة جودة المحفظة على أساس شهري. يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد العمالء 

 ضمن العمالء العاملين.

 

، تأخذ المجموعة بعين االعتبار التصنيف االئتماني واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الوفاة. فيما يتعلق بعمليات اإلقراض لألفراد
يوماً، تعتبر المجموعة حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وأن األصل  30وتأكيداً لذلك، عندما يصبح األصل متأخر السداد منذ 
  .يتم قياس مخصص الخسائر على أنه خسائر االئتمان المتوقعة عل مدى عمر األداة ضمن المرحلة الثانية من نموذج انخفاض القيمة أي

 اساس كل حالة ، اعتمادا على الظروف الفردية للعمالء. عادة النظر في هذا المعيار علىمن الممكن ا
 

 تحسين بيان مخاطر االئتمان  (2)

 

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

 .1إلى المرحلة  2ومن المرحلة  2إلى المرحلة  3

 

  إلى المرحلة  3من المرحلة االئتمان على أساس المرحلة )مرحلة واحدة كل مرة(  مخاطرفي  الجوهريسوف يتم ترقية االنخفاض
 شهراً. 12بعد انقضاء فترة التنظيم التي تمتد على األقل لـ 1إلى المرحلة  2و من المرحلة  2

  عاد هيكلتها في حال أداء شهراً على األقل، في  12دفعات من األقساط أو مرور فترة تنظيم تمتد لـ  3سوف يتم ترقية الحاالت الم 
 كانت إعادة السداد أطول من األقساط الشهرية أو الربع السنوية. حال
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 جاري ش.م.ع.بنك دبي الت
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 الهامة )تابع( السياسات المحاسبية  .3

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

 

 ثر  تعريف التع

 
 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المجموعةعتبر ت
 

  التخاذ إجراءات مثل  المجموعةدون لجوء  المجموعةيكون من غير المحتمل، أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه
 مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو 

 يوماَ. 90لمدة تزيد عن  المجموعةلمادية تجاه يعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية ا 
 

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

 باالعتبار المؤشرات التالية: المجموعةأخذ تعند تقييم ما إذا كان المقترض تعثر عن السداد، 
 

  مثل اإلخالل بالتعهد؛ –مؤشرات نوعية 

  و  ؛المجموعةتجاه العميل التزام آخر من قبل نفس  سدادمثل التأخر عن السداد أو عدم  –مؤشرات كمية 

  .بناًء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية 
 

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

 رية للشركات والمحفظة االستثمارية لألفراد.بتطبيق تعريفين منفصلين للتعثر فيما يتعلق بالمحفظة االستثما
 
o المحفظة االستثمارية للشركات 

 
تتألف المحفظة االستثمارية للشركات من القروض التي تتم إدارتها بشكل فردي من قبل مدراء العالقات تحت إشراف فريق مخاطر االئتمان 

 على المعلومات المالية والمعلومات الكمية األخرى ودراسة حساب لدى المجموعة. يتم تقييم هذه القروض بصورة سنوية على األقل بناءً 
 العميل.

 
 يوماً. 90يتم تحديد أن أحد العمالء من الشركات متعثر إذا تعثر العميل عن سداد أي من التزاماته االئتمانية بشكل جوهري ألكثر من 

 
o المحفظة االستثمارية لألفراد 

 

من القروض التي تتم إدارتها على مستوى المنتج وفقاً لبرامج المنتج المعتمدة. يتم تحديد أن حساب الفرد  تتألف المحفظة االستثمارية لألفراد
 يوماً. يتم إجراء تحليل معدل التعثر للمحفظة االستثمارية لألفراد على مستوى الحساب. 90متعثر إذا تعثر العميل عند السداد ألكثر من 

 

 إستشرافيةإدراج معلومات  (3)

 

منذ  جوهريةالمجموعة بإدراج معلومات استشرافية ضمن تقييمها حول ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بصورة تقوم 
ت االعتراف المبدئي بها وقياسها لمخاطر االئتمان المتوقعة. تستند المجموعة في ذلك إلى مجموعة واسعة من المعلومات االستشرافية كمدخال

 ل:اقتصادية مث
 

 ،مؤشر العقارات في دبي و أبو ظبي 

 ،المؤشرات االقتصادية الرئيسية 

 ،المؤشرات االقتصادية الرئيسية غير النفطية 

 ،سعر برميل النفط 

 و مؤشر اسعار االستهالك 

  نسب إشغال فنادق دبي 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 الهامة )تابع( السياسات المحاسبية  .3

 

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

 تعديل الموجودات المالية  (4)
أو يتم تعديلها بين  ما تعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل ماليتعديل األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط ال يتم

أو في تاريخ  بشكل فوريواستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء  المبدئياالعتراف 
 مستقبلي.

 
. وفقًا لسياسة االعتراف باألصل إيقافهذا التعديل  قد ترتب على ما إذا كان، تقوم المجموعة بتقييم ما عندما يتم تعديل أصل مالي

. لتحديد ما إذا كانت التعديل إلى حدوث اختالف جوهري في الشروط عندما يؤدي باألصل التعديل عدم االعتراف يترتب علىالمجموعة، 
 :بعين االعتبار المجموعة ما يلي ذتأخعن الشروط التعاقدية األصلية،  ةجوهري بصورةالشروط المعدلة تختلف 

 ر العوامل النوعية مثل التدفقات النقدية التعاقدية لم تعد تعتبر تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط أو التغير في العملة أو تغيي
مل النوعية إلى وجود الطرف المقابل أو مدى التغير في أسعار الفائدة، وتواريخ االستحقاق أو التعهدات. في حال لم تشر العوا

 تعديل جوهري، يتم بعد ذلك؛

 إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية بموجب الشروط األصلية مع التدفقات النقدية التعاقدية 
ل كان الفرق في القيمة الحالية مادياً، بموجب الشروط المعدلة، ويتم خصم كلتا القيمتين بموجب معدل الفائدة الفعلي األصلي. في حا

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

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

 المبدئي والشروط التعاقدية  المتوفرة عند االعترافيتم تقديره وفقًا للبيانات والذي  احتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي
 مع  األصلية؛

  ستناداً إلى الشروط المعدلة.في تاريخ التقرير ااحتمالية التعثر على مدى عمر األداة المتبقي 
 

ة إذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية، فإن هدف التعديل عادة هو تعظيم استرداد الشروط التعاقدية األصلي
يير توقيت مدفوعات الفائدة بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير. تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة االستحقاق وتغ

. تقوم لجنة االئتمان بالمجموعة اإلمهالالقرض. تخضع كل من قروض األفراد والشركات لسياسة ب التعهدات الخاصةوتعديل شروط 
 .بشكل منتظم اإلمهالتقارير حول أنشطة البمراجعة 

 
إذا كان سيتم شطب  فيماالتدفقات النقدية، فحينئٍذ تنظر أوالً  اإلعفاء من سدادبطريقة تؤدي إلى  ما إذا خططت المجموعة لتعديل أصل مالي
عدم استيفاء معايير عدم االعتراف عادة في مثل  مما يعنيعلى نتيجة التقييم الكمي  الطريقة هذهؤثر تجزء من األصل قبل إجراء التعديل. 

 هذه الحاالت.
 

ً على حدوث زيادة  اإلمهالبشكل عام، يعتبر  تعرض أحد دليالً على  اإلمهالفي مخاطر االئتمان، وقد يمثل توقع  ريةجوهمؤشراً نوعيا
، حيث لم اإلمهال الخاصة بالمجموعةلموجودات المالية المعدلة كجزء من سياسة فيما يتعلق با .التعرضات النخفاض ائتماني في القيمة

األخذ التدفقات النقدية المعدلة مع  تحصيلالمجموعة على مدى قدرة  احتمالية التعثر، يعكس تقدير االعتراف إيقافالتعديل  يترتب على
المماثلة، وكذلك مختلف المؤشرات السلوكية، بما في ذلك أداء الدفع  اإلمهالإجراءات  بشأنخبرات المجموعة السابقة  بعين االعتبار

 لمقترض مقابل الشروط التعاقدية المعدلة.الخاص با
 

الخسائر بقيمة تعادل خسائر قياس مخصص  سوف يستمرالمبدئي،  االعترافمما كان متوقعًا عند  أعلى بكثير االئتمانإذا بقيت مخاطر 
عاد التفاوض بشأنها على أساس قياس سوف يتم بصورة عامة . االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة مخصص خسائر القروض الم 
تحسن قدرة المقترض على السداد بعد التعديل مما يؤدي إلى عكس شهراً عند وجود دليل على  12خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 الزيادة الجوهرية السابقة في خسائر االئتمان.
 

في حال لم يترتب على تعديل األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، إيقاف 
مجموعة أوالً بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي االعتراف باألصل المالي، تقوم ال

لألصل وتقوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر تعديل ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. تقوم المجموعة بعد ذلك 
صل المعدل حيث يتم إدراج التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل عند احتساب بقياس خسائر االئتمان المتوقعة لأل

األصلي العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي. فيما يتعلق بالموجودات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة يتم تعديل معدل الفائدة الفعلي 
 .لالتعديل لبيان شروط السوق الحالية السارية وقت إجراء التعدي المستخدم الحتساب أرباح أو خسائر

 



14 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 الهامة )تابع( السياسات المحاسبية  .3

 

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

 تعديل الموجودات المالية )نابع(  (4)
إن أي تكاليف أو رسوم متكبدة أو أي رسوم مستلمة كجزء من التعديل تؤدي إلى تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي المعدل ويتم 

 المالي المعدل.إطفاءها على مدى العمر المتبقي لألصل 
 

خسائر انخفاض القيمة.  ضمن الخسائرأو  األرباحلمقترض، فسيتم عرض التي يواجهها االصعوبات المالية  نتيجةهذا التعديل ب القيامإذا تم 
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.فائدة محتسبة كإيرادات  عرض األرباح أو الخسائرفي حاالت أخرى، يتم 

 
 سعر الفائدة رجعياتمتعديف  . 3-2

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

 .ةالمالي تقييم األدوات في وكمعايير المالية، واألوراق والقروض للمشتقات رئيسية مرجعية كأسعار الستخدامها
 
 في المركزية والمشاركين والبنوك التنظيمية الجهات دفع األخيرة السنوات في البنوك بين السائدة الفائدة أسعار نزاهة في اليقين عدم إن

 قبل من قيادتها يتم التي مجموعات العمل اقترحت وقد هذا .المخاطر من خالية مرجعية بديلة أسعار إلى التحول على العمل إلى السوق
 التحول في المحرز التقدم إن .تدريجية تطبيقها بصورة ليتم المخاطر من خالية مرجعية أسعار المعنية الدول في األسواق في اهمينالمس
 1 بعد لما البنوك بين السائدة للفائدة المرجعية األسعار مستقبل اليقين في عدم من عالية درجة عن أسفر الجديدة المرجعية األسعار هذه إلى
 .2022 يناير
 
 ، 2021 ديسمبر31 بعد األخرى البنوك بين السائدة الفائدة وأسعار لندن بنوك بين السائدة الفائدة أسعار بمعظم العمل إيقاف المتوقع من

 لتأجي يتم قد حيث بالدوالر األمريكي لندن بنوك بين السائدة الفائدة أسعار بعض باستثناء البديلة، المرجعية األسعار ببعض واستبدالها
 بالمجموعة الدعم ووظائف األعمال ومعظم وحدات البنوك بين السائدة الفائدة أسعار التحول يغطي . 2023 يونيو 30 حتى الوقف

 
 المنظم التحول آلية لدعم العالقة أصحاب مختلف مع تعاونها وتواصل المجموعة تحول بأنشطة يتعلق مشروع إدارة بتولي اإلدارة تقوم

 واألنظمة والعمليات المنتجات على وسيؤثر والتعقيد الحجم حيث من فائقة أهمية المشروع التحول. يكتسب عن تجةالنا المخاطر وتخفيف
 .الداخلية

 
ومراقبتها  المشروع على إدارتها القائمين على من شأن تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك تعريض البنك للعديد من المخاطر التي يعمل

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

 

 الحالية لتفعيل  مخاطر السلوك الناشئة عن المناقشات مع العمالء واألطراف المقابلة في السوق بسبب التعديالت الالزمة على العقود
 تعديل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك؛

 نوك الب وعمالئه بسبب تعطل األسواق في أعقاب تعديل أسعار الفائدة السائدة بين التي يتعرض لها البنك والسوقية المخاطر المالية
 ؛على نحو يسفر عن خسائر مالية

  السائدة بين  مخاطر التسعير الناتجة عن النقص المحتمل في معلومات السوق في حال انخفاض السيولة في حزمة أسعار الفائدة
 ؛ وخاطر غير سائلة وغير قابلة للرصدلمالبنوك وأصبحت حزمة األسعار الخالية من ا

 تمثل العالقة  المخاطر المحاسبية في حالة عجز عالقات التحوط الخاصة بالبنك، والمخاطر الناتجة عن تقلبات بيان الدخل التي ال
 .االقتصادية عند تحول األدوات المالية إلى أسعار خالية من المخاطر

 
يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة السائدة لدى بنوك لندن كأدوات تحوط. اجرة وتحتفظ المجموعة بالمشتقات ألغراض المت

مليون دوالر أمريكي. لم يكن هناك أي  60اسمية قدرها  بقيمة 2021 يونيو 30في  المخصصة في عالقة تحوط كماوللدوالر األمريكي 
 رى سائدة لدى بنوك لندن .فائدة اخبنود مخصصة في عالقة تحوط تتمثل بالتعرض إلى أسعار 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 استخدام التقديرات واألحكام .4

 

حدة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة المو

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

 بيق السياسات المحاسبية للمجموعةاألحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت 

نة والمصادر الرئيسية للتقديرات واألمور غير المتأكد منها هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية السنوية المدققة للشركة كما في وللس

 والتي ادرجت أدناه: على المجموعة 19-فيروس كورونا تفشيعن  ةالناجم، باستثناء التبعات 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

 19-أثر فيروس كورونا

السريع في ارجاء المعمورة،  التفشيوفي ضوء  .كجائحة عالمية 19-، اعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا 2021مارس  11في 

 تأخيرعدم اليقين واالجراءات المتخذة من قبل الحكومات الحتواء او واجهت العديد من االقتصادات والقطاعات تبعات كبيرة في ظل ظروف 

واالحكام المتخذة من قبل اإلدارة في تقدير قيمة  عمليات البنك والتقديراتعلى  التفشياليضاح األثر الناجم عن يصف هذا ا الوباء. تفشي

 .2021 يونيو 30الموجودات والمطلوبات كما في 

 

 إدارة مخاطر االئتمان (1

( في البيانات المالية السنوية المدققة للمجموعة كما في 1ب )-35إلضافة إلى إجراءات إدارة مخاطر االئتمان المدرجة في ايضاح رقم با

، قام البنك بتحديد القطاعات األكثر عرضة للـتأثر بهذه الظروف االستثنائية كاستجابة لتفشي فيروس 2020ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

 مع زيادة ملحوظة في اجراءات وتكرار عمليات المراجعة الدورية لهذه القطاعات وهي:  19-كورونا

 

 اإلمدادات   -   السياحة والضيافة -

 العقارات   -  المالحة الجوية وشركات الطيران  -

 التعليم   -    التجزئة   -

 

تحت القطاعات سابقة الذكر، وخصوصا للعمالء الجدد. استمرت المجموعة في تطبيق إجراءات مشددة في منح االئتمان للشركات المدرجة 

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

مرار في دعم العمالء واألعمال في االئتمان. كما ويستمر البنك في تطبيق اجراءات متحفظة في منح القروض لقطاعات التجزئة مع االست

 الدولة.

 

قام البنك بالموافقة على منح مهلة في السداد لبعض عمالء البنك من قطاعات األعمال المصرفية المؤسسية واألعمال المصرفية للشركات 

بق واالنتظام في السداد للفترات واألعمال المصرفية لألفراد على أساس كل حالة على حده. بحيث قام البنك بمراجعة أداء الحسابات السا

فق النقدي السابقة للعمالء المتقدمين بتلك الطلبات قبل المباشرة بإجراءات الموافقة. وتم تطبيق قدر عالي من األحكام لتقدير فيما اذا كان التد

 ومصاعب السيولة التي تواجه العميل مؤقتة ام مستمرة. 

 

، تم تقسيم العمالء المستفيدين من تأخير سداد الدفعات CBUAE/BSD/N/2020/2019بحسب متطلبات تعميم المصرف المركزي رقم 

 ضمن برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة والعمالء المستفدين من تأخير سداد الدفعات من خارج البرنامج إلى قسمين:

 

 .19-ورنا: العمالء المتأثرين بشكف غير ملحوظ ومؤقت بأزمة جائحة مرض ك1المجموعة 
يحتوى هذا القطاع الفرعي على المستلفين الذين ال يعد االنخفاض االئتماني لديهم ملحوظا بشكل كافي لكي يعتبر ارتفاع ملحوظ في مخاطر 

ان  االئتمان. هؤالء العمالء من المتوقع ان يتعرضوا لمشاكل قصيرة األمد في السيولة بسبب تعثر األعمال / اقتطاع الرواتب ومن المتوقع
ان يتعافوا بسرعة عند استقرار البيئة االقتصادية. ان هذه الحسابات ال تعتبر ذات انخفاض كافي في جودة االئتمان للتحول في مراحل االئتم

 ويمكن إبقاء التصنيف عند نفس مستوى ما قبل األزمة.
 

 .نية تفوق مشاكف السيولة: العمالء الذين من المتوقع تعرضهم لتغيير ملحوظ في القيمة االئتما2المجموعة 
يحتوي هذا القطاع الفرعي على المستلفين الذين يعد االنخفاض االئتماني لديهم ملحوظا بشكل اكبر ولمدة طويلة، ما يفوق المشاكل في 

ه تصنيفهم في السيولة، وبفترة تعافي ممتدة. من الممكن ان يكون هناك تدهور ائتماني ملحوظ لعمالء المجموعة الثانية مما قد ينجم عن
 .أو الثالثة من مراحل التصنيف االئتماني المرحلة الثانية

 
 يتم تصنيف العمالء على اساس المزج بين التحليل الكمي وإبداء الرأي المبني على الخبرات في هذا المجال في البنك.

 
 اعات االقتصادية المستهدفة.ال يوجد عمالء مستفدين من تاخير الدفعات ضمن برنامج دعم القط 2021 يونيو 30كما في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( .4

 

 )تابع(19-أثر فيروس كورونا

 

 مان )تابع(إدارة مخاطر االئت (1

 

 يونيو 30كما في  برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة بحسب النشاط الصناعي والقطاع الدعم خارج استخدامملخص فيما يلي 
2021: 

 ألف درهم      

 2المجموعة   1المجموعة  القطاع

إجمالي  المبلغ المتأخر  

القروض 

 والتسليفات

إجمالي  المبلغ المتأخر  

القروض 

 والتسليفات

 236.167 13.900  522.128 71.975 اإلنشاءات والعقارات

 - -  - - المؤسسات المالية والتأمين

 - -  935.851 77.550 الضيافة

 - -  24.538 4.400 القروض الفردية لألعمال

 - -  282.278 10.970 القروض الفردية لالستهالك

 - -  15.564 1.000 التصنيع

 - -  209.555 39.000 الخدمات

 - -  866.209 51.650 التجارة وأخرى

  256.545 2.856.123  13.900 236.167 

 23.762   13.525  الخسائر االئتمانية المتوقعة

 

على عمالء  2021يناير  1من  االقتصاديتحليل التغيرات في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة بحسب القطاع  ملخص في ما يلي
 :2021 يونيو 30كما في  برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة من خارج ك المستفيدين من تأخير الدفعاتالبن

همرألف د     

مخصصات خسائر انخفاض  القطاع
 القيمة

2021يناير  1الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في   35.694 

 243 اإلنشاءات والعقارات

 3.217 الضيافة

مالية والتأمينالمؤسسات ال  - 

 - الخدمات

(34) التصنيع  

(144) القروض الفردية لألعمال  

(346) القروض الفردية لالستهالك  

(1.343) التجارة وأخرى  

 37.287  2021 يونيو 30الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 لموجزة الموحدة للمجموعةالمرحلية ا إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( .4

 

 )تابع(19-أثر فيروس كورونا

 

 إدارة مخاطر االئتمان )تابع( (1

 
وتم اتباع طريقة تحليل المحفظة للعمالء من  عالتعرض المرتفللعمالء من الشركات ذات  على حده لقد تم القيام بتحليل على اساس كل حالة

دعم القطاعات  الدعم من خارج برنامج األفراد والعمالء ذوي االئتمان األقل. بناء على االعتبارات أعاله تم تصنيف العمالء الحاصلين على
 كالتالي: 2021 يونيو 30كما في  االقتصادية المستهدفة

 ألف درهم      

 المجموعة القطاع
 عدد

 العمالء

الدفعات المتأخرة 
برنامج دعم خارج 

القطاعات 
االقتصادية 
 المستهدفة

 االئتمان

مخصصات 
خسائر 

انخفاض 
 القيمة

األعمال المصرفية 
المؤسسية واألعمال 
  المصرفية للشركات

  

1المجموعة   19 .545562  2.856.123 13.525 

2المجموعة   2 13.900 236.167 23.762 

0.44527 21   المجموع  3.092.290 37.287 

 
 تحويف المراحف

 
ملحوظ في ال التغيير تحقق شرط إال إذا 2020في نفس المرحلة كما في الربع األول من عام  1سيبقى العمالء المصنفين ضمن المجموعة 

بينما العمالء المصنفين ضمن المجموعة  حيث ان هؤالء العمالء لم يكن هناك تغيير مادي في القيمة االئتمانية لديهم.القيمة االئتمانية لديهم. 
 .تحقق شرط التعثراذا  3سيتم تحويلهم إلى المرحلة  2

 

 الدعم خارج برنامج دعمللعمالء الحائزين على  9فيما يلي ملخص تصنيف المراحل بحسب المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم 
 :2021 يونيو 30كما في  القطاعات االقتصادية المستهدفة

 
 ألف درهم      

 المجموعة المرحلة القطاع

الدفعات 
 خارجالمتأخرة 

برنامج دعم 
القطاعات 

االقتصادية 
 المستهدفة

 االئتمان

مخصصات 
خسائر 

انخفاض 
 القيمة

األعمال المصرفية 
المؤسسية واألعمال 
 المصرفية للشركات

1المرحلة   
  

1المجموعة   256.545 2.856.123 13.525 

2موعة المج    - - - 

      256.545 2.856.123 13.525 

2المرحلة     
  

1المجموعة   - - - 

2المجموعة     13.900 236.167 23.762 

      13.900 236.167 23.762 

3المرحلة     
  

1المجموعة   - - - 

2المجموعة     - - - 

      - - - 

 37.287 3.092.290 270.445     المجموع
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 التجاري ش.م.ع.بنك دبي 
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 
 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( .4

 

 )تابع(19-أثر فيروس كورونا

 

 إدارة مخاطر االئتمان )تابع( (1

 

من خارج برنامج دعم القطاعات  من تأخير الدفعات المستفيدينللعمالء  2021يناير  1الئتمان منذ التحول في مراحل افي ما يلي 
 :2021 يونيو 30كما في  بحسب قطاع األعمال االقتصادية المتسهدفة

 ألف درهم      

  

1المرحلة  2المرحلة   3المرحلة    المجموع 

األعماف المصرفية المؤسسية واألعماف 
اتالمصرفية للشرك  

        

2021يناير  1كما في   2.877.490 236.233 - 3.113.723 

2إلى المرحلة  1التحول من المرحلة -  - - - - 

1إلى المرحلة  2التحول من المرحلة -  - - - - 

2إلى المرحلة  3التحول من المرحلة -  - - - - 

(21.367) التغير في االئتمان ضمن نفس المرحلة  (66)  - (21.433)  

)غير مدققة( 2021 يونيو 30كما في   2.856.123 236.167 - 3.092.290 

 
 إدارة مخاطر السيولة (2
 

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

 

 .االنخفاض المستمر في أسعار النفط المقرون بانخفاض حاد في االنتاج مما يؤثر على تمويل القطاع المصرفي وإدارة السيولة 

 .االرتفاع المتوقع على كلفة التمويل بسبب تراجع تدفق الودائع من كافة القطاعات والشركات الحكومية 

 قد ينجم عنه تأثر االئتمان مما يسهم في تباطئ النمو االقتصادي. تقبلية ضعيفة لالئتماننظرة مس 
 

مليار درهم في محاولة للحد من األثار السابقة  256قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بإعالن حزمة تحفيزية بمبلغ 
القطاع المصرفي في الدولة. تشتمل هذه الحزمة التحفيزية على اعالن منظومة دعم الذكر لتفشي الوباء وللتخفيف من تالشي السيولة في 

القطاعات المستهدفة، والتي تسمح للبنوك بمنح مرونة مؤقتة في تحصيل المستحقات من بعض العمالء مع السماح للبنوك بالحصول على 
مع جدول زمني  2021ديسمبر  31 حتىجيالت الدفعات منح تأ سيستمر. 2022يونيو  30لغاية  تمويل مجاني من المصرف المركزي

ديسمبر  31و الغاء كامل بتاريخ  2021سبتمبر  30من الحد المخصص بحلول  %50لإللغاء التدريجي ، بحيث ال تتعدى التسهيالت 
ألخر المتطلبات  تم إيضاح تفاصيل فوائد برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة تحت "إعفاءات أخرى" ضمن تحديث. 2021

 التنظيمية.
 

في البيانات المالية السنوية المدققة للمجموعة كما في وللسنة  د( 35)إدارة مخاطر السيولة من قبل المجموعة تم إدراجها في اإليضاح 
ع األخذ بعين االعتبار ، يستمر البنك بتقييم مستويات السيولة والتمويل م19-استجابة لتفشي وباء كورونا . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

، انضم البنك إلى منظومة دعم القطاعات المستهدفة المذكورة 2020التسهيالت الممنوحة من المصرف المركزي. في الربع الثاني من عام 
مر البنك ، وسيست2020نوفمبر  5والتي تمت إعادة دفعها بشكل كامل في  أعاله واستخدم اموال الدعم المعفى من الفوائد المخصصة للبنك

 .19-بتقييم مستويات السيولة وتداعيات المخاطر المرتبطة بأزمة فيروس كورونا 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 )تابع( ات واألحكاماستخدام التقدير .4

 

 )تابع(19-أثر فيروس كورونا

 

  استخدام التقديرات واألحكام (3

بحيث ان عدد الحاالت المسجلة ازداد وتقوم الحكومات حول العالم  2020وبشكل كبير في مارس  19-ازداد انتشار وباء فيروس كورونا

يقوم البنك بتطبيق قدر كبير من األحكام والتقديرات في تقدير بعض بتطبيق العديد من االجراءات للحد من اثر الوباء لحماية اقتصادها. 

د الكلي المقدمة من األمور كالخسائر االئتمانية المتوقعة. قام البنك بتحديث نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة بناء على أخر معلومات االقتصا

 .2021خالل الربع الثاني من خالل موديز 

 

 للتقارير المالية 9الخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المعيار رقم واحتساب  نماذجحوكمة 
في ضوء األثر الكبير الحتماالت وأوزان مؤشرات االقتصاد الكلي على حجم الخسائر االئتمانية المتوقعة، قام البنك باتخاذ المزيد من 

ت االقتصادية الكلية واحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. التدابير لتحسين االجراءات والرقابة وحوكمة االطار العام لتوقعات المؤشرا
للتقارير المالية الدولية والتي تتبع لإلدارة التنفيذية العليا للبنك باإلشراف على اإلطار العام الحتساب الخسائر  9تقوم لجنة المعيار رقم 

لمتوقعة في ظل ظروف عدم التأكد والتحول، تقوم اللجنة بإجراء االئتمانية المتوقعة. وللتأكد من دقة ومالئمة عملية احتساب الخسائر ا
بة مراجعة دورية للمحافظ االئتمانية ومراجعة المدخالت االقتصادية إلى اإلطار العام لالحتساب و قامت بالتوصية بإجراء التغييرات المطلو

ستستمر اللجنة كذلك بمراقبة أداء محافظ البنك للتأكد من أن في هذه المدخالت في ظل المعلومات المناسبة الواردة. و السنة الحاليةخالل 
 السلوك االئتماني يتناسب مع سياسات الزيادة الملموسة في مخاطر االئتمان من ما ينعكس على التصنيف االئتماني للعمالء.

 
ت المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية من معايير التقارير المالية الدولية بمراجعة المدخالت واالفتراضا 9قامت لجنة المعيار رقم 

ناريوهات المستخدمة في قياس الخسائر االئتمانية يقام البنك بتغيير أوزانه للس 2020العام خالل  .متوقعة في ضوء المعلومات المتاحةال
 الخسائر االئتمانية المتوقعة للبنك.على بيئة االقتصاد الكلي وبدورها على  19-فيروس كورنا يعكس هذا التغيير تأثير وباء المتوقعة حيث

تم حيث  ، تم تحديث اوزان سيناريوهات االقتصاد الكلي بحسب األوزان الموصى بها من خالل موديز.2021في الربع األول من العام 
 االيجابيةآلقتصادية هذا في ظل النظرة ا على التوالي. %30و  %30، %40بـ المتفائلة والمتشائمة  القياسية األوزان سيناريوهاتتعديل 

، التقدم الحاصل في عمليات التلقيح في دولة األمارات العربية المتحدة وفي العالم، االرتياح 2020مقارنة مع كامل عام  2021لكامل عام 
عيم على هذه عالية التطالجديدة للفيروس وف التحوراتاثار ورنا، لوباء فيروس كالثالثة لإلحتواء الحاصل للموجة الثانية / الملحوظ 
 .  وعليه قامت المجموعة باحتساب التأثير على الخسائر االئتمانية المتوقعة. التحورات

 

. إضافة إلى بناء على معلومات االقتصاد الكلي المقدمة من خالل موديز نماذج المخاطربتحديث ، قام البنك 2021في الربح الثاني من العام 

احتمال التعثر بناء على احتمال التعثر متعدد السنوات والذي تم الحصول عليه من خالل ريقة أحتساب ط هيكلية قام البنك ايضا بتحديث ،ذلك

إلى انخفاض في خسائر االئتمان المتوقعة والتي تم تعويضها جزئيا من خالل  الكليدى تحديث توقعات اإلقتصاد أمعادالت اإلقتصاد الكلي. 

 تحديث طريقة احتساب احتمال التعثر.

 

 قياس القيمة العادلة واألدوات المالية (4 .

)ب( في البيانات المالية المدققة 1-3تم  ايضاح سياسية البنك الحالية والمتعلقة بقياس القيمة العادلة واألدوات المالية في ايضاح رقم  

على األسواق المالية العالمية،  19-فيروس كوروناوبسبب التأثير الحاد لجائحة  .2020ديسمبر  31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

في الظروف  يقوم البنك بالمراقبة الحثيثة فيما اذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل القيمة الفعلية للتبادل بين األطراف

 الحالية.

 

 العقارات االستثمارية (5

في البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة  7-3م ايضاحها في ايضاح رقم ت  ةاالستثماريوقياس العقارات  لالعترافالحالية  السياسات

 . 2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

. 2021من عام  األولى أشهر الستةخالل فترة بحسب تقديرات اإلدارة، فأنه لم يتم تحديد أي اثر على القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 

ري بمراقبة المؤشرات السوقية للتأكد فيما إذا كانت األسعار المستخدمة من قبل البنك تتسم بالدقة لعرض القيم العادلة وسيقوم البنك وبشكل دو

 من معايير التقارير المالية. 13بحسب المعيار رقم 

 

 :تحديث ألخر المتطلبات التنظيمية (6

-دعم القطاعات المستهدفة للحد من اثر جائحة كورونابإطالق منظومة  2020مارس  15قام المصرف المركزي لدولة اإلمارات في 
 على القطاع المصرفي في الدولة. يهدف هذا البرنامج إلى:19

تسهيل منح اعفاء مؤقت لدفعات القروض و/ أو الفوائد/ األرباح على القروض القائمة لجميع قطاعات األعمال المتأثرة في القطاع  -
ألفراد، باستثناء القروض الممنوحة للحكومات، الشركات التابعة للحكومات والشركات الخاص من الشركات الكبرى والمتوسطة وا

 غير المقيمة، و
 تسهيل قدرة إضافية لإلقراض، من خالل اإلعفاء من تكوين احتياطات إضافية لرأس المال. -
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 عةالمرحلية الموجزة الموحدة للمجمو إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام .4

 

 )تابع(19-أثر فيروس كورونا

 

 تحديث ألخر المتطلبات التنظيمية )تابع(: (6

 

 في ما يلي تفاصيل مكونات منظومة دعم القطاعات المستهدفة:
 
 تسهيالت معفاة من الفوائد: (أ

هيالت المعفاة من الفوائد من تسهيالت سيولة من المصرف المركزي مقابل ضمانات، تمنح هذه التسهيالت إلى األطراف تتألف التس
المؤهلة ضمن برنامج منظومة دعم القطاعات المستهدفة. ان األموال المستدانة ضمن التسهيالت المعفاة من الفوائد مسعرة بنسبة 

تسهيالت بالحد األدنى إلى عمالئه المستحقين للدعم بحسب إرشادات منظومة دعم القطاعات صفر فائدة ويتوقع البنك تقديم هذه ال
 المستهدفة. 

 
مليار درهم من إجمالي مجموع برنامج التمويل المقدم من المصرف المركزي  2.35بلغت األموال المخصصة للبنك ما يعادل مبلغ 

ولقد تم تقديم  2020رهم. وقد تم استخدام كامل هذا المبلغ في الربع الثاني من العام مليار د 50لدولة اإلمارات العربية المتحدة والبالغ 
 هذه التسهيالت. كامل اعاد البنك دفع  2020نوفمبر  5في التسهيالت إلى العمالء على شكل اعفاء من الدفعات. 

 
حتوى على منحة حكومية، بحسب معيار المحاسبة أن التسهيالت المعفاة من الفوائد المقدمة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة ت

، أي انها تمثل نقل مصادر تمويل إلى البنك من مؤسسة حكومية مقابل االلتزام ببعض الظروف المستقبلية تعود 20الدولي رقم 
ل الدفعات المقدمة ألنشطة المؤسسة التشغيلية، أي ان التمويل الممنوح ضمن منظومة دعم القطاعات المستهدفة مرتبطة بمنظومة تأجي

 للعمالء.
 

للتقارير المالية ويتم  13يتم االعتراف بالتسهيالت المعفاة من الفوائد بشكل مبدأي بالقيمة العادلة تماشيا مع متطلبات المعيار رقم 
 للتقارير المالية.  9قياسها الحقا بحسب متطلبات المعيار رقم 

 
 اعفاءات اخرى: (ب
 تخذة من قبل المصرف المركزي:تضمنت اإلجراءات الرئيسية الم 
 ،%7إلى  %14تخفيض االحتياطي القانوني على الودائع الجارية إلى النصف لجميع البنوك من  -
وحد أدنى لنسبة الموجودات  %70ضمن اعفاءات متطلبات السيولة، السماح للبنوك من الحفاظ على نسبة تغطية السيولة بحد أدنى  -

ل التسهيل الستخدام التسهيالت المعفاة من الفوائد وتزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد ، من اج%7السائلة المؤهلة بنسبة 
 الدولة،

 %90كجزء من اعفاءات مصادر التمويل المستقرة، السماح للبنوك من الحفاظ على نسبة صافي مصادر األموال المستقرة بحد أدنى  -
 اجل تزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد الدولة،  من %110أقصى  ونسبة التسليفات إلى مصادر األموال المستقرة بحد

معاملة المبالغ المحصلة من خالل تسهيالت المصرف المركزي المعفاة من الفوائد ضمن برنامج دعم القطاعات االقتصادية المستهدفة  -
ونسبة التسليفات إلى مصادر األموال   الحتساب  نسبة صافي مصادر األموال المستقرة %50كمصادر اموال مستقرة بـنسبة 

 المستقرة، و
 2020نوفمبر  12بتاريخ  CBUAE/BSD/N/2020/4980تماشيا  مع تعميم مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي رقم  -

 تم اقرار تطبيق  المعايير المتبقية على النحو التالي:
o  خاطر السوق والمخاطر التشغيلية.( مخاطر االئتمان، م1الجزء  3: )بازل 2021الربع الثاني 
o  (  استثمارت حقوق الملكية في المحافظ، السندات، مخاطر إئتمان الطرف المقابل، 2الجزء  3: )بازل 2021الربع الرابع

 نسب المالءة، والدعامة الثالثة )ما عدا تعديالت قيمة االئتمان(.
o  ان والدعامة الثالثة ) لتعديالت قيمة االئتمان(.( تعديالت قيمة االئتم3الجزء  3: )بازل 2022الربع الثاني 

قام المصرف المركزي بالسماح  2020ابريل  5من أجل تخفيض األثر عن الشركات المالية ومن خالل الورقة الرسمية المنشورة في  -
ف هذه الضوابط إلى تقليل للتقارير المالية بحيث تهد 9للبنوك بتطبيق ضوابط متحفظة لخسائر االئتمان المتوقع بحسب المعيار رقم 

. ستمكن هذه الضوابط 19-األثر الناجم عن المخصصات على راس المال النظامي في ظل التقلبات الناجمة عن جائحة فيروس كورنا
بإضافة جزء من الخسائر المتوقعة إلى  الشق الثاني من رأس المال ألغراض احتساب كفاية رأس المال على ان تقوم البنوك بعكس 

. وقام المصرف 2024ديسمبر  31سنوات تنتهي في  5المزايا من الشق الثاني من رأس المال وبشكل متدرج على مدى هذه 
 للبنوك المشاركة في منظومة دعم القطاعات المستهدفة. 2021ديسمبر  31المركزي أيضا بتمديد فائض التحوط لرأس المال إلى 

 

 التركزاتتحليل 

 

 يونيو 30من البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة والتي تبين قطاعات القروض والتسليفات كما في  9يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم 

2021. 



21 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 )تابع( دام التقديرات واألحكاماستخ .4

 
 على محفظة بطاقات إئتمانية ذاإلستحوا (7

 

محفظة بطاقات إئتمانية من مؤسسة مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تمم  اإلستحواذ على ، وافقت المجموعة على2021فبراير  4في 

أي انمه تمنص االتفاقيمة علمى  ،اإلتفاقيةضمن  الملحقةضع لتطبيق الشروط يخ 2021مايو  1في  يبدأ بتاريخ تفعيلتوقيع االتفاقية بين الطرفين 

. بلغ سعر الشراء الممدفوع متضممنا 2021في ابريل  ينتهي والذيمع وجود خيار االنسحاب  الحاليينجميع عمالء البطاقات االئتمانية  خطارإ

 .الشراءاإلدارة بتقييم القيمة العادلة المبدئية بقيمة تساوي سعر  مليون درهم. قامت 65.0تكلفة العملية )"سعر العملية"( المستحقة مبلغ 

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

 

ا تأثير مادي على البيانات المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة دون أن يكون له

 الموجزة الموحدة المرحليةالمالية 

 

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

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

 
تسري على الفترات السنوية التي 

 دتبدأ في أو بع

  

 2021يناير  1

. ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 7رير المالية رقم . والمعيار الدولي إلعداد التقا39

المتعلق بالمرحلة الثانية من  16، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4رقم 

 إصالحات معايير أسعار الفائدة

 

 حوكمة المخاطر وإدارة المخاطر المالية  .6
 
والسياسات واإلجراءات التي تم  األهدافدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك وسياسات وإجراءات حوكمة المخاطر وإ أهدافإن 

 . 2020ديسمبر  31 للسنة المنتهية في والمدققة اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة

 
 واألرصدة لدى المصرف المركزي النقد .7

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
   ألف درهم ألف درهم 
  (مدققة)  (غير مدققة) 

 739.726  671.085 نقد في الصندوقال
 في دولة االمارات العربية المتحدة األرصدة لدى المصرف المركزي

 3.073.017 2.719.420 واإليداعات األخرى االحتياطيات القانونية -  
 9.350.000 7.000.000 متداولةشهادات إيداع  -  

 -------------- -------------- 
 10.390.505 13.162.743 
 ======== ======== 

 
، قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار تعليمات جديدة بخصوص متطلبات االحتياطيات 2020اكتوبر  28 بدءاً من

المالية المرخصة للحصول للمؤسسات ، يسمح القانونية للمؤسسات المالية المرخصة للحصول على اإليداعات. بناء على التعليمات الجديده
مبلغ االحتياطي القانوني المحتفظ به لدى مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي في اي يوم حتى نسبة  بالسحب منعلى اإليداعات 

ظ على معدل ، مع التاكيد على الحفاعلى الودائع قصيرة األمد في نسب الفائدة تقلباتمن اجل التسويات اليومية او للتعامل مع اي  100%
يوما. يتغير مستوى االحتياطيات القانونية بشكل دوري بحسب متطلبات األعمال و  14وني المطلوب االحتفاظ به لمدة االحتياطي القان

 تعليمات المصرف المركزي.
 
. لم 9تقارير المالية رقم النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي تحت المرحلة األولى بحسب تصنيفات المعيار الدولي إلعداد ال تصنيفيتم 

 يكن هناك خسائر ائتمانية متوقعة وعليه لم يتم اقتطاع أي مخصصات. 
 



22 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 الصافيالمستحق من البنوك، ب  .8

 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30   
   ألف درهم  ألف درهم   
  (مدققة)  (غير مدققة)   

 2.871.638 1.577.254 والودائع تحت الطلب  الحسابات الجارية
  1.008.402 648.591 قصيرة األجل وتحت الطلباإليداعات 
 340.278 679.964 للبنوكالقروض 

 ------------- -------------- 
 4.220.318 2.905.809 إجمالي المستحق من البنوك

 (1.424) (1.013) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة
 -------------- -------------- 

  4.218.894 2.904.796 صافي المستحق من البنوك
 ======== ======== 

 
 387.404 304.767 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 3.831.490 2.600.029 ات العربية المتحدةخارج دولة اإلمار
 -------------- ------------- 
 2.904.796 4.218.894 
   ======== ======== 

 
  . 9المرحلة األولى بحسب تصنيفات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تحتيتم تصنيف المستحق من البنوك 

 
   ، بالصافيميالقروض والتسليفات والتمويف اإلسال .9

 
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
   ألف درهم ألف درهم 

 (مدققة) (غير مدققة) بالتكلفة المطفأة
 القروض والتسليفات

 
 7.812.960 8.900.541 سحوبات على المكشوف

 45.096.499 52.296.556 قروض
 1.608.063 2.475.904 وإيصاالت أمانة اعتمادات مستنديةتسليفات مقابل 

 2.418.037 2.199.184 مبياالت مخصومةك
 ---------------- ---------------- 

 56.935.559 65.872.185 إجمالي القروض والتسليفات 
 ---------------- --------------- 

 التمويف اإلسالمي
 

 4.814.715 4.494.945 والتورق المرابحة
 7.114.905 7.545.116 االجارة
 184.120 373.482 أخرى

 -------------- -------------- 
  12.113.740 12.413.543 إجمالي التمويف اإلسالمي 

 --------------- --------------- 
 69.049.299 78.285.728 إجمالي القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي

 (3.760.727) (4.241.375) االئتمان المتوقعةخسائر  ناقصا:          
 ---------------- ---------------- 

 65.288.572 74.044.353  ، بالصافيالقروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي         
 ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 ر مدققة()غي2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي، بالصافي )تابع(   .9

 
 : 9رقم  المعيار المحاسبي الدوليفيما يلي تحليل توزيع المراحل إلجمالي القيمة الدفترية وخسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بها بحسب 

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

     غير مدققة() 2021 يونيو 30
 إجمالي القروض والتسليفات

 والتمويل اإلسالمي 
 

63.359.824 
 

9.317.871 
 

5.608.033 
 

78.285.728 
 (4.241.375) (2.995.471) (722.406) (523.498) خسائر االئتمان المتوقعةناقصا: 

لتمويف القروض والتسليفات وا
 اإلسالمي، بالصافي

 
62.836.326 

 
8.595.465 

 
2.612.562 

 
74.044.353 

     
     )مدققة( 2020ديسمبر  31

 إجمالي القروض والتسليفات
 والتمويل اإلسالمي 

 
55.506.008 

 
8.377.726 

 
5.165.565 

 
69.049.299 

 (3.760.727) (2.589.828) (517.923) (652.976) ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة

القروض والتسليفات والتمويف 
 اإلسالمي، بالصافي

 
54.853.032 

 
7.859.803 

 
2.575.737 

 
65.288.572 

 
 في ما يلي التحليل حسب القطاع للقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي:

 
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
   ألف درهم ألف درهم 
 (مدققة)  (غير مدققة) 

  
 3.329.049 3.670.484 تصنيع ال  
 5.000.476 4.350.726 اإلنشاءات   

 23.373.188 25.096.238    العقارات  
 6.579.571 7.816.809 التجارة  
 2.720.470 3.285.900 المواصالت والتخزين  
 5.319.519 5.334.619 الخدمات  
 2.576.351 2.601.989  الضيافة  
 5.814.070 7.700.293 المؤسسات المالية والتأمين  
 1.333.967 2.170.346 الهيئات الحكومية  

 4.036.946 5.633.462 رهن عقاري –الشخصية   
 4.952.897 6.077.860 نظامية  -الشخصية   
 1.241.197 1.046.847 القروض الفردية لألعمال  
 2.771.598 3.500.155 أخرى  

 ---------------- --------------- 
 69.049.299 78.285.728 قروض والتسليفات والتمويف اإلسالميإجمالي ال

 ========= ========= 
 (3.760.727) (4.241.375)  ناقصا: خسائر االئتمان المتوقعة 

 ---------------- ---------------- 
 65.288.572 74.044.353 القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي، بالصافي       

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

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 
 القروض والتسليفات والتمويف اإلسالمي، بالصافي )تابع( .9

 
  :اإلئتمانية المتوقعةتحليل التغيرات في مخصصات الخسائر فيما يلي 

  2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 3.858.451 3.760.727 بداية الفترةفي ات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مخصص
 493.229 494.119 الخسائر االئتمانية المتوقعة صافي

 231.057 185.046 الفوائد غير المثبتة
 (59.414) (37.786) المبالغ المستردة

 (1.184.460) (160.731) المبالغ التي تم شطبها

 3.338.863 4.241.375 الفترة نهايةمخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة  في 

   
 احتياطي انخفاض القيمة وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الذي  9لمركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهاته المتعلقة بالمعيار رقم أصدر المصرف ا

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

 لمالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"التوجيهات"(. ا

للمصرف المركزي والمعيار  28/2010من التوجيهات، فإن المطابقة بين األحكام العامة والخاصة بموجب التعميم رقم  6.4وفقاً للبند رقم  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، على النحو التالي: 9رقم 

 
  2020ديسمبر  31  2021 ونيوي 30 
  ألف درهم  ألف درهم  

  (مدققة)  (غير مدققة) مخصصات انخفاض القيمة )جماعي(
الصادر من المصرف  28/2010مخصصات جماعية تحت التعميم رقم 

 المركزي 
 

1.238.129 
  

1.092.625 
 

من المعايير  9نافصا: مخصصات المرحلة األولى والثانية بحسب المعيار رقم 
 الدولية إلعداد التقارير المالية*

 
1.245.904 

 
 

 
1.170.899 

 

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

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

     ض القيمة )محدد(مخصصات انخفا
الصادر من المصرف  28/2010مخصصات محددة تحت التعميم رقم 

 المركزي 
 

2.749.400 
  

2.328.085 
 

من المعايير الدولية  9نافصا: مخصصات المرحلة الثالثة بحسب المعيار رقم 
 إلعداد التقارير المالية*

 
2.995.471 

  
2.589.828 

 

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

 -----------------  -------------------  
  -  - إجمالي المخصصات المحولة إلى أحتياطي خسائر انخفاض القيمة

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

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المخصصات بحسب المصرف المركزي ،  9معيار رقم في حال تخطي المخصصات بحسب ال*

 ال يتطلب تحويل اي مبالغ إلى احتياطي المخصصات.

 
هرذه القرروض قامت المجموعة بالتحوط للقيمة العادلة  لبعض القروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي ذات سعر فائردة ثابرت.  بلغرت القيمرة الدفتريرة ل

الموجبرة للمكونرات المتحوطرة  مليون درهم(. بلغ صافي القيمة العادلة 60.0: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 53.0والتسليفات والتمويل اإلسالمي 
 مليون درهم(. 3.7: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 3.0
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 وجزة الموحدة للمجموعةالمرحلية الم إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 األوراق المالية االستثمارية . 10

 

اإلمارات  
 العربية المتحدة

 مجلس دوف 
 الخليجي التعاون

 اإلجمالي  دولية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم مدققة(غير ) 2021 يونيو 30
لقيمة العادلة من خالف األرباح محتفظ بها با
 أو ألخسائر:

    

     سندات دين ذات سعر ثابت
 4.769 - 729 4.040 حكومية  -   
 14.516 - 732 13.784 أخرى  -   

 - - - - أسهم مدرجة
 277.915 276.078 - 1.837 أسهم غير مدرجة

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالف الدخف 
 الشامف األخر: 

    

 70.141 - - 70.141 أسهم مدرجة  
 26.254 - - 26.254 أسهم غير مدرجة ومحفظة المحافظ   
     سندات دين ذات سعر ثابت  
 3.854.134 594.559 878.184 2.381.391 حكومية  -   
 3.852.567 1.699.454 441.021 1.712.092 أخرى  -   
 362.280 136.896 - 225.384 سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   

     محتفظ بها بالتكلفة المطفأة:
 5.080.708 - - 5.080.708 سندات دين حكومية ذات سعر ثابت

 --------------- ------------- -------------- --------------- 
 9.515.631 1.320.666 2.706.987 13.543.284 
 ======== ======= ======== ========= 
     
اإلمارات  

 العربية المتحدة
 مجلسدوف 

 الخليجي التعاون
 اإلجمالي  دولية

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم )مدققة( 2020ديسمبر  31
محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالف األرباح 

 أو ألخسائر:
    

     سندات دين ذات سعر ثابت
 3.353 - - 3.353 حكومية  -   
 23.535 - 1.292 22.243 أخرى  -   

 22.025 22.025 - - أسهم مدرجة
 272.076 272.076 - - أسهم غير مدرجة

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالف الدخف 
 الشامف األخر: 

    

 71.824 - - 71.824 أسهم مدرجة  
 28.271 293 - 27.978 أسهم غير مدرجة ومحفظة المحافظ   
     ت سعر ثابت سندات دين ذا 
 1.779.574 76.912 633.556 1.069.106 حكومية  -   
 2.751.001 1.257.182 319.935 1.173.884 أخرى  -   
 310.938 163.914 - 147.024 سندات دين غير حكومية ذات سعر متغير   
 --------------- ------------- ----------- ------------- 
 2.515.412 954.783 1.792.402 5.262.597 
 ======== ======= ======= ======= 
     

المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خرالل الردخل الشرامل األخرر لسعر الثابت وذات السعر المتغير تتضمن اإلستثمارات في األوراق المالية ذات ا
  .مرهونة ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوكدرهم( إستثمارات  مليار 2.2: 2020ديسمبر  31)  مليار درهم 3.5مبلغ 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 ، بالصافيالموجودات األخرى  .11
 2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30 
  ألف درهم ف درهمأل 
 )مدققة( ) غير مدققة( 

 
  482.007 484.606 مدينة فوائد 

ً  ذمم مدينة  359.128 526.959 ومدفوعات مقدما
 874.857 759.136 القيمة السوقية الموجبة للمشتقات

 1.170.427 1.215.235 بالصافي، ممتلكات مستحوذة من خالل سداد ديون
 -------------- ------------- 
 2.985.936 2.886.419 

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

 والودائع اإلسالمية للعمالء ودائع العمالء .12
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
   ألف درهم ألف درهم ودائع العمالء

 (مدققة) (غير مدققة) 
 

 21.668.539 23.573.020 حسابات جارية وتحت الطلب 
 3.410.165 3.606.976 حسابات إدخار 
 28.403.618 33.394.597 ودائع ألجل 

 ---------------- ---------------- 
 60.574.593 53.482.322 
 ---------------- --------------- 
  

  الودائع اإلسالمية للعمالء 
 3.267.590 4.207.110 حسابات جارية وتحت الطلب 

 571.232 547.272 إدخار مضاربه
 12.429.689 14.490.869  ودائع استثمارية ووكالة

 --------------- --------------- 
 19.245.251 16.268.511 
 ---------------- --------------- 
 ---------------- ---------------- 

 69.750.833 79.819.844 إجمالي ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
 ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 قروض متوسطة األجف سندات و . 13
   

 إيضاح
 

ديسمبر  31
2020 

 ألف درهم
 (مدققة)

في  تغيرات
التدفقات 

 النقدية
 ألف درهم

 
يرات تغ

 غير نقدية
 ألف درهم

 
 يونيو 30

2021 
 ألف درهم

 (غير مدققة)
 621.361 543 - 620.818 1-13 القرض الجماعي

 551.442 - - 551.442 2-13 1-إتفاقيات إعادة الشراء 
 591.799 - - 591.799 2-13 2-إتفاقيات إعادة الشراء 
 1.135.721 - 1.135.721 - 2-13 3-إتفاقيات إعادة الشراء 

 - - - - 3-13 سندات يورو  متوسطة األجل

 2.900.323 543 1.135.721 1.764.059  المجموع

   
ديسمبر  31

2019 
 ألف درهم

 (مدققة)

في  تغيرات
 التدفقات النقدية

 ألف درهم

 
تغيرات 

 غير نقدية
 ألف درهم

 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف درهم

 (مدققة) 
 620.818 906 - 619.912 1-13 القرض الجماعي

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

 - 1.281 (1.469.200) 1.467.919 3-13 سندات يورو  متوسطة األجل

 1.764.059 2.187 (1.469.200) 3.231.072  المجموع

 
 القرض الجماعي 13-1

مليون درهم( لمدة  624.4مليون دوالر أمريكي ) 170المجموعة بالدخول في اتفاقية قرض مشترك تبلغ قيمته  ، قامت2019في أغسطس 
 .2024سنوات مع وجود خيار تجديد القرض على اساس نصف سنوي وتنتهي فترة استحقاقه التعاقدية في اغسطس  5استحقاق تبلغ 

   
 اتفاقيات إعادة شراء  13-2

 فيما يلي تفاصيل معامالت إعادة الشراء: معامالت إعادة شراء للحصول على تمويل مقابل بيع سندات دين. في عدة دخلت المجموعة
تاريخ  تاريخ الشراء    

 اإلستحقاق
 المبلغ 

 )مليون دوالر امريكي(
 المبلغ 

 )مليون درهم(
 551.4 150.1 2022يوليو  2012يوليو   1-إتفاقيات إعادة الشراء 

 591.8 161.1 2021يوليو  2016يونيو   2-الشراء إتفاقيات إعادة 
 1.135.7 309.2 2026يونيو  2021يونيو   3-إتفاقيات إعادة الشراء 

 
 سندات يورو متوسطة األجف  13-3

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

  المطلوبات األخرى  .14
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
  ألف درهم ألف درهم 
 ()مدققة )غير مدققة( 

 

  379.243 264.476 دائنة فوائد 
 49.941 50.913 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 507.024 613.906 ذمم دائنة
 125.874 98.852 مصروفات مستحقة

  221.077 403.866  شيكات إدارية
 59.617 97.131 دخل رسوم غير مكتسبة وحسابات دائنة برسم التحصيل

 795.081 653.333 القيمة السوقية السالبة لألدوات المشتقة 
 -------------- --------------   
 2.182.477 2.137.857  
 ======== ======== 
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 دبي التجاري ش.م.ع.بنك 
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 .    حقوق الملكية15
 

 رأس الماف.    15-1
 

 31)  درهم 1 قيمة كل سهم عادي سهم 2.802.733.968  من 2021 يونيو 30رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل كما في  يتألف
  .في عدد األسهم خالل الفترة لم يكن هناك أي تغير .(درهم 1سهم قيمة كل سهم   2.802.733.968: 2020ديسمبر 

 
بعد  %40األجانب في رأس مال البنك لغاية  السماح لتملكوافق المساهمون على  2020مارس  11في الجمعية العمومية المنعقدة في 

وتم السماح لألجانب بتداول أسهم  2020 يونيو 14حصول على الموافقة من الهيئات التنظيمية. أتم البنك جميع المتطلبات التنظيمية في ال
 البنك.

 

 الشق األوف .    سندات رأس الماف15-2
 مليون درهم( 2.203.8) يمليون دوال أمريك 600بلغت  من الشق األول سندات رأس المال أصدرت المجموعة 2020أكتوبر  21في  

 سنوات و هي مدرجة  في يورونكست، دبلن و ناسداك دبي. 6ان هذه السندات غير قابلة لالستدعاء لمدة  .%6.00وبسعر 
 

 ابحق عدم سداد أي عائد بناًء على تقديره المجموعة تحتفظهي سندات دائمة ثانوية غير مضمونة.  من الشق األول سندات رأس المال
 .يعد اختيار البنك عدم سداد العائد حالة من حاالت العجز عن السداد يحق لحامل تلك السندات المطالبة بالعائد، وال الخاص. ال

 
عرض األدوات المالية. بحسب هذا المعيار ان هذه السندات  32ان المعالجة المحاسبية لهذه السندات هي بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

ان المعالجة المحاسبية لتكلفة  كما وان الفوائد التي تدفع على هذه السندات تحتسب كخصم من األرباح المستبقاة. تصنف كأداة حقوق ملكية
قيد هذه السندات تحتسب كخصم من األرباح المستبقاة. ان هذه التكاليف هي تكاليف إضافية مرتبطة مباشرة بقيد يخص حقوق الملكية وإال 

 كان من الممكن تجنبه.
 

 لربح األساسي والمخفض للسهم ا . 16
 

التي يتم إدخال مزيد من التعديل عليها فيما يتعلق بمصروفات ) من خالل قسمة األرباح الصافية للمجموعة يتم احتساب الربح األساسي للسهم
ً  2.802.733.968 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والبالغ على ( رأس المال الشق األول سندات وتكلفة القيدعلىالفائدة   30) سهما
ً  2.802.733.968: 2020 يونيو   .(سهما

 
 

سهم حيث لم يكن هناك إصدار الربح األساسي لليساوي  2020 يونيو 30و  2021 يونيو 30ان الربح المخفض للسهم للفترات المنتهية في 
 .عند تنفيذه أسهم يؤثر على الربح للسهم

 
 
 
 
 
 
 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   فترة الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 30 

 2021 
 ألف درهم

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2020 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021 

 ألف درهم
 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2020 

 همألف در
 )غير مدققة(

        
 215.108  351.033  530.431  676.055 صافي أرباح الفترة

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

 215.108  284.919  530.431  608.398 الربح المعدل للفترة
 2.802.734  2.802.734  2.802.734  2.802.734 )ألف درهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

 0.08  0.010  0.19  0.22 األرباح المعدلة للسهم )درهم(   
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 النقد وما يعادله  . 17
 

 عادله المدرج ضمن  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد من مبالغ بيان المركز المالي الموحد التالية:يتألف النقد وما ي
 

 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
  ألف درهم ألف درهم 

 
 676.080 671.085 نقد في الصندوق     

 5.689.545 2.719.420 المركزي       االحتياطي القانوني واألرصدة األخرى لدى المصرف
 5.900.000 7.000.000 شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي 

 3.368.078 2.905.809 المستحق من البنوك
 ------------- ------------- 
 13.296.314 15.633.703 

 (2.312.614) (2.719.420) ناقصا: االحتياطي القانوني لدى المصرف المركزي
 اقصا: شهادات إيداع متداولة لدى المصرف المركزي بفترة ن

 (1.400.000) - استحقاق تعاقدي اكثر من ثالثة أشهر          
 ناقصا: المستحق من البنوك بفترة استحقاق تعاقدي أكثر 

 (358.325) (679.964) من ثالثة أشهر          
 - (310.014) ناقصا: أرصد مستحقة للمصرف المركزي

  (1.788.283) (1.233.697) صا: المستحق للبنوك بفترة إستحقاق تعاقدي أقل من ثالثة أشهرناق
 -------------- --------------  
 8.353.219 9.774.481 

          ========  ======== 
 الطارئة وااللتزامات  المطلوبات . 18

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

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

 الوفاء بالتزاماتها وفقاً لما هو متعاقد عليه.
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30 
  ألف درهم ألف درهم 
 (مدققة) (غير مدققة) 

 الطارئة: المطلوبات
  2.883.465 3.031.276 اعتمادات مستندية  

 11.104.923 10.905.795 ضمانات 

 ----------------- --------------- 
   13.988.388 13.937.071 إجمالي المطلوبات الطارئة

 
  14.518.690 17.347.502 التزامات منح تسهيالت ائتمانية غير مسحوبة 

 ---------------- ---------------- 
 28.507.078 31.284.573   االئتمانية الطارئة وااللتزامات المطلوباتإجمالي 

 ========= ========= 
. غير انه بناء على تقييم اإلدارة ال يوجد تأثير مادي بواسطة البنك او على البنك القانونية خالل دورة األعمال الطبيعة، تم رفع بعض القضايا

 على النتائج المالية للبنك ألي من هذه القضايا.
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة ت حوف البيانات الماليةإيضاحا
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 التحليف القطاعي   .19
 

، والتي  ةخلية لدى المجموعاالد التقاريرهيكلية  األعمال على الطريقة التي تدير بها المجموعة عملياتها ويرتكز التقسيم األساسي لقطاعات 
، كان هناك الربع الحاليخالل  من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أداؤها. التنفيذيةيتم مراجعتها بصورة منتظمة من قبل  اللجنة 

 التغيير لتسهيل توزيع العمالء ما بين األعمال المصرفية هذا . وقد حصلعلى قطاعات األعمال العمالءتغيير لهيكلية األعمال ولتوزيع 
األعمال المصرفية المؤسسية في حين تستهدف المرحلة القادمة كان التركيز على المؤسسية واألعمال المصرفية للشركات الكبرى، حيث 

 إعادة عرض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض الحالي. الشركات اإلقليمية. وبناء عليه تم
 

يتم تحميل الفائدة أودفعها إلى قطاعات  تكاليف التمويل.مركزية لتعكس توزيعات ومن الخزينة التدفع وتستلم قطاعات األعمال فوائد إلى 
 تكلفة التمويل. تحويل األموال التي تساوي تقريباالتمويل على اسعار مع طابق تلت والفروعاألعمال 

 
 

 األعمال المصرفية المؤسسية 
 

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

 
 األعمال المصرفية للشركات الكبرى

 

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

 األعمال المصرفية لألفراد 
 

تشتمل على حسابات جارية وحسابات إدخار سهلة االستخدام وحسابات ودائع ذات  
سعر ثابت و قروض شخصية و تسهيالت سحب على المكشوف و  تمويل سيارات 

العمالء ذات و منتجات رهن و تسهيالت قروض و تسهيالت ائتمانية أخرى إلى 
 والعمالء من األفراد. عمال الصغيرةاأل

   
 التجارة واألعمال األخرى

 
يتولى هذا القطاع إدارة الميزانية العمومية والتعامالت في األدوات المشتقة لغرض  

المتاجرة وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المحفظة االستثمارية الخاصة 
 بالمجموعة.

 
 

 القطاعات الجغرافية 
 

 موعة في منطقة جغرافية واحدة وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة.تعمل المج
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 التحليف القطاعي )تابع(    .19
 

 عمافاأل 
 المصرفية
 المؤسسية

األعماف 
 المصرفية 

 للشركات

األعماف 
 المصرفية 

 لألفراد

 التجارة
واألعماف 

 األخرى

 
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      )غير مدققة(2021 يونيو 30
 112.766.650 27.598.526 11.261.474 40.926.534 32.980.116 الموجودات 

 ========= ======== ======== ======== ========= 
 99.801.036 10.247.070 24.498.730 14.321.890 50.733.346 المطلوبات 

 ========= ======== ======== ======== ========= 
      )مدققة( 2020ديسمبر  31

 97.361.560 23.838.964 9.036.451 36.891.141 27.595.004 الموجودات 
 ========= ======== ======== ======== ========= 

 84.407.825 7.456.212 22.410.595 12.127.592 42.413.426 المطلوبات 
 ========= ======== ======== ======== ========= 
      

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

 إلسالمي من التمويل ا
 

309.978 
 

544.184 
 

289.659 
 
(133.959) 

 
1.009.862 

 562.311 69.762 229.917 135.536 127.096 الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 

 1.572.173 (64.197) 519.576 679.720 437.074 إجمالي الدخف التشغيلي
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
      

 408.905 27.507 225.978 72.317 83.103 المصروفات )إيضاح أ(
 صافي مخصصات انخفاض

 القيمة )إيضاح ب( 
 

203.076 
 

254.785 
 

15.868 
 

13.484 
 

487.213 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 286.179 327.102 241.846 40.991 896.118 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 676.055 (105.188) 277.730 352.618 150.895 الفترة/ )خسائر(  صافي أرباح 
 ======= ======= ======= ======= ======= 
      
      )غير مدققة( 2020 يونيو 30

صافي دخل الفوائد و صافي الدخل 
 من التمويل اإلسالمي 

 
291.225 

 
413.764 

 
286.661 

 
(62.220) 

 
929.430 

 482.410 62.689 172.630 121.246 125.845 الدخل من غير الفوائد والدخل اآلخر
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 

 1.411.840 469 459.291 535.010 417.070 إجمالي الدخف التشغيلي
 ------------ ------------- ------------ ------------ ------------- 
      

 386.321 55.240 199.950 61.155 69.976 المصروفات )إيضاح أ(
 صافي مخصصات انخفاض

 يمة )إيضاح ب(الق 
 

388.276 
 

39.367 
 

55.209 
 

12.236 
 

495.088 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
 458.252 100.522 255.159 67.476 881.409 
 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

 530.431 (67.007) 204.132 434.488 (41.182) )خسائر( الفترةصافي أرباح  / 
 ======= ======= ======= ======= ======= 
 تتضمن مصروفات الموظفين والمصروفات األخرى واالستهالك واإلطفاء. (أ)

  في األوراق المالية تتضمن مخصصات انخفاض القيمة للمستحق من البنوك والقروض والتسليفات والتمويل اإلسالمي واالستثمارات (ب)

 .والموجودات األخرى صافية من المبالغ المستردة



32 

 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 إيضاحات حوف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 التحليف القطاعي )تابع(  .19

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

 
 ما بين القطاعات  األطراف الخارجية 
 يونيو 30 

2021  
 يونيو 30 

2020 
 يونيو 30 

2021  
 يونيو 30 

2020 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (ةغير مدقق)  (غير مدققة) 
 205.139  153.491  211.931  283.583 المؤسسيةاألعمال المصرفية 
 (245.794)  (84.095)  780.804  763.815 للشركاتاألعمال المصرفية 

 111.901  96.498  347.390  423.078 األعمال المصرفية لألفراد
 (71.246)  (165.894)  71.715  101.697 التجارة واألعمال األخرى

 --------------  ------------  --------------  ------------ 
 -  -  1.411.840  1.572.173 إجمالي الدخل التشغيلي

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

 
 الموجودات والمطلوبات المالية  .20

 
  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 20-1
 

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

 القيمة العادلة 
 من خالف 

األرباح أو 
 الخسائر

 
القيمة العادلة 

من خالف 
الدخف الشامف 

 األخر

 
 

 التكلفة 
 المطفأة

 
 إجمالي 
 القيمة 

 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     )غير مدققة( 2021 ونيوي 30

 10.390.505 10.390.505 - - النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 
 2.904.796 2.904.796 - - المستحق من البنوك، بالصافي

 74.044.353 74.044.353 - - القروض والتسليفات  والتمويل اإلسالمي، بالصافي
 13.543.284 5.080.708 8.165.376 297.200       االستثمارات في األوراق المالية            

 8.319.635 8.319.635 - - قبوالت بنكية
 1.728.159 969.023 - 759.136 الموجودات األخرى، بالصافي

 -------------- -------------- ---------------- ---------------- 
 110.930.732 101.709.020 8.165.376 1.056.336 إجمالي الموجودات المالية

 ======== ======== ========= ========= 
 6.578.757 6.578.757 - - المستحق للبنوك

 79.819.844 79.819.844 - - ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
 2.900.323 2.900.323 - - سندات وقروض متوسطة األجل
 8.319.635 8.319.635 - - مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية

 2.085.346 1.432.013 - 653.333 المطلوبات األخرى
 ------------ -------------- ---------------- ---------------- 

 99.703.905 99.050.572 - 653.333 إجمالي المطلوبات المالية
 ======= ======== ========= ========= 
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 بنك دبي التجاري ش.م.ع.
 

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع( .20
 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالي )تابع(  20-1
 

 القيمة العادلة 
 من خالف 

األرباح أو 
 الخسائر

 
قيمة العادلة ال

من خالف 
الدخف الشامف 

 األخر

 
 

 التكلفة 
 المطفأة

 
 إجمالي 
 القيمة 

 الدفترية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     )مدققة( 2020ديسمبر  31

 13.162.743 13.162.743 - - النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 
 4.218.894 4.218.894 - - المستحق من البنوك، بالصافي

 65.288.572 65.288.572 - - القروض والتسليفات  والتمويل اإلسالمي، بالصافي
 5.262.597 - 4.941.608 320.989 االستثمارات في األوراق المالية                  

 5.972.327 5.972.327 - - قبوالت بنكية
 1.690.564 815.707 - 874.857 الموجودات األخرى، بالصافي

 ---------------- -------------- ------------- --------------- 
 95.595.697 89.458.243 4.941.608 1.195.846 إجمالي الموجودات المالية

 ========= ======= ======== ========= 
 4.782.749 4.782.749 - - المستحق للبنوك

 69.750.833 69.750.833 - - ودائع العمالء والودائع اإلسالمية للعمالء
 1.764.059 1.764.059 - - سندات وقروض متوسطة األجل
 5.972.327 5.972.327 - - مستحقات متعلقة بالقبوالت البنكية

 2.078.240 1.283.159 - 795.081 المطلوبات األخرى
 ----------- ------------ --------------- --------------- 

 84.348.208 83.553.127 - 795.081 ات الماليةإجمالي المطلوب
 ========= ======== ========= ========= 

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة –قياس القيمة العادلة    20-2
 

 مة العادلة:يبين الجدول أدناه تصنيف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المصنفة ضمن مستويات من التسلسل الهرمي للقي
 
 تم تعريف متسويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كالتالي: 
 

سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشطه ألداة نموذجية. تعتبر األداة المالية أنها مدرجة في سوق نشطه إذا كانت : 1المستوى 
سيط أو نشاط أو مجموعة أو خدمة تسعير أو هيئة تنظيمية األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من بورصة أو تاجر أو و

   وتمثل هذه األسعار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق االعتيادية.
 

)المشتقة من أساليب التقييم بناءاً على المدخالت الملحوظة، سواء بصورة مباشرة )كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة : 2المستوى 
األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار مدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة 

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

 
أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها بإستخدام أساليب تقييم   :3المستوى 

ها تشتمل على مدخالت غير ملحوظة بحيث يكون للمدخالت غير الملحوظة أثراً كبيراً في تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على أدوات يتم تقييم
 ناءاً على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون التسويات واالفتراضات الهامة غير ملحوظة وضرورية  لبيان الفروق بين األدوات.ب

 
ري عن ما عدا الموجودات والمطلوبات المالية المبينة في الجدول ادناه، ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بشكل جوه

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

 المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة إيضاحات حوف البيانات المالية
 )غير مدققة(2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 

 الموجودات والمطلوبات المالية )تابع( .20
 

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

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )غير مدققة( 2021 يونيو 30
إجمالي القيمة 

 العادلة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     االستثمارات
 374.310 304.169 - 70.141 أسهم حقوق ملكية ومحافظ   
 8.088.266 - - 8.088.266 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   
د اآلجلة لصرف القيمة السوقية الموجبة للعقو  

    والمشتقات األخرى العمالت األجنبية 
 

 757.183 - 757.183 -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    
 1.953 - 1.953 - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة    
 - - - - حوط  للتدفقات النقديةمحتفظ بها كأداة ت    
د اآلجلة لصرف القيمة السوقية السالبة للعقو  

    والمشتقات األخرىالعمالت األجنبية 
 

 (641.591) - (641.591) -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (6.470) - (6.470) - محتفظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلة

 (5.272) - (5.272) - داة تحوط  للتدفقات النقديةمحتفظ بها كأ

 8.158.407 105.803 304.169 8.568.379 

 
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )مدققة( 2020ديسمبر  31
إجمالي القيمة 

 العادلة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     االستثمارات
 394.196 300.347 - 93.849 أسهم حقوق ملكية ومحافظ   
 4.868.401 - - 4.868.401 األوراق المالية ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة   
د اآلجلة لصرف القيمة السوقية الموجبة للعقو  

    والمشتقات األخرى العمالت األجنبية 
 

 874.389 - 874.389 -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    
 468 - 468 - بها كأداة تحوط للقيمة العادلة محتفظ    
 - - - - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية    
د اآلجلة لصرف القيمة السوقية السالبة للعقو  

    والمشتقات األخرىالعمالت األجنبية 
 

 (780.214) - (780.214) -      بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (8.453) - (8.453) - ظ بها كأداة تحوط للقيمة العادلةمحتف

 (6.414) - (6.414) - محتفظ بها كأداة تحوط  للتدفقات النقدية

 4.962.250 79.776 300.347 5.342.373 

 
 

 ها العادلة.ان القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية )الغير مسجلة بالقيمة العادلة( ال تختلف بشكل كبير عن قيمت
 

من مستويات القيمة العادلة المبينة أعاله. عالوة على  3والمستوى  2والمستوى  1، فيما بين المستوى / السنة الفترةلم يكن هناك أية تحويالت، خالل 
 .الية أو السابقةالح الفترةذلك، لم يكن هناك أية تغيرات في أساليب التقييم المستخدمة فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية خالل 
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 واألرصدة مع األطراف ذات العالقة المعامالت      .21

 
من رأس مال البنك، ان مؤسسة دبي  %20تمتلك مؤسسة دبي لإلستثمارات الحكومية ، 2020ديسمبر  31و  2021 يونيو 30كما في 

  لإلستثمارات الحكومية مملوكة بالكامل لحكومة دبي )"الحكومة"(.
 

لدى المجموعة وشركاتهم ذات  الرئيسين تدخل المجموعة  في معامالت مع مساهمي األغلبية وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة
 . يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة.العالقة

  

أعضاء مجلس اإلدارة  
 وموظفي اإلدارة الرئيسين

 
 أطراف حكومية ذات عالقة

 
 أطراف أخرى ذات عالقة

 يونيو 30 
2021 

ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021  

ديسمبر  31
2020 

 يونيو 30
2021  

ديسمبر  31
2020 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  

 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 
 - - 138.766 128.482 - - المستحق من البنوك

والتسليفات والتمويل قروض ال
 اإلسالمي

 
136.241 

 
194.195 

 
1.676.186 

 
1.577.176 

 
1.977.335 

 
1.925.264 

 - - 715.360 912.831 - - ستثمار في األوراق الماليةاال
 4.509 2.038 - - - - القبوالت البنكية

 3.294 3.926 - 1.033 - - اعتمادات مستندية
 101.619 99.856 207.585 63.686 - - ضمانات

التزامات منح تسهيالت 
 ائتمانية غير مسحوبة

 
10.949 

 
15.707 

 
75.621 

 
275.416 

 
499.379 

 
226.605 

 - - - - - - المستحق للبنوك

ودائع العمالء والودائع 
 اإلسالمية للعمالء

 
121.197 

 
112.264 

 
4.366.043 

 
4.631.362 

 
510.498 

 
443.840 

       

 يونيو 30 
2021  

 يونيو 30
2020 

 يونيو 30
2021 

 يونيو 30
 2020 

 يونيو 30
2021 

 يونيو 30
2020 

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

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 37.565 32.425 21.236 18.455 4.621 3.939 دخل الفوائد والعموالت

 2.488 1.570 42.113 20.715 247 115 مصروفات الفوائد

 

 

 
ة على أنشطة المجموعة سواًء والمسؤولية للتخطيط والتوجيه والرقاب الصالحياتهم األشخاص الذين تكون لهم  نالرئيسي إن موظفي اإلدارة

 )سواًء كان تنفيذياً أو غير ذلك(. للمجموعة إإلدارةة مباشرة أو غير مباشرة ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء بطريق
 

 .الرئيسينواألطراف ذات العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة  تمثل األطراف األخرى ذات العالقة المساهمين الرئيسيين
 

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

 
خالل فترة  م  لقاء اتعابهم لحضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلسدره مليون 1.61األتعاب المدفوعة العضاء مجلس اإلدارة  بلغت
 .درهم( مليون 0.67: 2020 يونيو 30)  2021 يونيو 30المنتهية في أشهر  الستة
 
 

 2020 يونيو 30 2021 يونيو 30 
  ألف درهم ألف درهم الرئيسين امتيازات موظفي اإلدارة

 (غير مدققة)  (غير مدققة)        
 11.089 10.818 رواتبال

 415 400 امتيازات نهاية الخدمة
 20.832 40.580 امتيازات أخرى   

    ==== == ====== 
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 ة رأس الماف كفاي.    22
 

 كفاية رأس المال يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي باإلشراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول
مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل  ، يتم احتساب رأس المال على 2017ويحدد متطلبات رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام 

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة  ، بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها("لجنة بازل")جنة بازل للرقابة المصرفية لل 3
ثالث "ركائز": الحد األدنى لمتطلبات رأس المال ، وعملية المراجعة  ، من 2، شأنه شأن بازل  3المصلحة الوطنية. يتألف إطار بازل 

 .اط السوقالرقابية وانضب
 

 األول اإلضافية الشقسندات و العاديةلحقوق الملكية  األول الشق وهي رئيسية فئات ثالث إلى للمجموعة النظامي المال رأس ينقسم

 اإلضافي، اعتمادا على خصائصها. الثاني والشق

 

 ل على رأس المال العادي، واالحتياطي رأس مال حقوق الملكية العادية الشق األول ويمثل الفئة األعلى جودة من رأس المال ، يشتم
بعد خصم الموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية القانوني واالحتياطي العام واحتياطيات القيمة العادلة واألرباح المستبقاة؛ 

بكفاية رأس المال التعامل معها بصورة مختلفة ألغراض خاصة  األخرى المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم
 .العربية المتحدة المركزي حسب التوجيهات المقترحة من قبل مصرف اإلمارات

  من رأس المال على أدوات رأس المال لألسهم غير العادية. األول اإلضافييشتمل الشق 

  وجودات االئتمانية من اجمالي الم %1.25الشق الثاني لرأس المال، يشتمل على احتياطيات جماعية والتي يجب ان ال تتخطى
 المرجحة بالمخاطر.

 

المتعلقة برأس  والمطابقة للمتطلبات الخارجية 3مكونات رأس المال النظامي والنسب المئوية بحسب تعليمات بازل  التالييلخص الجدول 
 .المال
 

على فائض  شمليو %13 هتما نسب 2020يونيو 30رأس المال المطلوب كما في  بلغي .3كام المصرف المركزي بشأن بازل ألح وفقا
ً  ذلك، مع. %2.5رأس المال بنسبة ل الحيطة ببرنامج خطة  المتعلقة المتحدة المركزي ةيت العربمصرف اإلماراالصادرة عن  رللمعايي ووفقا

دون  %60بحد أقصى  رأس المالل مخصص التحوطللبنوك باالستفادة من  س محي،  19-فيروس كورونا الخاصة بأزمةالدعم االقتصادي 
كما قام البنك بتطبيق التغيرات الخاصة بالشركات الصغيرة  .2021 سمبريد 31حتى  2020مارس  15باًرا من اعت ةيأي عواقب رقاب

 2والمتوسطة بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنصوص عليها في التعميم المؤرخ في 
 .2020ابريل 
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 .    كفاية رأس الماف )تابع( 22
 

 
  2020ديسمبر  31  2021 يونيو 30  
  ألف درهم   ألف درهم   
  )مدققة(   ير مدققة()غ  

      رأس ماف حقوق الملكية العادية الشق األوف
  2.802.734  2.802.734  رأس المال

  1.401.367  1.401.367  والنظامي قانونيالحتياطي اال
  1.328.025  1.328.025  العامحتياطي اال

  4.537.750  5.145.471  األرباح المستبقاة
  26.269  2.615  لمتراكمالدخل الشامل األخر ا

  44.133  119.138  الترتيبات االنتقالية لمعايير التقارير المالية الدولية

  10.799.350  10.140.278  
  (100.504)  (111.111)  الخصومات والتعديالت النظامية

  10.039.774  10.688.239  إجمالي رأس ماف حقوق الملكية العادية الشق األوف
      

  2.203.800  2.203.800  اإلضافية  سندات راس الماف الشق األوف

  12.243.574  12.892.039  الشق األوف من رأس الماف
      الشق الثاني من رأس الماف

  910.521  1.031.774  المخصصات الجماعية المؤهلة

  910.521  1.031.774  الشق الثاني من رأس الماف
      

  13.154.095  13.923.813  الماف النظامي إجمالي رأس

      
      الموجودات المرجحة للمخاطر

  72.841.690  82.541.926  مخاطر االئتمان
  665.207  757.014  مخاطر السوق

  5.494.457  5.460.071  المخاطر التشغيلية

  79.001.354  88.759.011  الموجودات المرجحة للمخاطر  

 
 الشق األوف -فاية رأس المافنسبة ك

  
14.52% 

 
 

 
15.50% 

 

  %1.15  %1.16  الشق الثاني -نسبة كفاية رأس الماف

  %16.65  %15.69  نسبة كفاية رأس الماف

      
 

 أرقام المقارنة . 23
 

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


