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 املستقلتقرير مدقق الحسابات 
 

 ( فروع اإلمارات العربية املتحدة )  إس أيه    - ي إن بي باريباب أعضاء مجلس إدارة إلى السادة  

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية

 

 الرأي

أو املركز   )"البنك أيهإس   -ي إن بي باريبابلبنك  )"الفروع"( اإلمارات العربية املتحدة ،فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريبابلـ لقـد دققنا البيانات املالية املرفقة 

التدفقات   رأس املال واالحتياطيات وبيانالتغيرات في بيان و  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وبيان، 2020ديسمبر  31والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في  "(الرئيس ي

 . سياسات املحاسبية الهامةلل املخص   تتضمنحول البيانات املالية،  وإيضاحاتالنقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ 

 

ه املالي وتدفقاته النقدية للسنة  ، وعن أدائ2020ديسمبر  31كما في  للفروعفي رأينا إن البيانات املالية املرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن املركز املالي 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 
 
 املنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 

 أساس الرأي 

 ملعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه املعايير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات 
 
عن تدقيق البيانات املالية" من هذا  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا

 لقواعد السلوك املنهي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس امل الفروعالتقرير. نحن مستقلون عن  
 
عايير األخالقية الدولية للمحاسبين إلى جانب متطلبات أخالقيات وفقا

 لهذه املتطلبات ولقواعد السلوك املنهي  املهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وف 
 
قا

اء رأينا عن مجلس املعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبدللمحاسبين القانونيين الصادرة 

 حول البيانات املالية. 

 

 مسؤولية اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات املالية 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية واألحكام إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض ا
 
، وعن  2015( لسنة 2للقانون االتحادي رقم ) الساريةلعادل للبيانات املالية وفقا

 الحتيال أو خطأ. 
 
 الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء  كان ذلك نتيجة

 

ب، عن األمور ذات العالقة  إعداد البيانات املالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الفروع على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية واإلفصاح، كما هو مناس عند

ارة تنوي تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو ليس لديها  بمواصلة أعمال الفروع على أساس مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلد

 أي بديل واقعي لذلك. 

 

 . للفروعمسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية  يتحمل املكلفون بالحوكمة

 

 
ي )1141السادة أكبر أحمد ) ي )872(، موىس الرمحي )717(، محمد خميس التح )1164(، محمد جالد )809(، جورج نجم )995(،  سينتيا كوربر

 عباده محمد وليد القوتلي (، 726(، معتصم موىس الدجاب 
ي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة. ( مدققو حسابات قانونيون مقيدون ب386(، سمبر مدبك )701(، راما بادمانابها أشاريا )1056) 

 جداول مدقق 
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 املستقل قرير مدققي الحسابات ت

 ، دبي )تتمة( (العربية املتحدةفروع اإلمارات )إس أيه   -ي إن بي باريباب للسادة أعضاء مجلس إداة 

 

 مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات املاليةمسؤولية 

ــــــواء  كان ذلك في  تتمثل أهدافنا ــــــكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهرية، سـ ــــــول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية، مشـ الحصـ

ـــمن رأينا حول البيانات امل ـــابات الذي يتضـ ـــدار تقرير مدققي الحسـ  الحتيال أو خطأ، وإصـ
 
ـــتوى نتيجة الية. وإن التأكيدات املعقولة هي عبارة عن مسـ

 األخطاء الجوهر 
 
ــــــ  دائما ــــــوف يكتشـ  ملعايير التدقيق الدولية سـ

 
 بأن التدقيق الذي تم إجراره وفقا

 
ــــــمانا ــــــت ضـ ية عند عالي من التأكيدات، لكنها ليسـ

ـــــــأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من املتو  ـــــــكل معقول على القرارات وجودها. وقد تنشـ قع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، مشـ

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها بناء  على هذه البيانات املالية.

 

ــــــــــــك املنهي خالل عمليـ   ملعـايير التـدقيق الدوليـة، نقوم باجراء األحكـام املهنيـة مع إبقـاء مبـدأ الشـ
 
تدقيق. كما ة الفي إطار عمليـة التـدقيق التي تتم وفقـا

  بـ:نقوم 

ــــــــــــميم وتنفيـذ إجراءات التـدقيق  •  الحتيـال أو خطـأ، وتصـ
 
ــــــــــــواء  ـكان ذلـك نتيجـة تحـديـد وتقييم مخـاطر األخطـاء الجوهريـة في البيـانـات املـاليـة، سـ

ـــاس إلبـداء رأينـا حول البيـانـات املـاليـة. إ ــــــــــ ــــــــــــول على أدلـة تـدقيق ـكافيـة ومالئمـة لتوفر لنـا أسـ ــبـة لتلـك املخـاطر، والحصـ ــــــــــ ن مخـاطر عـدم املنـاسـ

ــــــــــــمن التواطؤ أو ال  وير أو  ألن االحتيال قد يتضـ
 
ــــــــــــاف الخطأ الجوهري الناتأ عن االحتيال أعلى من املخاطر الناتجة عن األخطاء، نارا  اكتشـ

 الحذف املتعمد أو التحري  أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 

ـــــول على فهم ناام الرقابة الداخلية املعقي بتدقيق البيانات املال • ـــــبة للاروف، وليس أهدف إبداء رأي الحصـ ـــــميم إجراءات تدقيق مناسـ ية لتصـ

 .للفروعحول فعالية ناام الرقابة الداخلية 

 

 تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت أها اإلدارة. •

 

ـــــــو  • ـــــــتمرارية وتقييم، بناء  على أدلة التدقيق التي تم الحصـ  ملبدأ االسـ
 
ـــــــبة وفقا ـــــــتخدام اإلدارة لطريقة املحاسـ ـــــــتنتاى حول مدى مالءمة اسـ ل االسـ

ـــــكوك حول قدرة  ـــــلة  الفروععليها، ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري فيما يتعلق باألحداث أو الاروف التي قد تلقي بمزيد من الشـ على مواصـ

ــلنـا إلى أن هنـاك عـدم يقين جوهري، فـانـه يتعين علينـا أن نلفـت االنتبـاه في تقرير مـدققي أعمـال ــــــــــ ــــــــــــتمراريـة. إذا توصـ ـــاس مبـدأ االسـ ــــــــــ هـا على أسـ

جاتنا الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتا

ة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الاروف املستقبلية قد تتسبب على أدل

 ملبدأ االستمرارية. الفروعفي توق  
 
 عن االستمرار وفقا

 

ــــاحــات، ومــا إذا ـكـانــ  • ــــــــــ ت البيــانــات املــاليــة تمثــل املعــامالت واألحــداث تقييم العرض العــام وهيكــل ومحتوى البيــانــات املــاليــة، بمــا في ذلــك اإلفصـ

 املتضمنة مشكل يحقق العرض العادل للبيانات املالية.

 

الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق املقررين ونتائأ التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه    املكلفيننتواصل مع    إننا

 ة الداخلية أثناء تدقيقنا. قصور مهمة نحددها في الرقاب
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 املستقلقرير مدققي الحسابات ت

 (، دبي )تتمة(العربية املتحدةإس أيه )فروع اإلمارات   -ي إن بي باريباللسادة أعضاء مجلس إداة ب 

 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ملتطلبات القانون االتحادي رقم )
 
إلى ،  2020ديسـمبر    31نفيد للسـنة املنتهية في في دولة اإلمارات العربية املتحدة،  )وتعديالته(    2015( لسـنة  2وفقا

 ما يلي:

 لقد حصلنا على جميع املعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ •
 

 احي الجوهرية،  لقد تم إعداد البيانات املالية، من كافة النو  •
 
ــــــنة  2لألحكام املعنية من القانون االتحادي رقم ) وفقا في دولة اإلمارات   2015( لسـ

 العربية املتحدة؛
 

 تحتفظ الفروع مسجالت محاسبية منتامة؛ •
 

 ؛2020ديسمبر  31لم تقم الفروع بأي استثمارات في األسهم واألوراق املالية خالل السنة املنتهية في  •
 

 و ؛تم بموجبها إبرام تلك املعامالتالتي  البيانات املالية باملعامالت الجوهرية مع الطرف ذي العالقة والشروط من 23يبين إيضاح  •
 

 إلى املعلومات التي تم توفيرها   •
 
ـــتنادا ـــتوجب االعتقاد بأن الفروع قد خالفاسـ ـــ رع انتباهنا ما يسـ ـــنة املالية املنتهية في ت لنا، لم يسـ  31، خالل السـ

ـــــــــــمبر   ـــــــــــنة  2، أي من األحكام املعنية من القانون االتحادي رقم )2020ديسـ في دولة اإلمارات العربية املتحدة، على وجه قد يكون له   2015( لسـ

 .2020ديسمبر  31املالي كما في  تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

 

 

 

 

 موس ى الرمـحي

 871:  القيدرقم 

 2021 إبريل 20

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
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 4 ملتحدةفروع اإلمارات العربية ا  -ي إن بي باريباب
 

 بيان املركز املالي 

 2020ديسمبر  31كما في 
 

 2019  2020 ات إيضاح 

 ألً درهم   ألف درهم  

     املوجودات 

 1,409,988  842,924 5 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 42,429  66,659 6 مطلوب من بنوك أخرى 

 2,484,407  2,826,112 7 مطلوب من املركز الرئيس ي والفروع 

 2,455,069  2,265,125 8 سلًقروض و 

 575,564  551,885 9 موجودات أخرى 

 20,784  15,057  ومعدات   أثاث

 6,988,241  6,567,762  مجموع املوجودات 
     

     املطلوبات ورأس املال واالحتياطيات 

     املطلوبات 

 4,204,860  3,167,004 10 ودائع العمالء

 -  1,692 5 اإلمارات املركزي  رفصأرصدة مستحقة مل

 10  2  مطلوب إلى بنوك أخرى 

 318,970  1,131,858 11 مطلوب إلى املركز الرئيس ي والفروع 

 664,141  584,617 12 مطلوبات أخرى 

 5,187,981  4,885,173  مجموع املطلوبات 
     

     رأس املال واالحتياطيات 

 446,431  446,431 13 رأس املال املخّصص

 162,720  162,720 14 احتياطي قانوني 

 95,000  95,000 14 احتياطي عام 

 1,098,056  982,061  أرباح محتجزة 

 ( 1,947)  ( 3,623)  خسارة اكتوارية 

 1,800,260  1,682,589  مجموع رأس املال واالحتياطيات 

 6,988,241  6,567,762  مجموع املطلوبات ورأس املال واالحتياطيات 

 

 
 

 

 ……………………………… 

 إريك كوهو  

 الفروع باإلمارات العربية املتحدة مدير 
 
 

  اتشكل اإليضاحات 
 
 من هذه البيانات املالية. ال يتجـزأ ملرفقة جزءا
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 5 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بيان 

 2020ديسمبر   31في  للسنة املنتهية
 

 2019 2020 إيضاح  

 أل  درهم  ألف درهم   
     

 142,246 67,429 15  إيرادات الفوائد 

 ( 36,682) ( 18,250) 16  مصاري  الفوائد

 105,564 49,179   صافي إيرادات الفوائد 
     

 76,400 71,648 17  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 470 16   صرف العمالت األجنبية إيراداتصافي 
     

 182,434 120,843   التشغيليةاإليرادات 
     

 ( 110,873) ( 96,926) 18  املصاري  التشغيلية 

 13,561 ( 167,614) )د(  8  املوجودات املالية  قيمة   عكس()/  انخفاضخسارة صافي 
     

 85,122 ( 143,697)   الربح قبل الضريبة )الخسارة( / صافي 

 ( 18,833) 27,702 19  الضريبة 
     

 66,289 ( 115,995)   صافي )الخسارة( / الربح للسنة بعد الضريبة 
     

     بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 1,715 ( 1,676) 12  إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين 

 68,004 ( 117,671)   الدخل الشامل للسنة)الخسارة( / مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اتشكل اإليضاحات 
 
 من هذه البيانات املالية. ال يتجـزأ ملرفقة جزءا
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 6 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 التغيرات في رأس املال واالحتياطيات بيان 

 2020ديسمبر   31في  للسنة املنتهية
 

 املجموع  اكتوارية  خسارة محتجزة أرباح  احتياطي عام  احتياطي قانوني  رأس املال املخصص إيضاح 

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

 1,732,256 ( 3,662) 1,044,396 89,000 156,091 446,431  2019يناير  1في 

 66,289 - 66,289 - - -  الربح للسنة صافي 

 1,715 1,715 - - - -  الدخل الشامل اآلخر 

 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 

- - - 66,289 1,715 68,004 

 - - ( 6,629) - 6,629 - 14 املحول إلى االحتياطي القانوني 

 - - ( 6,000) 6,000 - - 14 املحول إلى االحتياطي العام 

 

  

      

 1,800,260 ( 1,947) 1,098,056 95,000 162,720 446,431  2019ديسمبر  31في 

 ( 115,995) - ( 115,995) - - -  للسنة  الخسارةصافي 

 ( 1,676) ( 1,676) - - - -  الخسارة الشاملة األخرى 

 ( 117,671) ( 1,676) ( 115,995) - - -  للسنة  الخسارة الشاملةإجمالي 

 1,682,589 ( 3,623) 982,061 95,000 162,720 446,431  2020ديسمبر  31في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتشكل اإليضاحات 
 
 من هذه البيانات املالية. ال يتجـزأ ملرفقة جزءا
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 7 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب

 

 بيان التدفقات النقدية 

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 2019 2020 إيضاح  

 أل  درهم  ألف درهم   

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من  

 85,122 ( 143,697)   الربح قبل الضريبة )الخسارة( / 

     تعديالت لـ: 

 ( 13,561) 167,614 )د(  8  املوجودات املالية  عكس() / قيمة  صافي انخفاض

 7,944 5,589 18  استهالك

 2,042 1,272 20  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 81,547 30,778   وضريبة الدخل املدفوعة والتغيرات في املوجودات واملطلوبات 

 ( 4,912) ( 1,127) 12  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين دفع / تحويل 

 ( 20,409) ( 22,548)   ضريبة دخل مدفوعة 
     

     التغيرات في املوجودات واملطلوبات: 

 51,913 87,492   مصرف اإلمارات املركزي ودائع ناامية لدى 

 ( 12,237) 12,237   وما يعادله نقد كمن بنوك أخرى باستثناء األرصدة املصّنفة  مطلوب

 ( 383,479) ( 1,355,621)   ما يعادله و نقد كمن املركز الرئيس ي والفروع باستثناء األرصدة املصّنفة  مطلوب

 ( 440,985) 26,241   قبل الحركة في املخصص واملبالغ املحذوفة  سل قروض و 

 110,030 56,020   موجودات أخرى، باستثناء موجودات الضريبة املؤجلة 

 1,156,172 ( 1,037,856)   ودائع العمالء

 ( 231,138) 812,887   إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

  1,692   مصرف اإلمارات املركزي مطلوب إلى أرصدة 

 ( 953) ( 8)   إلى بنوك أخرى  مطلوب

 ( 88,622) ( 67,347)   مطلوبات أخرى باستثناء مخصص الضريبة ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 216,927 ( 1,457,160)   من األنشطة التشغيليةالناتج )املستخدم في( / صافي النقد 
     

     األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من  

 ( 150,000) 950,000   مصرف اإلمارات املركزي شهادات إيداع لدى 

 ( 25,560) 138   ومعدات، بالصافي  أثاثشراء 

 ( 175,560) 950,138   األنشطة االستثمارية )املستخدم في(  من /الناتج  نقدصافي ال
     

 41,367 ( 507,022)   في النقد وما يعادله  الزيادة )النقص( / صافي

 2,242,325 2,283,692   في بداية السنة  وما يعادلهالنقد 

 2,283,692 1,776,670 21  النقد وما يعادله في نهاية السنة
 

 

 

 

 

 اتشكل اإليضاحات 
 
 من هذه البيانات املالية. ال يتجـزأ ملرفقة جزءا
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 8 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 التأسيس والعمليات  .1

بوليفارد  16الرئيس ي"( هو شركة عامة محدودة تأسست في فرنسا وعنوان مركزه املسجل هو بي إن بي باريبا اس أيه )"البنك"/ "املركز 

، باريس. يتمثل النشاط الرئيس ي للبنك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة في مزاولة األعمال البنكية التجارية  75009دي ايتاليانز، 

 .من خالل فروعه في إمارة أبوظبي وإمارة دبي )"الفروع"(
 

حي  التنفيذ  ،  على الفروع  ، الذي يسري )"قانون الشركات"(  2015لعام    2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  لقد  

بعض أحكام قانون الشركات ل املعدل 2020لعام  26صدر القانون االتحادي رقم ، 2020سبتمبر  27وفي . 2015يوليو  1اعتبار ا من 

ا بتقييم التعديالت ذات الصلة حيث تسمح األحكام االنتقالية الواردة فيها 2021يناير  2في  هوسرى العمل ب  بف رة  . تقوم الفروع حالي 

 .االمتثال لهاشهر ا من تاريخ السريان لضمان   12 مدتها
 

 البنك. تتكون هذه البيانات املالية من املوجودات واملطلوبات ونتائأ العمليات املجّمعة لفروع 
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة  2

 التي ليس لها تأثير جوهري على البيانات املالية املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  2-1

يناير   1والتي أصبحت سارية للف رات السنوية التي تبدأ في أو معد  ،تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية

على املبالغ املدرجة للسنوات    جوهري في هذه البيانات املالية. لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير    ،2020

 أو ال رتيبات املستقبلية.على محاسبة املعامالت  تطبيقها الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر

 

عدل"اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية"   ▪
ُ
 . امل

 .العمل التجاري األعمال" لتوضيح تعري  عمليات اندماى "  3تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

  9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقمواملعيار  فصاحات اإل األدوات املالية:  7تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

 .سعر اإليبورفيما يتعلق بقضايا ما قبل االستبدال في سياق إصالح  املالية  األدوات

السياسات املحاسبية والتغييرات في   8 رقم ومعيار املحاسبة الدولي عرض البيانات املالية 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي  ▪

 .األهمية الجوهريةاملتعلقة بتعري  املحاسبية   يرات واألخطاءالتقد
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 9 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة 2

  تطبيقها بشكل مسبقاملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار ولكنها لم تصبح سارية املفعول بعد ولم يتم  2-2
 

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية املفعول معد: 
 
 لم تطبق الفروع مبكرا

 

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة
 يسري تطبيقها للفتـرات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

 رقم   ومعيار املحاسبة الدولي البيانات املالية املوحدة 10 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تعديالت على املعيار 

املوجودات أو املساهمة أها  بيع باحتساب فيما يتعلق  واملشاريع املش ركة االستثمارات في الشركات الزميلة  28

 من املستثمر إلى شركته الزميلة أو املشروع املش رك. 

رجئ تاريخ السريان ألجل غير   
ُ
أ

 مسمى

   

 2023يناير  1  فيما يتعلق بتصني  املطلوبات.  عرض البيانات املالية 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي 
   

مبادئ االع راف معقود التأمين وقياسها   عقود التأمين 17 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم يحدد املعيار 

 عقود التأمين.  4 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل املعيار 

 2023يناير  1 

   

 2022يناير  1  : دمأ األعمال لتحديث مرجع لإلطار املفاهيمي. 3تعديالت املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 
   

إعفاء  للمستأجرين من تقييم  عقود اإليجار 16توفر التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

   تعد 19-جائحة كوفيدبـ  ةاملتعلق ت اإلعفاءات اإليجارية ما إذا كان
 

 عقد اإليجار. على تعديال

 2020يناير  1 

   

التي تمنع الشركة من الخصم من  املمتلكات واآلالت واملعدات  16تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات املبالغ املستلمة من بيع البنود املنتجة بينما تقوم الشركة باعداد األصل  

 لالستخدام املقصود. 

 2022يناير  1 

   

فيما يتعلق   واملوجودات املحتملةاملخصصات واملطلوبات الطارئة   37تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

ا أم ال.  بالتكالي  التي يجب تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد مرهق 

 2022يناير  1 

   

الدولي إلعداد التقارير املالية  واملعيار  التأمينعقود  4 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تعديالت على املعيار 

الدولي  واملعيار  األدوات املالية  9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم واملعيار ، األدوات املالية: اإلفصاحات 7 رقم 

 . رسعر اإليبو فيما يتعلق بقضايا االستبدال في سياق إصالح  عقود اإليجار 16 إلعداد التقارير املالية رقم 

 2021يناير  1 

   

بتعديل املعيار الدولي   2020-2018املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  دورة التحسينات السنوية على

واملعيار الدولي إلعداد التقارير   ، 9 واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ، 1رقم التقارير املالية  إلعداد

 . 41لي رقم ومعيار املحاسبة الدو  16 املالية رقم 

 2022يناير  1 

 

اعتماد  ، كما تتوقع أال ي رتب على تتوقع اإلدارة اعتماد هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات املالية للفروع لف رة التطبيق األولي

 على البيانات املالية للفروع في ف رة التطبيق األولي.   أي تأثير جوهري هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 
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 10 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة .3

 أساس اإلعداد

 
 
ــبة الدولية. كما أعدت طبقا ــــــــــ ــادرة عن مجلس معايير املحاسـ ــــــــــ  للمعايير الدولية للتقارير املالية الصـ

 
ملبدأ التكلفة  لقد تم إعداد البيانات املالية وفقا

 العادلة.التاريخية، باستثناء األدوات املالية املشتقة التي قد تم قياسها بالقيمة 
 

ـــــــ ي ـــــــية محددة، كما يقتضـ ـــــــاسـ ـــــــبية أسـ ـــــــتخدام تقديرات محاسـ ـــــــ ي اسـ من  إن إعداد البيانات املالية بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضـ

داء الرأي أو التعقيد اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات املحاسبية للفروع. يتم اإلفصاح عن املجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إب

 .4أو املجاالت التي تعد فيها االف راضات والتقديرات مهمة للبيانات املالية في اإليضاح رقم 
 

 فيما يلي أهم السياسات املحاسبية:
 

 العمالت األجنبية

 العملة الوظيفية وعملة العرض

ـــــتخدام عملة   ـــــمنها )"العملة الوظيفية"(. إن تقاس البنود املدرجة في البيانات املالية للفروع باسـ ـــــأة ضـ ـــــية التي تعمل املنشـ ـــــادية الرئيسـ البيئة االقتصـ

 البيانات املالية معروضة بالدرهم اإلماراتي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للفروع.
 

 املعامالت واألرصدة

ــــــئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية   ــــــاب يتم تحويل املعامالت الناشـ ــــــائدة بتواريخ املعامالت. كما يتم احتسـ ــــــرف السـ ــــــعار الصـ ــــــتخدام أسـ باسـ

ـــــوية هذه املعامالت وعن تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقّومة بالعمالت األ  ـــــرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسـ ـــــائر صـ جنبية  أرباح وخسـ

 بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان الدخل الشامل.
 

 دوات املالية املشتقةاأل 

ـــ راة( وغيرها من ا ـــعار الفائدة والخيارات )املكتتبة واملشـ ـــات أسـ ـــرف العمالت األجنبية ومقايضـ ـــتقة على عقود صـ ـــتمل األدوات املالية املشـ ألدوات تشـ

 بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد 
 
 بقيمتها املالية املشـــتقة األخرى. يتم احتســـاب األدوات املالية املشـــتقة مبدئيا

 
ــها الحقا ــتقة وُيعاد قياسـ األداة املشـ

ــاليب التقييم ومنها نما ذى العادلة. يتم الحصـــول على القيم العادلة من األســـعار املدرجة في األســـواق النشـــطة وتشـــمل أحدث معامالت الســـوق وأسـ

.
 
 التدفقات النقدية املخصومة ونماذى تسعير الخيارات، حيثما يكون ذلك مالئما

 

كافة املشتقات كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة موجبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة سالبة مع إدراى الربح أو الخسارة يتم إدراى 

 في بيان الدخل الشامل.
 

شتقة عند االع راف املبدئي إن سعر املعاملة )أي القيمة العادلة للمقابل املقبوض أو املدين( يعتبر أفضل وسيلة لقياس القيمة العادلة ألي أداة م

ــــــــوق الحالية الجديرة باملالحاة لنفس األداة )أي بدون تعد ــــــــل إلى القيمة العادلة لتلك األداة بمقارنتها مع معامالت السـ يل أو إعادة ما لم يتم التوصـ

 إلى أي أسلوب من أساليب التقييم الذي تقتصر معطياته على بيانات السوق الجديرة
 
 باملالحاة. جدولة( أو استنادا

 

 الشراء العكس ياتفاقيات إعادة 

ــــــــــ ي في بيان املركز املالي للفروع. وتدرى الذمم املدينة   ــــــــــراء العكسـ  بموجب اتفاقيات إعادة الشـ
 
ــــــــــ راة مؤقتا املقابلة بالتكلفة ال تدرى األوراق املالية املشـ

 من املركز الرئيس ي والفروع" في بيان املركز املالي. مطلوباملطفأة تحت بند "
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 11 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( السياسات املحاسبية الهامة .3

 اإليرادات واملصاريف

 الفوائدإيرادات ومصاري  

ـــــــاري  فوائد" ـــــــمن بند "إيرادات فوائد" و"مصـ ـــــــبة لكافة األدوات املالية املحّملة بالفائدة ضـ ـــــــاري  الفوائد بالنسـ في بيان   يتم االع راف بايرادات ومصـ

 الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

ــــــــــــل أو املط ــــــــــــاب التكلفة املطفأة لألصـ ــاري  الفائدة على مدى الف رة ذات طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتسـ ــــــــــ لوب املالي وتوزيع إيرادات أو مصـ

ــــــــــتقبلية املقدرة على مدى العمر  ــــــــــات النقدية املسـ ــــــــــكلي دقيق املدفوعات أو املقبوضـ ــــــــــم مشـ ــــــــــلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصـ الصـ

، خالل ف رة أق
 
 صر إلى صافي القيمة الدف رية لألصل أو املطلوب املالي.اإلنتاجي املتوقع لألداة املالية أو، حيثما يكون مالئما

 

ـــــــروط التعاقدية لألداة املالية )مثل خيارات ـــــــاب معدل الفائدة الفعلي بتقدير التدفقات النقدية مع مراعاة كافة الشـ الدفع   تقوم الفروع عند احتسـ

معدل الفائدة الفعلي على كافة الرسوم والنقاط املدفوعة أو املقبوضة املقدم( دون األخذ باالعتبار الخسائر االئتمانية املستقبلية. يشتمل حساب  

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باإلضافة إلى تكالي  املعاملة وكافة العالوات أو الخصوم
 
 ات األخرى.فيما بين أطراف العقد والتي تعتبر جزءا

 

ــــــــــــل املالي أو مجموعة من  ــــــــــــاب إيرادات عندما يتم خفض قيمة األصـ ــارة االنخفاض في القيمة، يتم احتسـ ــــــــــ ــاأهة نتيجة لخسـ ــــــــــ املوجودات املالية املتشـ

 الفائدة باستخدام معدل الفائدة املستعمل في خصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس خسارة االنخفاض في القيمة.

 

 إيرادات رسوم وعموالت

ـــــــــوم والعموالت بوجهي عام على   ـــــــــوم ال  امات القروض التي ُيحتمل تدرى إيرادات الرسـ ـــــــــتحقاق معدما يتم تقديم الخدمة. يتم تأجيل رسـ ـــــــــاس االسـ أسـ

ــــــــــــوم املتعلق ــاأهـا كتعـديـل على معـدل الفـائـدة الفعلي للقرض. أمـا الرسـ ــــــــــ ــــــــــــرة األخرى ذات العالقـة(، ويتم احتسـ ــحبهـا )إلى جـانـب التكـالي  املبـاشـ ــــــــــ ة سـ

ـــاأهـا ـكايرادات معـدمـا   ــــــــــ يتم االنتهـاء من اتفـاقيـة القرض املجّمع وعـدم احتفـار الفروع بـأي جزء من محفاـة القرض بـالقروض املجّمعـة، فيتم احتسـ

 ملصلحته أو احتفاظها بأي جزء من محفاة القرض بنفس معدل الفائدة الفعلي ملصلحة املشاركين اآلخرين.

 

 عقود اإليجار

بناء  على أسعارها   للبنود اإليجارية وغير اإليجاريةبتخصيص املقابل في العقد    الفروعتقوم  .  بنود إيجارية وغير إيجاريةقد تحتوي عقود اإليجار على  

لبنود اإليجارية اعدم فصـل ت  فقد اختار  ، تكون الفروع فيها هي الطرف املسـتأجرالعقارات التي    لعقود إيجاربالنسـبة    ، النسـبية املسـتقلة. ومع ذلك

 من ذلك يتم اعتبارها و  وغير اإليجارية
 
 واحد. كبند إيجاري بدال

 

ـــــــــــروط واألحكام املختلفة. ال تفرض عقود اإليجار أي   البنود اإليجاريةيتم التفاوض على   ـــــــــــعة من الشـ ـــــــــــاس فردي وتحتوي على مجموعة واسـ على أسـ

 االق راض.املؤجرة كضمان ألغراض  وجوداتاملؤجرة التي يحتفظ أها املؤجر. ال يجوز استخدام امل وجوداتفي امل الضماناتتعهدات بخالف 

 

يتم االع راف   ، 2020يناير    1اعتبار ا من ة أو تشـغيلية. و عقود إيجار تمويليك  2019املالية  حتى السـنة  واملعدات    األثاثتم تصـني  عقود إيجار  لقد  

 .الفروعفي التاريخ الذي يتوفر فيه األصل املؤجر لالستخدام بواسطة  املقابلل  ام اال معقود اإليجار كموجودات حق االستخدام و 
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 12 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( عقود اإليجار 

ــمـل    تقـاس ــــــــــ ـــاس القيمـة الحـاليـة. تشـ ــــــــــ ا على أسـ ـــافي القيمـة الحـالية   االل  امـات اإليجـاريـةاملوجودات واملطلوبـات النـاتجـة عن عقـد اإليجـار مبـدئيـ  ــــــــــ صـ

 التالية:ملدفوعات اإليجارية ال 

 حوافز اإليجار املستحقة •
 
 ؛مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمونة( ناقصا

ا باستخدام املؤشر أو السعر كما في تاريخ البدء   ، تغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعراملاملدفوعات اإليجارية   •  املتوقع  املبالغ  ∙يتم قياسه مبدئي 

 ؛املتبقية القيمة ضمانات بموجب  الفرع قبل من دفعها

 هذا الخيار وممارسة الفروع سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان من املؤكد إلى حد معقول  •

 هذا الخيار.ل ممارسة الفروعإذا كانت مدة اإليجار تعكس  ، غرامات إنهاء عقد اإليجار سداد •
 

ا تضمين   معقول في قياس االل  ام.التي يتم دفعها بموجب خيارات تمديد معينة مشكل املدفوعات اإليجارية يتم أيض 
 

إذ يعد ذلك   ، باســتخدام ســعر الفائدة الضــمقي في عقد اإليجار. إذا لم يكن من املمكن تحديد هذا الســعر مســهولة املدفوعات اإليجارية  يتم خصــم 

ا في عقود اإليجار  هو   ن على املستأجر دفعه الق راض وهو السعر الذي يتعي  ، يتم استخدام معدل االق راض اإلضافي للمستأجر ، لفرعلالحال عموم 

 حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة مشروط وأحكام وشروط مماثلة.لاألموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة 
 

 :تقوم الفروعي، حديد سعر االق راض اإلضافتومن أجل 

ــــــتخدام ، حيثما أمكن • ــــــتأجر الفرد كنقطة انطالق  باسـ ــــــل عليه املسـ ــــــروط   ، تمويل الطرف الثالث األخير الذي حصـ معدلة لتعكس التغيرات في شـ

 ؛التمويل منذ استالم تمويل الطرف الثالث 

ــتخـدام • ــــــــــ ليس لـديها والتي  ، مخـاطر االئتمـان لعقود اإليجـار التي يحتفظ أهـا الفرعبت فـائـدة خـاليـة من املخـاطر معـدلـة  نهج بنـاء يبـدأ بمعـدال   بـاسـ

 و ، من طرف ثالث حديث تمويل 

 .والضمانالعملة  ، البلد املدة  ، يالت محددة على اإليجاراجراء تعدب •
 

ـــارة على مــدى ف رة اإليجــار وذلـك املــدفوعــات اإليجــاريـة  يتم توزيع   ــــــــــ بين رأس املــال وتكــالي  التمويــل. يتم تحميــل تكلفــة التمويــل على الربح أو الخسـ

 دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االل  ام لكل ف رة.إلنتاى معدل فائدة 
 

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشتمل على ما يلي: موجوداتيتم قياس 

 ؛لالل  امات اإليجاريةمبلغ القياس األولي  •

ا أي حوافز تأجير تم  بدء العقدفي تاريخ  تسددأي مدفوعات إيجار  •  ؛استالمهاأو قبله ناقص 

 ؛ وأي تكالي  مباشرة أولية •

 .اإلصالحتكالي   •

 

ـــتهالك  ـــتخداميتم اسـ ا   موجودات حق االسـ ـــل ومدة اإليجارعموم  ـــر  ، على مدى العمر اإلنتاجي لألصـ ـــ. الثابت. إذا كان  ، أيهما أقصـ ـــاس القسـ على أسـ

 حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساس ي. موجوداتيتم استهالك  ، ممارسة خيار الشراءالفرع من كانت الفروع لديها تيقن معقول 
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 13 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( عقود اإليجار 
 

ــير األجل للمعدات واملركبات وجميع عقود إيجار امل ــة القيمة على أســـاس القســـ.  وجوداتيتم االع راف باملدفوعات املرتبطة باإليجار قصـ منخفضـ

ذات القيمة املنخفضـة  وجوداتشـهر ا أو أقل. تشـمل امل  12الثابت كمصـروف في الربح أو الخسـارة. عقود اإليجار قصـيرة األجل هي عقود إيجار ملدة 

 .األثاث املكتبيمن  وبنود صغيرةمعدات تكنولوجيا املعلومات 
 

ـــــمين خيارات التمديد واإلنهاء في  ـــــغيلية من حيث إدارة   األثاثعدد من عقود إيجار  يتم تضـ ـــــتخدامها لزيادة املرونة التشـ واملعدات عبر الفرع. يتم اسـ

ــــــــــــتخدمة في عمليات الفر  وجوداتامل ــتها إال من قبل الفر و املسـ ــــــــــ ع وليس من قبل و ع. إن غالبية خيارات التمديد واإلنهاء املحتفظ أها ال يمكن ممارسـ

 املؤجر املعقي.

 

 املوجودات واملطلوبات املالية

 طرق القياس 

 املسدد من املبلغ األصل
 
  تتمثل التكلفة املطفأة في املبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االل  ام املالي عند االع راف املبدئي، ناقصا

 
 أو ناقصا

 
ي، زائدا

املبدئي ومبلغ االستحقاق، وللموجودات املالية، معدلة بأي مخصص اإلطفاء امل راكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك املبلغ 

 للخسارة.
 

و  معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بدقة املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر اإلنتاجي لألصل أ

 املالي )أي تكلفته املطفأة قبل أي مخصص النخفاض القيمة( أو إلى التكلفة املطفأة للمطلوب املالي.املطلوب املالي إلى إجمالي القيمة الدف رية لألصل  
 

ملدفوعة  ال يأخذ الحساب في االعتبار الخسائر االئتمانية املتوقعة، ولكن يتضمن تكالي  املعامالت أو العالوات أو الخصومات والرسوم والنقاط ا

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء. وبالنسبة للموجودات املالية املش راة أو املنشأة التي انخفضت  أو املستلمة التي تعتبر 
 
جزءا

عدل حسب  قيمتها االئتمانية، وهي املوجودات التي انخفضت قيمتها االئتمانية عند االع راف املبدئي، تقوم الفروع بحساب معدل الفائدة الفعلي امل

 من إجمالي قيمتها الدف رية ويتضمن تأثير الخسائر االئتمانية املاالئتم
 
توقعة  ان، الذي ُيحتسب على أساس التكلفة املطفأة للموجودات املالية بدال

 في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.
 

لموجودات أو املطلوبات املالية املعنية بما يبين التقديرات  عندما تراجع الفروع تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية، يتم تعديل القيمة الدف رية ل 

 الجديدة املخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراى أي تغيرات في بيان الدخل الشامل. 

 

 باستثناء:  تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدف رية للموجودات املالية، 

املوجودات املالية املش راة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية والتي مشأنها ينطبق معدل الفائدة الفعلي األصلي املعدل حسب  (أ)

 االئتمان على التكلفة املطفأة للموجودات املالية. 

نشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية ولكنها تكون قد تعرضت  أما املوجودات املالية التي ال تندرى ضمن املوجودات املالية املش راة أو امل (ب)

املطفأة   النخفاض في قيمتها االئتمانية إلى حد كبير )أو "املرحلة الثالثة"(، تحتسب إيرادات الفوائد بتطبيق معدل الفائدة الفعلي على تكلفتها

 )أي صافية من مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة(. 
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 14 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -اي إن بي باريبب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 االع راف املبدئي والقياس 

 في األحكام التعاقدية لألداة. ويتم االع راف بمش ريات ومبيعات  يتم االع راف باملوجودات املالية 
 
واملطلوبات املالية عندما تصبح املنشأة طرفا

 املوجودات املالية االعتيادية في تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تل  م فيه الفروع مشراء أو بيع املوجودات. 
 

رجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تقوم الفروع عند االع راف املبدئي بقياس  بالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية غير املد

 تكالي  املعاملة اإلضافية املنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار املو 
 
 أو ناقصا

 
جودات أو املطلوبات  املوجودات واملطلوبات املالية بقيمها العادلة زائدا

ت. يتم إدراى تكالي  املعاملة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن  املالية مثل الرسوم والعموال 

قاسة  املصاري  في بيان الدخل الشامل. وبعد االع راف املبدئي مباشرة، يتم إدراى مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية امل

 ة مما ينتأ عنه إدراى خسارة محاسبية في بيان الدخل الشامل عندما ينشأ أصل جديد. بالتكلفة املطفأ

 

 املوجودات املالية

 التصني  والقياس الالحق 

 من  9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تطبق الفروع املعيار 
 
 في فئات القياس التالية:  2019يناير   1وتصن  موجوداتها املالية اعتبارا

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو  •

 التكلفة املطفأة. •

 

 فيما يلي توضيح ملتطلبات تصني  أدوات الدين: 

 أدوات الدين 

عرف 
ُ
ااألدوات التي تستوفي تعري  املطلوبات املالية ب أدوات الدين ت  لجهة املصدرة، مثل القروض والسندات الحكومية وسندات الشركات. ل  وفق 
 

 يعتمد التصني  والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 نموذى أعمال الفروع إلدارة املوجودات.  •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات.  •
 

 

دية  التكلفة املطفأة: يقاس بالتكلفة املطفأة املوجودات املحتفظ أها مغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك التدفقات النق

یتم   ة.دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، كما يقاس بالتكلفة املطفأة املوجودات غير املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار 

  في املالية املوجودات هذه من الفوائد إيرادات إدراى ويتم . املتوقعة االئتمانية الخسائر مخصصات مقابل الموجودات لهذهتعدیل القیمة الدفتریة 

 . الفعلي الفائدة معدل طريقة  باستخدام" الفوائد إيرادات"
 

 استثماراتها املشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: صنفت الفروع 
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 15 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املالية املوجودات واملطلوبات 

 )تتمة(  املوجودات املالية

يعكس نموذى األعمال كيفية إدارة الفروع للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا كان هدف الفروع هو فق.   نموذى األعمال:

لتدفقات النقدية الناشئة عن بيع  تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وا 

وذى األعمال  املوجودات. إذا لم ينطبق أي منهما )أي يتم االحتفار باملوجودات املالية ألغراض املتاجرة(، يتم تصني  املوجودات املالية كجزء من نم

الربح أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها  "اآلخر" املحتفظ به ألغراض املتاجرة، ويتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

دات، الفروع معين االعتبار في تحديد نموذى األعمال ملجموعة من املوجودات، الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه املوجو 

 إدارتها وكيفية تعويض املديرين. وكيفية تقييم أداء املوجودات وإبالغه إلى كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم املخاطر و 
 

الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية وفوائدها: عندما يحتفظ نموذى األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو لتحصيل  

املالية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية  التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم الفروع بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات 

ة متوافقة والفوائد )"اختبار الدفعات األصلية والفوائد"(. عند إجراء هذا التقييم، تقوم الفروع بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدي

الئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى وهامش  مع اتفاق إقراض أساس ي، أي أن الفائدة تشمل فق. مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر ا

 الربح الذي يتماش ى مع اتفاق اإلقراض األساس ي.

 

 القيمة  انخفاض

للخسائر االئتمانية املتوقعة املرتبطة بموجودات أدوات الدين املدرجة بالتكلفة املطفأة والتعرض الذي  ـي فروع بالتقييم على أساس مستقبلتقوم ال

 القروض وعقود الضمان املالي. تع رف الفروع بمخصص خسارة ملثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ينشأ من ال  امات 
 

 يبين قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة ما يلي: 

 يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائأ املحتملة.  •
 
 مرجحا

 
 عادال

 
 مبلغا

 القيمة الزمنية للمال. •

ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة والاروف الحالية  معلومات معقولة  •

 والتوقعات لألحداث املستقبلية والاروف االقتصادية. 
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 16 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 )تتمة(  املوجودات املالية

 تعديل القروض

 باعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض. وعندما يحدث ذلك، تقوم  
 
الفروع بتقييم ما إذا كانت الشروط  تقوم الفروع أحيانا

 عن الشروط األصلية. تقوم الفروع بذلك من خالل النار، من بين أمور أخرى، في العوامل التالية: 
 
 جوهريا

 
 الجديدة تختل  اختالفا

التي يتوقع أن يكون املق رض  إذا كان املق رض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فق. التدفقات النقدية التعاقدية إلى املبالغ   •

 على سدادها. 
 
 قادرا

ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل حصة األرباح/ العائد على حق امللكية والتي تؤثر مشكل جوهري على مل  مخاطر   •

 القرض.

 أي تمديد جوهري لف رة القرض عندما ال يواجه املق رض صعوبات مالية.  •

 ل الفائدة. أي تغير جوهري في معد •

 تغيير عملة القرض.  •

 إدراى ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر مشكل كبير على مخاطر االئتمان املرتبطة بالقروض. •
 

، فان الفروع تستبعد األصل املالي األصلي وتع رف بأصل "جديد" بالقيمة العادلة وتعيد  
 
 كبيرا

 
حساب معدل فائدة  إذا كانت الشروط مختلفة اختالفا

        فعلي جديد لألصل.
 

اك زيادة  وبالتالي، يعتبر تاريخ إعادة التفاوض هو تاريخ االع راف املبدئي ألغراض حساب انخفاض القيمة، بما في ذلك لغرض تحديد ما إذا كانت هن

 جوهرية في مخاطر االئتمان. 
 

 بتقييم ما إذا كان األصل املا تقومومع ذلك، 
 
لي الجديد املع رف به قد تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية عند االع راف املبدئي، ال  الفروع أيضا

قيمة  سيما في الاروف التي كان السبب في إعادة التفاوض هو أن املدين لم يتمكن من تسديد الدفعات األصلية املتفق عليها. تدرى الفروق في ال

 في بيان الدخل الشامل عند االس
 
 تبعاد. الدف رية أيضا

 

، فان إعادة التفاوض أو التعدیل ال يؤدي إلى إلغاء االع راف، وتقوم الفروع باعادة احتساب إجمال
 
 كبيرا

 
ي القیمة  إذا لم تختلف الشروط اختالفا

 الدفتریة علی أساس التدفقات النقدیة املعدلة لألصل المالي ویتم إدراى أرباح أو خسائر التعديل في بيان الدخل الشامل. 

 

 غاء االع راف لسبب غير التعديل إل

عند تحويلها  يتم إلغاء االع راف باملوجودات املالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من املوجودات أو 

الفروع بتحويل جميع مخاطر ومزايا امللكية وال تحتفظ أها  ( ال تقوم 2( تقوم الفروع بتحويل جميع مخاطر ومزايا امللكية مشكل جوهري، أو )1وإما )

 مشكل جوهري وال تحتفظ الفروع بالسيطرة. 
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 17 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة(السياسات املحاسبية الهامة  .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 املطلوبات املالية 

 التصني  والقياس الالحق 

 بالتكلفة املطفأة، باستثناء املطلوبات املالية بال
 
قيمة العادلة من  في كل من الف رة الحالية والسابقة، يتم تصني  املطلوبات املالية وقياسها الحقا

 تطبيق هذا التصني  على املشتقات. خالل الربح أو الخسارة. ويتم 

 

 إلغاء االع راف 

 يلغى االع راف باملطلوبات املالية عندما يتم اطفارها )أي عندما يتم الوفاء باالل  ام املحدد في العقد أو إلغاره أو انقضاء أجله(.

 

 مقاصة األدوات املالية

القيمة في بيان املركز املالي عند يتوفر لدى الفروع حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة املبالغ  تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وبيان صافي 

 املحتسبة ويكون هناك نية لدى الفروع للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االل  ام في نفس الوقت.

 

 خصصاتامل

ــــــات عندما يكون على الفروع ال  ام حالي   ــــــصـ ــــــابقيتم االع راف باملخصـ ــــــتداللي( نتيجة حدث سـ فمن املحتمل أن تكون الفروع مطلوبة   ، )قانوني أو اسـ

 ويمكن عمل تقدير موثوق ملبلغ واجب. ، لتسوية االل  ام
 

ــــــــــــويـة االل  ام الحــالي في تـاريخ التقرير ـــل تقــدير للمقــابـل املطلوب لتسـ ــــــــــ ــــــــــــص هو أفضـ مع األخـذ معين االعتبــار املخــاطر  ، إن املبلغ املع رف بـه كمخصـ

ـــــــــوية االل  ام الحالي ـــــــــتخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسـ ـــــــــص باسـ ـــــــــكوك املحيطة باالل  ام. عندما يتم قياس املخصـ فان قيمته الدف رية هي   ، والشـ

 القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 

يتم االع راف باملســتحق كأصــل إذا كان من شــبه   ، ة لتســوية مخصــص من طرف ثالث عندما يتوقع اســ رداد معض أو كل املنافع االقتصــادية املطلوب

 .املؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس مبلغ املستحق مشكل موثوق 

 

 واملعدات األثاث

 االستهالك امل راكم. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات املنسوبة مباشرة إلى اقتناء البنود.  األثاثيتم إظهار 
 
 واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا

، إال عندما يكون من املر 
 
ــــــبما يكون مالئما ــــــل، حسـ ــــــل منفصـ ــــــاأها كأصـ ــــــل أو احتسـ أن ّجح يتم ال يتم إدراى التكالي  الالحقة في القيمة الدف رية لألصـ

ــــــــــــكلي موثوق. يتم تحميل كافة تكالي  أعم ــتقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند مشـ ــــــــــ ــادية مسـ ــــــــــ ال تتدفق إلى الفروع فوائد اقتصـ

 التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل الشامل خالل الف رة املالية التي يتم تكبدها فيها.
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 18 ربية املتحدة فروع اإلمارات الع    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( املمتلكات واملعدات

 إلى قيمها 
 
ـــوال ـــب لخفض تكلفة املوجودات وصـ ـــ. الثابت بمعدالت ُتحتسـ ـــتخدام طريقة القسـ ـــتهالك باسـ ـــب االسـ التقديرية املتبقية على مدى ُيحتسـ

 أعمارها اإلنتاجية املتوقعة على النحو التالي:
 

 عدد السنوات 

 10 – 3 أثاث وتجهي ات 

 4 – 3 أجهزة حاسوب ومعدات مكتبية

 5 مركبات     

 5 تحسينات إيجارية 
 

ــــــــــاب   ــــــــــبة على تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة حسـ ــــــــــنة مع أثر أي تغيرات في التقديرات املحتسـ ــــــــــتهالك بنهاية كل سـ االسـ

 أساس مستقبلي.
 

ـــــــير األحداث أو التغيرات في الاروف إلى أن القيمة الدف ـــــــتهالك لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشـ ـــــــع لالسـ  رية تتم مراجعة املوجودات التي تخضـ

ــــــــ رداد. عندما تكون القيم ــــــــرة إلى القيمة قد ال تكون قابلة لالسـ ــــــــها مباشـ ــــــــ رداد، يتم خفضـ ــــــــل أعلى من قيمته التقديرية القابلة لالسـ ة الدف رية لألصـ

 تكالي  البيع أو القيمة قيد االستخدام، أّيهما أعلى. تمثلالقابلة لالس رداد. 
 
 القيمة القابلة لالس رداد القيمة العادلة لألصل ناقصا

 

 عمليات االستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدف رية ويتم إدراجها ضمن بيان الدخل الشامل.يتم تحديد األرباح والخسائر من 

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــة مجموعة بي إن بي باريبا، والتي تعتبر بديلة عن مكافآت نهاية ا ــــــــــياسـ  لسـ
 
ــــــــــاهمات التقاعد للموظفين الدوليين/ الوافدين وفقا لخدمة يتم أداء مسـ

ــاهمات من خالل حســـاب املركز الر امل ــ ي ســـتحقة بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة. تتم تســـوية االل  امات املتعلقة أهذه املسـ ئيسـ

 ويتم إدراجها كمصروف في بيان الدخل الشامل.
 

ـــــــــاهمات املتعلقة باملوظفين من مواطقي دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى ا ـــــــــداد املسـ ـــــــــات والتأمينات االجتماعية في دولة يتم سـ لهيئة العامة للمعاشـ

 للقانون االتحادي رقم )
 
ــنة  7اإلمارات العربية املتحدة وفقا ــــــــــ ــــــــــــات والتأمينات االجتماعية، ويتم تحميها إلى بيان الدخل   1999( لسـ ــأن املعاشـ ــــــــــ في شـ

 الشامل وبيانها ضمن بند مطلوبات أخرى.
 

ــــــــــــتحقة للموظف ــــــــــــاب املبالغ املسـ  لقانون العمل يتم احتسـ
 
ين اآلخرين مثل مكافآت نهاية الخدمة عن ف رات خدمتهم حتى تاريخ بيان املركز املالي وفقا

ــــــــتحقة للموظفين عن ف رات خدمتهم حتى تاريخ بيان ــــــــص بكامل قيمة مكافآت نهاية الخدمة املسـ ــــــــد مخصـ  لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ويتم رصـ

ـــــات االكتوارية املركز املالي ويتم بيانها تحت ب ـــــئة من تعديالت التجربة والتغيرات في االف راضـ ـــــائر إعادة القياس الناشـ ند مطلوبات أخرى. أرباح وخسـ

 بواـســــــــــ 
 
ــــــــــنويا ــــــــــأ فيها. ويتم تقييم هذه االل  امات سـ ــــــــــامل اآلخر في الف رة التي تنشـ ــــــــــافتها على حقوق امللكية في الدخل الشـ طة خبراء يتم تحميلها أو إضـ

 ومؤهلين. اكتواريين مستقلين
 

 الي.يتم رصد مخصص لالل  ام املقّدر عن اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات املقدمة من قبل املوظفين حتى تاريخ بيان املركز امل
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 19 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الضريبة

ـــــــريبة بمعدل  ـــــــريبة املتعلقة معمليات الفرع في إمارة دبي وإمارة أبوظبي )"اإلمارات"(، حيث يتوجب دفع ضـ ـــــــص للضـ ـــــــد مخصـ ـــــــافي 20يتم رصـ ٪ من صـ

 للتشريعات السائدة  لكل إمارة الربح املعّدل املحقق خالل السنة
 
 .لكل إمارةوفقا

 

بل ربح يتم االع راف بموجودات الضـريبة املؤجلة املتعلقة ب رحيل الخسـائر الضـريبية غير املسـتخدمة عندما يكون من املحتمل أن يتوفر في املسـتق

 خاضع للضريبة بحيث يمكن على أساسه احتساب الخسائر الضريبية غير املستخدمة.
 

 يعادلهد وما النق

البنوك األخرى واملركز الرئيســ ي والفروع، والودائع  واملطلوب منيتكون من النقد في الصــندوق،    يعادلهألغراض بيان التدفقات النقدية، فان النقد 

ـــــرف اإلمارات املركزي لدى   حتفظ به لدى  مصـ
ُ
ـــــتثناء الحد األدنت للوديعة االحتياطية امل ـــــهر أو أقل )باسـ ـــــلية ثالثة أشـ ـــــتحقاقها األصـ التي تبلغ ف رة اسـ

 للمتطلبات التنايمية السارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة(. مصرف اإلمارات املركزي 
 
 امتثاال

 

 19-جائحة كوفيدتأثير تقييم 

ــتجــدروس كورونــا  فيلقــد تم اإلعالن عن ظهور  ــــــــــ ا أنــه جــائحــة. أثرت   2020( في أوائــل عــام  19-كوفيــد)  املسـ ــحــة العــامليــة الحقــ  ــــــــــ وأعلنــت منامــة الاـ

ــــــادي العاملي   والحد مناإلجراءات املتخذة الحتواء الفيروس   ــــــاط االقتصـ ــــــكل كبير على النشـ ــــــاره مشـ ــــــتلزم   مماانتشـ ــــــفر   عاملية على  قيودفرض اسـ السـ

ـــــــــــهري دول العالم بين  تدابير اإلغالق في معام اتخاذ  و  ـــــــــــبوق لو .  2020فبراير ومايو  شـ ـــــــــــلبي غير املسـ ـــــــــــت على نار ا للتأثير السـ رضـ
ُ
حالة اإلغالف التي ف

ــــاد العــاملي ــــــــــ  واالنفتــاح على حركــة  ، منحقى العــدوى   لتعــديــلالجهود املبــذولــة ونجــاح   االفتصـ
 
بــدأت العــديــد من البلــدان في تخفي  القيود تــدريجيــا

ا بطريقة مقيدة. 2020األشخاص اعتبار ا من مايو   فصاعد 
 

 معض التغييرات على املنهجية املتعلقة بالعوامل املستقبلية:بادخال  2020ديسمبر  31في  قامت الفروع
 

ــــــ.   نارة اتخذت الفروع • ــــــيناريوها املدىمتوسـ ــــــاد  تلسـ ــــــار  تحديد  في  يتمثل  الذي الكلي  االقتصـ ــــــلس مسـ ــــــاد  ملعايير  سـ ــــــتوى ) الكلي االقتصـ  مسـ

ــــــــــــوص(  على اإلجمـالي املحلي  النـاتأ ــــــــــــ. 2021والربع الثـالـث من عـام    2019نهـايـة عـام    للف رة مـا بينوجـه الخصـ  األجـل. ويتمثـل املناور املتوسـ

ــيناريو في( األجل املتوســـطة  الخطة) ــتنتاى السـ ــار  واتخاذ  الوباء أزمة  معد  النشـــاط مســـتوى   اسـ  على اإلجمالي املحلي  الناتأ ملســـتوى ) ســـلس مسـ

 .الف رة الزمنية وهذه 2019 عام نهاية بين( الخصوص وجه
 

 بين القطاعات. يعد تمايز غير متسقمنذ تأثير أزمة فيروس كورونا الجديد  النارة املستقبليةأن التمايز القطاعي في معالجة  ويتضح •
 

ــاد  تتمثل املنهجية القطاعية املرتقبة مشـــكل عام ــيناريو االقتصـ ــاد الكلي على املســـتوى القطاعي من خالل تصـــني  سـ ــيناريوهات االقتصـ في وضـــع سـ

سيناريوهات النشاط االقتصادي على مستوى القطاع لتحديد   ويتم استخدامللناتأ املحلي اإلجمالي على مستوى القطاع.   املحددألساس ي"  الكلي "ا

 في القطاع الستخدامها في حسابات الخسائر االئتمانية املتوقعة. احتمالية التعثرمصطلح 
 

ـــمبر    31اعتبار ا من و  ـــأن  وللتوافق مع إدخال التماي  2020ديسـ ا مراجعة نهج   ، احتمالية التعثرز القطاعي في قياس املعلومات التطلعية مشـ ـــ  تمت أيضـ

البيع  ، الشركات الصغيرة واملتوسطة  ، البيع بالجملة -حيث كانت قواعد التدريأ تعتمد فق. على قطاع املحفاة    ، التدريأ. مقارنة بالوضع السابق

ــافة ُمعـد قطـاعي للتميي  بين قو   ، بالتجزئة ــــــــــ ــــــــــــني  ، حيـث اعد التـدريأتمـت إضـ ــــــــــــني  عنـد البـداية والتصـ ال يزال النهج يعتمـد على املقـارنة بين التصـ

 .19كوفيد جائحة بأزمة  ملحورمن خالل تشديد معايير التدريأ للقطاعات التي تأثرت مشكل  تعزيزهتم  إال أنه قد ، الفعلي
 

ــــــــــتمرارية. في عام   ، تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية وكما في من املتوقع وجود اتجاه إيجابي   ، 2021ال يوجد لدى الفرع أي مخاطر تتعلق باالسـ

 اللقاحات بخصوصى( التطورات اإليجابية  ؛واملصرف املركزي الحكومة  إجراءاتب(  ؛التطور امليكانيكيمما يعكس: أ(  ، في معدالت النمو
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 20 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة    .4

لتقديرات  تقوم الفروع باعداد تقديرات واف راضات تؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات في غضون السنة املالية القادمة. يتم تقييم ا

  بحسب ولة واآلراء مشكلي متواصل وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة باألحداث املستقبلية التي يعتقد أن تكون معق

 الاروف.

 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة 

  يتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة استخدام نماذى معقدة واف راضات هامة حول 

احتمالیة عجز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(. يتم شرح تفاصيل  الاروف االقتصادية المستقبلیة والسلوك االئتماني )علی سبیل المثال 

 . 3املدخالت واالف راضات وأساليب التقدير املستخدمة في قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة في اإليضاح  
 

 االئتمانية املتوقعة مثل: يجب استخدام عدد من األحكام الهامة عند تطبيق املتطلبات املحاسبية لقياس الخسارة 
 

 تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.  •

 اختيار النماذى واالف راضات املناسبة لقياس الخسارة االئتمانية املتوقعة.  •

 متوقعة.  تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات املستقبلية لكل نوع من املنتجات/ األسواق وما يرتب. أها من خسارة ائتمانية •

 إنشاء مجموعات من املوجودات املالية املماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة.  •

 

 ضرائب الدخل

تخضع الفروع لضريبة الدخل في كل من إمارة دبي وإمارة أبوظبي مما يتطلب وضع تقديرات هامة عند تحديد مخصص ضرائب الدخل. ال يكون  

 في معض املعامالت والحسابات. ولذا، تقوم الفروع باحتساب املطلوبات ألغراض التدقيق على الضريبة املتوقعة  تحديد قيمة الضريبة النهائية  
 
مؤكدا

ة في  بناء  على تقديرات تتعلق بمدى استحقاق ضرائب إضافية في املستقبل. وفي حال وجود فروق بين النتيجة النهائية للضريبة واملبالغ املدرج

 فروق سيكون لها تأثير ضريبة الدخل والضريبة املؤجلة. البداية، فان هذه ال
 

، تم االع راف بموجودات الضريبة املؤجلة على أساس االف راضات املتعلقة باألرباح املستقبلية. ويمكن تعديل موجودات  2020ديسمبر   31بتاريخ  

 الضريبة املع رف أها في حال حدوث تغير في تلك االف راضات. 
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 21 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -باريباي إن بي ب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى  .5

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    :مصرف اإلمارات املركزي أرصدة لدى 

 300,394  212,902 ودائع ناامية  -

 950,000  - شهادات إيداع -

 158,933  - حساب جار  -

 -  630,000 ودائع لليلة واحدة  -

 842,902  1,409,327 

 661  22 نقد في الصندوق 

 1,409,988  842,924 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 
 

 -  1,692 مصرف اإلمارات املركزي أرصدة مستحقة إلى 
 

درهم(، وهي غير متوفرة لتمويل العمليات اليومية   مليون  300: 2019مليون درهم ) 213 مصرف اإلمارات املركزي لدى  اإللزاميةتبلغ قيمة الودائع 

 للفروع. 

 . : ال ش يء( سنوي ا2019٪ )0.10معدل فائدة  تحمل اإليداعات الليلية كانت ،  2020ديسمبر   31كما في  

 من بنوك أخرى  مطلوب .6

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 40,014  32,738 ودائع 

 2,415  33,921 حسابات جارية 

 66,659  42,429 
 

ا٪( 2.40: 2019٪ )0.64 فائدة معدل 2020 ديسمبر   31 في كما األخرى  البنوك الودائع املستحقة من  تحمل  . سنوي 
 

 2020  2019 
 أل  درهم   ألف درهم 

رافية:      بحسب املنطقة الجغ

 12,694  - اإلمارات العربية املتحدة داخل 

 28,007  65,952 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 690  347 دول منامة التعاون االقتصادي والتنمية 

 1,038  360 أخرى 

 66,659  42,429 
 

 مليون درهم(. 30: 2019مليون درهم ) 67من البنوك األخرى على أرصدة تستحق ثالثة أشهر أو أقل بقيمة يتضمن املطلوب 
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 22 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب .7

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 2,407,227  2,793,990 ودائع 

 77,180  32,122 حسابات جارية 

 2,826,112  2,484,407 
    

    بحسب املنطقة الجغرافية: 

 61,686  792,426 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 

 2,421,759  2,033,439 االقتصادي والتنمية دول منامة التعاون 

 962  247 أخرى 

 2,826,112  2,484,407 
 

ــتمل امل ــ يامل طلوب منتشـ ــهر أو أقل بقيمة   ركز الرئيسـ ــلي ملدة ثالثة أشـ  2,094:  2019مليون درهم )  1,080والفروع على أرصـــدة ذات اســـتحقاق أصـ

 مليون درهم(.
 

ا. 0.85: 2019٪( ) 0.41) تحمل فائدة بمعدل اإليداعات املستحقة من املكتب الرئيس ي والفروع  كانت  ، 2020ديسمبر   31  كما في  ٪( سنوي 
 

 سلف قروض و  .8

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 2,690,275  2,684,038 سل قروض و 

: مخصص االنخفاض في القيمة 
 
 ( 132,302)  ( 296,073) ناقصا

: فوائد 
 
 ( 102,904)  ( 122,840) معلقة ناقصا

 2,455,069  2,265,125 سل  صافي القروض وال
 

 درهم(. صفر: 2019درهم ) صفر، بلغ إجمالي قيمة القروض املؤّمنة بضمانات 2020ديسمبر  31بتاريخ 
 

 سلف تحليل القروض وال

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    بحسب النوع:

 392,831  252,913 سحوبات على املكشوف 

 1,983,471  2,102,144 قروض

 290,727  304,857 إيصاالت أمانة 

 23,246  24,124 كمبياالت مخصومة ومش راة

 2,684,038  2,690,275 
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 23 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( سلفقروض و  .8
 

 )تتمة(  سلفتحليل القروض وال
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

رافية:      بحسب املنطقة الجغ

 1,996,535  1,643,488 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 403,975  765,104 األخرى  دول مجلس التعاون الخليجي 

 14,328  8 دول منامة التعاون االقتصادي والتنمية 

 275,437  275,438 أخرى 

 2,684,038  2,690,275 

    

    بحسب القطاع االقتصادي:

 413,119  359,947 تجارة وتبادل تجاري 

 127,140  127,935 اإلنشاءات

 549,078  502,489 التصنيع

 258,225  231,027 الخدمات 

 8  - نقل وتخزين واتصاالت 

 48,538  397,934 تعدين ومحاجر 

 438,674  367,250 مؤسسات مالية 

 852,362  694,091 قطاع حكومي

 3,131  3,365 أخرى 

 2,684,038  2,690,275 

 

 مخصص االنخفاض في القيمة )ج( 8

 سلف الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض وال

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 140,743  132,302 يناير   1في 

 ( 8,417)  163,731 للسنة صافي انخفاض القيمة / )العكس( 

 (28)  - الشطب 

 4  40 إعادة تقييم سعر الصرف 

 132,302  296,073 ديسمبر  31في 

 



 28 

 

 24 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( سلفقروض و  .8

 املوجودات املالية قيمةنخفاض ا)عكس(  /صافي خسارة  )د( 8
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 ( 8,417)  163,731 القروض والسلفيات )عكس(  /قيمة  انخفاضصافي 

 28  ( 28) من البنوك األخرى  )عكس( / انخفاض قيمة املطلوب صافي

 ( 4,878)  3,911 االل  امات واملطلوبات الطارئة  )عكس( / انخفاض قيمة صافي 

 ( 294)  - أخرى 

 167,614  (13,561 ) 
 

 مليون درهم(. 234: 2019مليون درهم ) 470بما في ذلك الفوائد  التشغيليةغير  سل بلغ إجمالي القروض وال ، 2020ديسمبر  31في 
 

 

 موجودات أخرى  .9

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 479,693  431,652 ( 25أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 12,573  - حساب مقاصة 

 27,513  59,855 )انار أدناه( ضريبة مؤجلة موجودات

 
 
 1,391  653 مبالغ مدفوعة مقدما

 7,084  2,250 فوائد مدينة 

 47,310  57,475 ذمم مدينة أخرى 

 551,885  575,564 

 

 موجودات ضريبة الدخل املؤجلة 

 ٪. 20تحتسب ضرائب الدخل املؤجلة على جميع الفروق املؤقتة بموجب طريقة املطلوبات باستخدام معدل ضريبي فعلي يبلغ  

 املؤجلة تحليلها كالتالي: الحركة في حساب ضريبة الدخل 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 24,895  27,513 يناير   1في 

 2,618  32,342 املحمل للسنة 

 27,513  59,855 ديسمبر  31في 
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 25 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( موجودات أخرى  .9

 )تتمة(  موجودات ضريبة الدخل املؤجلة 

ية  ال يتم االع راف بموجودات ضريبة الدخل املؤجلة إال إذا كان من املرجح أن يتم تحقيق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. تنشأ الفروق الزمن

 غير املسموح به ألغراض الضريبة.  سل االنخفاض في قيمة القروض والاملؤقتة بصورة رئيسية من 
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    موجودات الضريبة املؤجلة: 

  12أصل ضريبة مؤجلة قابل لالس رداد معد أكثر من 
 
 27,513  59,855 شهرا

 

 ودائع العمالء  .10
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 2,050,884  735,792 ودائع ألجل

 1,840,427  2,190,984 حسابات تحت الطلب 

 265,541  187,950 حسابات تحت الطلب 

 48,008  52,278 ودائع هامشية 

 3,167,004  4,204,860 
 

 ٪( من ودائع العمالء القائمة في نهاية السنة. 55: 2019٪ )  24بلغت ودائع أكبر عمالء ما نسبته  
 

 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

رافية:      بحسب املنطقة الجغ

 3,869,801  2,833,462 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 14,869  13,348 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 194,515  211,943 دول منامة التعاون االقتصادي والتنمية 

 125,675  108,251 أخرى 

 3,167,004  4,204,860 
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 26 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 للمركز الرئيس ي والفروع  مطلوب .11

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 
 218,381  1,006,049 قروض

 100,589  125,809 حسابات جارية 

 1,131,858  318,970 
    

 2020  2019 
 أل  درهم   ألف درهم 

رافية:      بحسب املنطقة الجغ
 220,946  1,044,825 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 93,443  74,836 دول منامة التعاون االقتصادي والتنمية 
 3,401  10,451 اإلمارات العربية املتحدة 

 1,180  1,746 أخرى 

 1,131,858  318,970 
 

ا.0.97: 2019٪ )0.16بنسبة فائدة تحمل والفروع   مركز الرئيس ياملستحقة لل كانت القروض، 2020ديسمبر   31كما في    ٪( سنوي 
 

 مطلوبات أخرى  .12

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 
 479,696  431,657 ( 25أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 18,571  665 ( 19مخصص الضريبة )إيضاح 
 
 
 8,477  8,680 رسوم وعموالت مقبوضة مقدما

 30,909  32,813 مصاري  مستحقة 

 3,658  3,086 مخصص عالوات

 12,839  14,660 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )انار أدناه( 
 7,910  928 فوائد دائنة 

 22,480  26,458 ( 24االعتمادات املستندية والضمانات الصادرة )إيضاح  عنمخصص خسائر االئتمان 
 9,525  - حساب مقاصة 

 70,076  65,670 ( انار أدناهمطلوبات أخرى )

 584,617  664,141 
 

 الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 

 17,424  12,839 يناير   1في 
 2,042  1,272 ( 20مخصص مرصود خالل السنة )إيضاح 

 ( 2,579)  - مدفوعات خالل السنة 
 ( 2,333)  ( 1,127) الفروع األخرى   إلىتحويل 

 ( 1,715)  1,676 اكتوارية )ربح( / خسارة

 12,839  14,660 ديسمبر  31في 



 31 

 27 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 
 مطلوبات أخرى )تتمة( .12

 ألحكام املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 
، باستخدام  2019و  2020ديسمبر  31، فقد قامت اإلدارة بتقدير القيمة الحالية الل  اماتها كما في 19وفقا

حدة. لقد  طريقة الوحدة اإلضافية املقدرة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة املستحقة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية املت

موجب هذه الطريقة،  ٪(. وب3.85:  2019٪ )1.30تم خصم االل  ام املتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ  

. فقد تم إجراء تقييم لف رة الخدمة املتوقعة للموظ  لدى الفروع وللراتب األساس ي املتوقع بتاريخ ترك الخدمة. وقد اف رضت اإلدارة متوس

 ٪(. 2.10:  2019٪ )1.80تكالي  زيادة/ ترقية بنسبة  
 

 مليون درهم(. 7.77: 2019مليون درهم ) 4.02استحقاقات عن تكالي  املركز الرئيس ي والتي تبلغ قيتهما ذلك يشمل 
 

 رأس املال املخصص  .13

ا لقانون اتحاد اإلمارات العربية املتحدة رقم ) ركز  يمثل رأس املال املخصص وديعة خالية من الفوائد يقدمها امل ، وتعديالته ، 2015( لسنة 2وفق 

 .الرئيس ي
 

 مليون درهم.  446.4، بلغ رأس املال املخصص 2020ديسمبر   31كما في  
 

 كاضافة لرأس املال املخصص. ركز الرئيس ي: ال ش يء( من امل2019لم يتم استالم رأس مال إضافي )  ، 2020ديسمبر   31خالل السنة املنتهية في 
 

 االحتياطيات  .14

 احتياطي قانوني )أ(     

 للقوانين ذات العالقة املعمول أها في دولة اإلمارات العربية املتحدة، يجب تحويل ما نسبته 
 
٪ من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل  10وفقا

ويل بقيمة  ٪ من رأس املال املخصص. وعليه، فقد تم إجراء تح50للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما ُيعادل نسبة 

 . وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 2020ديسمبر  31مليون درهم( إلى االحتياطي القانوني عن السنة املنتهية في   6.6: 2019درهم ) صفر
 

 عـاماحتياطي (     ب)

 من املخصص العام املقرر وفق "التعميم رقم 
 
"  28/2010قامت الفروع بانشاء مخصص خاص غير قابل للتوزيع تحت اسم "احتياطي عام" بدال

 .مصرف اإلمارات املركزي الصادر عن 

 

 إيرادات الفائدة  .15

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 80,303  48,294 سل قروض و 

 44,991  15,068 ( 23املركز الرئيس ي والفروع )إيضاح 

    مصارف أخرى:

 16,831  4,017 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة -

 121  50 خارى دولة اإلمارات العربية املتحدة  -

  67,429  142,246 
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 28 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 مصاريف الفائدة  .16

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 26,291  13,935 ودائع العمالء

 10,333  4,298 ( 23املركز الرئيس ي والفروع )إيضاح 

    بنوك أخرى 

 -  2 في دولة اإلمارات -

 58  15 خارى دولة اإلمارات  -

 18,250  36,682 
 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  .17
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    إيرادات العموالت: 

 35,258  35,934 من اعتمادات مستنديه وضمانات  -

 4,012  3,513 من تحويالت  -

 40,654  39,538 من أخرى* -

 78,985  79,924 

: مصاري  العموالت
 
 ( 3,524)  ( 7,337) ** ناقصا

 71,648  76,400 
 

  6.12كما تتضمن إيرادات رسوم بقيمة    مشكل رئيس ي تكالي  صيانة الحسابات وإيرادات الرسوم املخصصة من قبل املركز الرئيس ي. ذلك يشمل  *

 مليون درهم( مخصصة من املكتب الرئيس ي. 13.84:  2019مليون درهم )

 مليون درهم( 1.74: 2019مليون درهم ) 2.89** تشمل التكلفة من األطراف ذات العالقة بمبلغ 
 

 املصاريف التشغيلية  .18

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 34,522  34,514 ( 20تكالي  موظفين )إيضاح  

 19,074  20,451 ( 23تكالي  تعهيد خارجي )إيضاح 

 2,780  11,110 مصاري  تقنية املعلومات 

 7,944  5,589 استهالك

 7,158  1,679 ( 23تكالي  املركز الرئيس ي )إيضاح 

 39,395  23,583 أخرى 

 96,926  110,873 
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 29 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 ضريبة الدخل  .19
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 18,571  665 ف رة التقرير الضرائب الحالية على الدخل خالل 

 2,880  3,975 املخصص في السنة السابقة  ضمن

 21,451  4,640 إجمالي الضريبة الحالية 

 ( 2,618)  ( 32,342) ( 9الضريبة املؤجلة )إيضاح  موجودات في الزيادة 

 18,833  ( 27,702) ضريبة الدخل للسنة 
 

 ٪(. 20: 2019٪ )20يبلغ   2020إن معدل ضريبة الدخل املطبق على الفروع في سنة  
 

. إن الضريبة املفروضة على أرباح الفروع قبل خصم الضريبة تختل   9يتم بيان املزيد من املعلومات حول ضريبة الدخل املؤجلة في اإليضاح رقم 

 ألساس ي للفروع وذلك على النحو التالي: عن املبلغ الناري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة ا
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 85,122  ( 143,697) الربح قبل الضريبة 

 17,024  ( 28,739) حتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للفرع املالضريبة 

 تأثير ما يلي: 

 1,547  2,427 ة غير مقتطعة يمصاري  ضريب

 ( 2,618)  ( 5,365) في أصل الضريبة املؤجلة  الزيادة

 2,880  3,975 ضريبة الحالية للسنوات السابقة للتعديل  

 18,833  ( 27,702) للسنة   ضريبة الدخل

 

 تكاليف املوظفين  .20
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 23,246  21,893 أجور ورواتب 

 2,042  1,272 ( 12مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 9,234  11,349 أخرى 

 34,514  34,522 
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 30 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 النقد وما يعادله  .21
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 661  22 (5)إيضاح  نقد في الصندوق 

 158,933  - ( 5)إيضاح  مصرف اإلمارات املركزي حساب جار لدى 

   630,000 ( 5)إيضاح  مصرف اإلمارات املركزي ودائع لدى 

 30,192  66,659 (6من بنوك أخرى بف رة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل )إيضاح   مطلوب

 2,093,906  1,079,989 ( 7من املركز الرئيس ي والفروع بف رة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل )إيضاح  مطلوب

 1,776,670  2,283,692 
 

 واملطلوبات املالية آجال استحقاق املوجودات  .22

، تعد  إن آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية والقدرة على استبدال املطلوبات املحّملة بالفائدة عندما تصبح مستحقة، بتكلفة مقبولة

 عوامل هامة في تقييم سيولة الفروع ومدى تعّرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف. 
 

املوجودات واملطلوبات املالية للفروع إلى مجموعات استحقاق ذات صلة بناء  على الف رة املتبقية من تاريخ بيان املركز املالي حتى  يحلل الجدول التالي 

 تاريخ االستحقاق التعاقدي. 
 

  12 إلى 3 أشهر 3حتى   املوجودات واملطلوبات املالية
ً
 املجموع سنوات  5أكثر من  سنوات  5إلى   1 شهرا

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف   

       2020ديسمبر  31في 

       املوجودات

 842,924 - - - 842,924  مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 66,659 - - - 66,659  من بنوك أخرى  مطلوب

 2,826,112 - - - 2,826,112  من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 2,265,125 - 370,621 1,249,904 644,600  سل قروض و 

 491,377 - - - 491,377  موجودات أخرى 

 6,492,197 - 370,621 1,249,904 4,871,672  مجموع املوجودات

  

     

       املطلوبات 

 3,167,004 - 11,177 86,764 3,069,063  ودائع العمالء

 1,692 - - - 1,692  من بنوك أخرى  مطلوب

 2 - - - 2  إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 1,131,858 - - - 1,131,858  مطلوبات أخرى 

 4,849,370 - 11,177 86,764 4,751,429  مجموع املطلوبات 

 1,642,827 - 359,444 1,163,140 120,243  صافي فرق السيولة
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 31 املتحدة فروع اإلمارات العربية    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة( .22

  12 إلى 3 أشهر 3حتى   املوجودات واملطلوبات املالية
ً
 املجموع سنوات  5أكثر من  سنوات  5إلى   1 شهرا

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم  

       2019ديسمبر  31في 

       املوجودات

 1,409,988 - - - 1,409,988  مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 42,429 - - - 42,429  من بنوك أخرى  مطلوب

 2,484,407 - - - 2,484,407  من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 2,455,069 - 535,981 807,712 1,111,376  سل قروض و 

 546,660 - - - 546,660  موجودات أخرى 

 6,938,553 - 535,981 807,712 5,594,860  مجموع املوجودات
 

 
 

       

       املطلوبات 

 4,204,860 - 3,102 159,972 4,041,786  ودائع العمالء

 10 - - - 10  من بنوك أخرى  مطلوب

 318,970 - - - 318,970  إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 614,613 - - - 614,613  مطلوبات أخرى 

 5,138,453 - 3,102 159,972 4,975,379  مجموع املطلوبات 

 1,800,100 - 532,879 647,740 619,481  صافي فرق السيولة
 

 معامالت األطراف ذات العالقة  .23

من   11و   7 اإليضاحينوالفروع في سياق العمل العادي. باإلضافة إلى األرصدة املبينة في  ركز الرئيس يعدد من املعامالت املصرفية مع امل إبراميتم 

 ، تم تنفيذ املعامالت التالية بموجب أحكام وشروط تجارية و / أو تمت املوافقة عليها من قبل إدارة الفرع. البيانات املالية
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    املركز الرئيس ي والفروع 

 44,991  15,068 ( 15إيرادات الفوائد )إيضاح  

 10,333  4,298 ( 16مصاري  الفوائد )إيضاح 

 7,158  1,679 ( 18تكالي  املركز الرئيس ي )إيضاح 

 19,074  20,451 ( 18تكالي  تعهيد خارجي )إيضاح 

 13,837  6,124 ( 17)إيضاح   املخصصة من املركز الرئيس يإيرادات الرسوم 

 3,575  15,557   حجز تداول العمالت األجنبية

 1,740  2,888 ( 17)إيضاح   تكالي  مساندة

 2.333  1.127 ( 12 إيضاحتحويل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى فروع أخرى )
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 32 املتحدة فروع اإلمارات العربية    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة .23

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    كبار موظفي اإلدارة 

 945  889 منافع قصيرة األجل

 -  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 2,340  2,295 تعويضات كبار موظفي اإلدارة مجموع 

 2  2 عدد كبار موظفي اإلدارة 
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    بنود خارج امليزانية العمومية

 4,047,479  4,310,360 خطابات ضمان وضمانات مقابلة 

 571,636  532,561 اعتمادات مستندية 

 743  743 قبوالت 

 10,489,438  12,498,868 مشتقة أدوات مالية 
 

مليون درهم(  4.047:  2019مليون درهم ) 4,310، تشتمل خطابات الضمان والضمانات املقابلة على ضمانات بقيمة  2020ديسمبر  31بتاريخ  

 املركز الرئيس ي والفروع.مليون درهم(، تم تقديم ضمانات مقابلة لها من  572: 2019مليون درهم ) 533واعتمادات مستندية بقيمة 
 

 وقدره 2020ديسمبر  31بتاريخ  
 
:  2019مليون درهم ) 12,499، بلغت قيمة األدوات املالية املشتقة املبرمة مع املركز الرئيس ي والفروع مبلغا

 مليون درهم(. 10,489
 

 طارئـة   والتزاماتمطلوبات  .24

 في األدوات املالية 
 
 التالية التي تخضع ملعايير االئتمان العادية والضواب. املالية وإجراءات إدارة ومراقبة املخاطر: تعتبر الفروع أطرافا

 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 702,426  734,526 اعتمادات مستندية 

 6,861,458  6,914,549 خطابات ضمان وضمان مقابل 

 98,177  19,333 قبوالت 

 763,537  373,371 ال  امات غير مسحوبة 

 8,041,779  8,425,598 
 

 وقدره  2020ديسمبر  31بتاريخ  
 
مليون درهم(  22.5: 2019مليون درهم ) 26.5، بلغت قيمة املخصصات املتعلقة باملطلوبات الطارئة مبلغا

 (. 12)إيضاح 
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 33 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 مطلوبات والتزامات طارئـة )تتمة( .24

الدفعات  تحمل الضمانات واالعتمادات املستندية االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء والتي تتعهد بموجبها الفروع بأن تقوم مسداد 

الوفاء بال  اماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض. إن االعتمادات املستندية املوثقة والتجارية،  في حال لم يستطع العميل 

ه  التي تعتبر تعهدات خطية من قبل الفروع نيابة عن العميل والتي تفوض بموجبها الغير مسحب كمبياالت على الفروع وفق املبلغ املنصوص علي

ينة، تكون مضمونة مشحنات البضائع التي تتعلق أها، وبالتالي فان املخاطر الناشئة عنها أقل بكثير. كما أن املتطلبات  بمقتض ى أحكام وشروط مع

غير مسحب  النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات املستندية االحتياطية تعتبر أقل بكثير عن مبلغ االل  ام حيث إن الفروع ال تتوقع عادة  قيام ال

 االتفاقية.أموال بموجب 
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

رافية:      بحسب املنطقة الجغ

 3,026,710  2,780,308 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 601,758  201,612 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 4,117,331  4,429,826 دول منامة التعاون االقتصادي والتنمية 

 679,799  630,033 أخرى 

 8,041,779  8,425,598 
 

 أدوات مالية مشتقة  .25

ملشتقة مع  تقوم الفروع بابرام عقود األدوات املالية املشتقة مع املركز الرئيس ي خالل سياق العمل االعتيادي. يتم إبرام عقود األدوات املالية ا

إن الفروع ليست معرضة ملخاطر االئتمان إال فيما يتعلق معقود األدوات املالية املشتقة    متبادل. عمالء الفروع عن طريق املركز الرئيس ي على أساسي  

 املبرمة مع العمالء بمقدار قيمها الدف رية، والتي تمثل قيمها العادلة. 
 

 ة هي على النحو التالي: إن عقود األدوات املالية املشتقة التي قامت الفروع بتنفيذها نيابة عن العمالء والقائمة في نهاية السن
 

 

  القيمة

  التعاقدية

 القيمة العادلةب

  للموجودات

 القيمة العادلةب

 للمطلوبات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      2020ديسمبر  31

 417,030  417,025  9,241,462 عقود آجلة لصرف العمالت األجنبية ومقايضات العمالت 

 14,627  14,627  7,345,000 مقايضات أسعار الفائدة 

 16,586,462  431,652  431,657 
      

      2019ديسمبر  31

 451,008  451,005  6,463,532 عقود آجلة لصرف العمالت األجنبية ومقايضات العمالت 

 28,688  28,688  6,331,856 مقايضات أسعار الفائدة 

 12,795,388  479,693  479,696 
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 34 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -باريباي إن بي ب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 األدوات املالية  .26

 )أ(    السياسات املحاسبية الهامة 

القياس واألساس  و  االع راف تفاصيل السياسات واألساليب املحاسبية الهامة املتبعة، بما في ذلك معايير من البيانات املالية  3يتناول اإليضاح  

 املالية واملطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية.  املوجوداتكل فئة من لاالع راف باإليرادات واملصروفات   بموجبهالذي 
 

 فئات األدوات املالية (    ب)

 2020 2019 

 أل  درهم  درهمألف  

   املالية: املوجودات

 6,458,860 6,060,545 بالتكلفة املطفأة

 479,693 431,652 عادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة ال

 6,492,197 6,938,553 
 

  

   الية: امل املطلوبات

 4,658,757 4,417,713 بالتكلفة املطفأة

 479,696 431,657 خالل الربح أو الخسارة عادلة من بالقيمة ال

 4,849,370 5,138,453 
 

 )ج( القيمة العادلة لألدوات املالية

 تقارب القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية في نهاية السنة قيمتها الدف رية في بيان املركز املالي. 
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 35 اإلمارات العربية املتحدة فروع    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 إدارة املخاطر املالية  .27

 عوامل املخاطر املالية 

والتقييم وقبول وإدارة درجة معينة من  تؤدي أنشطة الفروع إلى تعّرضها ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية، وتلك األنشطة تنطوي على التحليل 

حتمية   املخاطر أو مجموعة من املخاطر. يعتبر قبول املخاطر بمثابة عامل أساس ي في قطاع الخدمات املالية، كما تعتبر املخاطر التشغيلية نتيجة

والعوائد وتقليل اآلثار السلبية املحتملة على  لالستمرار في خوض العمل التجاري. وبالتالي، تهدف الفروع إلى تحقيق توازن مناسب بين املخاطر 

 األداء املالي للفروع. 
 

إن سياسات إدارة املخاطر لدى الفروع مصممة لتحديد وتحليل هذه املخاطر ووضع سقوف وضواب. مناسبة لها ومراقبتها واالل  ام بالسقوف  

على مراجعة سياسات وأنامة إدارة املخاطر لدى الفروع بطريقة منتامة بما  من خالل النام املعلوماتية املوثوقة واملتطورة. تعمل اإلدارة العليا  

 يعكس أثر التغيرات في األسواق واملنتجات واملمارسات الناشئة املثلى.
 

جعة املستقلة إلدارة  تقوم اإلدارة العليا بادارة املخاطر بموجب السياسات املعتمدة من قبل البنك، بينما تتولى اإلدارة اإلقليمية املسؤولية عن املرا

 املخاطر وبيئة الرقابة. تعتبر مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة أكثر أنواع املخاطر أهمية لدى البنك. 
 

 املخاطر السيطرة على 

وجودات واملطلوبات والهيكل  يقع على عاتق اإلدارة اإلقليمية مراقبة مدى االل  ام بمبادئ وسياسات وسقوف املخاطر لدى الفروع، وكذلك إدارة امل

 باألساس عن توفير التمويل وإدارة مخاطر السيولة لدى الفروع. 
 
 املالي العام للفروع. وباإلضافة إلى ذلك، يكون البنك مسؤوال

 

راقبة العامة  التدقيق الداخلي  / امل

ص مدى كفاية اإلجراءات املطبقة وال  ام الفروع  يضطلع قسم التدقيق الداخلي بمراجعة عمليات إدارة املخاطر لدى الفروع حيث يقوم بفح

قوم برفع  باإلجراءات املعتمدة من قبل البنك. يقوم مدقق الحسابات الداخلي بمناقشة النتائأ التي توصل إليها عن عمليات املراجعة مع اإلدارة وي

 تقارير عن النتائأ والتوصيات إلى اإلدارة والبنك. 
 

 مخاطر االئتمان

الئتمان في التعرض لخسارة مالية في حالة فشل أي من عمالء الفروع أو الزبائن أو األطراف املقابلة في السوق في الوفاء بال  اماتهم  تتمثل مخاطر ا

 التعاقدية تجاه الفروع. 
 

 من األرصدة والودائع لدى البنوك األخرى، واملبالغ املستحقة من الفروع األخرى للبنك، 
 
للبنوك   سل والقروض والتنشأ مخاطر االئتمان أساسا

 والعمالء اآلخرين، واملوجودات األخرى واالل  امات املتعلقة باالئتمان خارى املي انية العمومية، مثل ال  امات وضمانات القروض. 
 

 )بما في ذلك ال  امات وضمانات القروض( سل القروض وال

إن تقدير التعرض ملخاطر االئتمان ألغراض إدارة املخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذى حيث أن التعرض يختل  باختالف التغيرات  

في ظروف السوق والتدفقات النقدية املتوقعة ومرور الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان ملحفاة املوجودات يتطلب املزيد من التقديرات حول 

ية حدوث التعثر ونسب الخسارة املرتبطة أها واالرتباطات االئتمانية بين األطراف املقابلة. وتقيس الفروع مخاطر االئتمان باستخدام  احتمال

س  احتمالية التعثر، ومستوى التعرض الناتأ عن التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر. ويعد هذا املنهج مماثل للمنهج املستخدم ألغراض قيا

 9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ر االئتمانية املتوقعة بموجب املعيار الخسائ
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 36 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 تصني  مخاطر االئتمان 

ع نماذى  تستخدم الفروع تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية التي تعكس تقييمها الحتمال تعثر األطراف املقابلة الفردية في السداد. تستخدم الفرو 

ن النماذى من استخدام حكم الخبراء
ّ
من املركز الرئيس ي في  تصني  داخلية مخصصة ملختل  فئات األطراف املقابلة. إضافة إلى ذلك، ُتمك 

ى في  التصني  االئتماني الداخلي النهائي لكل تعرض. ويسمح ذلك بمراعاة اعتبارات قد ال يتم االلتفات إليها كجزء من مدخالت البيانات األخر 

 النموذى. 
 

 . يتم معايرة درجات التصني  االئتماني بحيث يزيد خطر التعثر مشكل أكبر كلما ارتفعت درجة تصني  الخطر
 

 بما يعكس آخر التوقعات في ضوء جميع أحداث التعثر الفعلية امللحوظة. وفيما يلي
 
مقياس    تخضع طرق التصني  للمراجعة وإعادة املعايرة سنويا

 التصني  الداخلي للفروع:
 

 التصنيف الخارجي: املعادل لتصنيف وكالة ستاندرد أند بورز  وصف الفئة تصنيف البنك

 - AAA, AA+, AA- A+, A-, BBB+, BBB, BBB االستثماردرجة  1-5

 BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC to C رقابة منتامة 6-10

 D دون املستوى القياس ي  11-12

 

 قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 من "ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء  على التغيرات في الجودة االئتمانية   9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم حدد املعيار  
 
نموذجا

 منذ االع راف املبدئي على النحو املوجز أدناه: 

خاطر االئتمان  تصّن  األداة املالية التي لم تتعرض النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االع راف املبدئي في "املرحلة األولى" ویتم مراقبة م •

 .الفروع قبل من باستمرار أها الخاصة 

تبارها أنها  إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االع راف املبدئي، يتم نقل األداة املالية إلى "املرحلة الثانية" ولكن ال يتم اع •

 تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية. 

 "املرحلة الثالثة" إذا تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية. تنتقل األداة املالية إلى   •

دى العمر تقاس الخسائر االئتمانية املتوقعة لألدوات املالية املدرجة في املرحلة األولى بمبلغ يعادل الجزء من الخسائر االئتمانية املتوقعة م •

 التال
 
ية. وتقاس الخسائر االئتمانية املتوقعة لألدوات في املرحلة الثانية أو  الناتأ عن أحداث التعثر املحتملة خالل ف رة االثقي عشر شهرا

 الثالثة بناء على الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس العمر.

في أنه يجب مراعاة املعلومات   9 الدولي إلعداد التقارير املالية رقم يتمثل املفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بموجب املعيار  •

 التطلعية. 
 

ئتمانية عند  املوجودات املالية املنشأة أو املش راة التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية هي تلك املوجودات املالية التي انخفضت قيمتها اال 

 على أسا
 
 س العمر )املرحلة الثالثة(. االع راف املبدئي. وتقاس الخسائر االئتمانية املتوقعة الخاصة أها دائما

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

 تعتبر الفروع أن األداة املالية قد شهدت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان بناء  على املعايير الكمية أو النوعية أو معايير الدعم. 
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 37 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 تعري  التعثر واملوجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية 

ا أو أكثر من املعايير التالية: متعثرة بما يتوافق بالكامل مع تعري  انخفاض كتحدد الفروع األداة املالية    القيمة االئتمانية، عندما تستوفي واحد 
 

 املعايير الكمية 

 )باستثناء الحاالت التي يكون    90وجود أي دفعات مستحقة أو فائتة أو متأخرة )أصل املبلغ أو الفائدة أو الرسوم في حالة القروض( ألكثر من 
 
يوما

 باعسار الطرف املقابل بناء على أدلة(. فيها التخل  عن الدفع غير مرتب.  
 

 يفي املق رض بمعايير عدم احتمال السداد، مما يدل على أن املق رض يواجه صعوبات مالية كبيرة، وينطبق ذلك على الحاالت التالية: 

عرض لدى البنك، دون مراعاة أي من  مخاطر التعثر املحتملة أو غير املؤكدة التي من املحتمل أن تؤدي إلى عدم اس رداد جزئي أو كلي ملبلغ الت •

 االس ردادات املحتملة الناتجة عن تنفيذ الضمانات أو الكفاالت املستلمة. 

 أي إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها من اإلجراءات )مثل اإلفالس واإلعسار(.  •

وية مقدم الطلب( بحيث يمكن أن تمنع أو تعلق  أي حماية من الدائنين يتم التقدم بطلب لها أو تبدأ ضد الطرف املقابل )مغض النار عن ه •

 أو تغّير أو تقلل ال  ام الطرف املقابل بالدفع. 
 

اطر االئتمان  تنطبق املعايير املذكورة أعاله على جميع األدوات املالية التي تحتفظ أها الفروع وتتوافق مع تعري  التعثر املستخدم ألغراض إدارة مخ

 الداخلية. 
 

املطبق مع نموذى احتمالية التعثر، والتعرض الناتأ عن التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر من خالل حسابات الخسارة  يتسق تعري  التعثر 

 املتوقعة للفروع.
 

 
 
روط  للش  يخرى الطرف املقابل من حالة التعثر في حالة عدم وجود أي من أحداث التعثر املذكورة أعاله وعندما يتم استئناف الدفعات بانتاام وفقا

 التعاقدية األولية أو الجديدة. 
 

 شرح املدخالت واالف راضات وأساليب التقدير  - قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 أو على مدار العمر، وذلك بناء  على ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر   12تقاس الخسائر االئتمانية املتوقعة إما على مدار 
 
شهرا

تأ املخصوم  االئتمان منذ االع راف املبدئي أو ما إذا كان األصل قد تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية. إن الخسائر االئتمانية املتوقعة هي املن

ر والخسارة الناتجة عن التعثر بحسب التعريفات التالية: 
ّ
 الحتمالية التعثر والتعرض الناتأ عن التعث

ل تخل  املق رض عن أداء ال  اماته املالية )بموجب "تعري  التعثر واالئتمان منخفض القيمة" املذكور أعاله(، تمثل احتمالية التعثر احتما •

 أو العمر املتبقي لالل  ام.  12وذلك على مدى  
 
 شهرا

ر على مدى االثقي •
ّ
 القادمة   يعتمد مستوى التعرض الناتأ عن التعثر على املبلغ الذي تتوقع الفروع استحقاقه وقت حدوث التعث

 
عشر شهرا

 أو العمر املتبقي ملستوى التعرض الناتأ عن التعثر. 

ية  تمثل الخسارة الناتجة عن التعثر توقعات الفروع ملدى الخسارة على التعرضات املتعثرة. يتم بيان الخسارة الناتجة عن التعثر كنسبة مئو  •

 أو على أساس العمر، حيث تمثل   12سارة على أساس مدة مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدوث التعثر. كما تحتسب الخ
 
شهرا

 القادمة، بينما تمثل الخسارة على 
 
 نسبة الخسارة املتوقعة إذا حدث التعثر في ف رة االثقي عشر شهرا

 
مستوى  الخسارة لف رة االثقي عشر شهرا

 ي املتوقع للقرض. العمر نسبة الخسارة املتوقع حدوثها إذا وقع التعثر على مدار العمر املتبق
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 38 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 )تتمة(  واالف راضات وأساليب التقديرشرح املدخالت  - قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة 

ر مستقبلي  يتم تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة من خالل توقع احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض الناتأ عن التعثر لكل شه

ى قيد الحياة )أي لم يتم سداد التعرض مسبقا ولم  ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم ضرب هذه املكونات الثالثة معا وتعديلها الحتمالية البقاء عل

يحدث تعثر في وقت سابق من الشهر(. إن هذا يؤدي إلى احتساب الخسائر االئتمانية املتوقعة مشكل فعال لكل شهر مستقبلي، ثم يتم خصمه 

 بالرجوع إلى تاريخ التقرير ويتم جمعه. 
 

. وينار مل  االستحقاق في   12تطبيق مل  االستحقاق على احتمالية التعثر الحالية ملدة يتم تطوير احتمالية التعثر ملدى العمر من خالل 
 
شهرا

لمالحاة  كيفية تطور العثرات في املحفاة من نقطة االع راف املبدئي وخالل عمر القرض. ويستند مل  االستحقاق على البيانات التاريخية القابلة ل 

 ودات ضمن املحفاة وفئات التصني  االئتماني، ويدعم هذا التحليل التاريخي. ويف رض أن يكون هو نفسه عبر جميع املوج
 

 وعلى مدى العمر على أساس مل  السداد املتوقع، والذي يختل  حسب نوع املنتأ. ويتم   12يتم تحديد التعرض الناتأ عن التعثر ملدة 
 
شهرا

 وعلى مدى العمر  12تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر ملدة 
 
بناء  على العوامل التي تؤثر على االس ردادات التي تقع معد حدوث التعثر. كما   شهرا

  12تدخل كذلك املعلومات االقتصادية التطلعية في تحديد احتمالية التعثر والتعرض الناتأ عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ملدة 
 
شهرا

 املنتأ. وعلى مدى العمر. وتختل  هذه االف راضات باختالف نوع 

 

 املعلومات التطلعية املدرجة في نماذى الخسائر االئتمانية املتوقعة 

تاريخي    يتضمن تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب الخسائر االئتمانية املتوقعة املعلومات التطلعية. قامت الفروع باجراء تحليل

 مخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية املتوقعة لكل محفاة.  وتحديد املتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على
 

تحليل   تم تحديد تأثير هذه املتغيرات االقتصادية على احتمالية التعثر والتعرض الناتأ عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر عن طريق إجراء

 على معدالت التعثر وعلى مكونات التعرض الناتأ عن التعثر والخسارة الناتجة  االنحدار اإلحصائي لفهم تأثير التغيرات في هذه املتغيرات 
 
تاريخيا

 عن التعثر. 
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 39 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 اف راضات املتغيرات االقتصادية 

 فيما يلي أهم االف راضات التي تؤثر على مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة: 

سيناريو أساس ي ويص  املسار املحتمل لالقتصاد عبر ف رة التوقعات. ويتم تحديث هذا السيناريو على أساس ربع سنوي. وتم تصميمه من  •

لبحوث االقتصادية بالتعاون مع عدد من الخبراء في املركز الرئيس ي. يتم توفير التوقعات حول األسواق الرئيسية من خالل  قبل مجموعة ا 

متغيرات االقتصاد الكلي الرئيسية )وهي الناتأ املحلي اإلجمالي ومكوناته ومعدل البطالة وأسعار املستهلك وأسعار الفائدة وأسعار صرف  

عار النف. وأسعار العقارات( والتي تعد محركات لنماذى مقاييس الخطر املستخدمة في االتجاه الهاب. لعملية اختبار  العمالت األجنبية وأس

 الضغ. املالي. 
 

سيناريو سلبي ويص  تأثير حدوث معض املخاطر التي تؤثر على السيناريو األساس ي، مما يؤدي إلى مسار اقتصادي أقل إيجابية. وتتمثل نقطة   •

واحد  االنطالق هنا في صدمة على الناتأ املحلي اإلجمالي. ويتم تطبيق هذه الصدمة على الناتأ املحلي اإلجمالي بمقاييس متغيرة، ولكن في وقت 

  بين االقتصادات عندما تكون األزمة قيد النار أزمة عاملية معاصرة. يتم خصم املتغيرات األخرى )مثل معدالت البطالة والتضخم والفائدة( 

 على أساس العالقات االقتصادية وحكم الخبراء.
 

سيناريو إيجابي ويعكس تأثير حدوث معض املخاطر الصعودية على االقتصاد، مما يؤدي إلى مسار اقتصادي أكثر إيجابية. ولتحقيق تقدير   •

 مدار علىحلي اإلجمالي )في املتوس. غير متحي  للمخصصات، تم تصميم السيناريو اإليجابي بحيث يكون احتمال الصدمة على نمو الناتأ امل

 ( الدورة
 
(  والفائدة والتضخم  البطالة معدالت مثل) األخرى  املتغيرات خصم  ويتم . السلبي السيناريو  في املقابلة الصدمة الحتمال مساويا

 . السلبي السيناريو في كما  نفسها بالطريقة 

 

 املالية الخاضعة النخفاض القيمة األدوات  -الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان 

مالي  يتضمن الجدول التالي تحليل التعرض ملخاطر االئتمان على األدوات املالية التي تم تسجيل مخصص لخسائرها االئتمانية املتوقعة. يمثل إج

 القيمة الدف رية للموجودات املالية أدناه أقص ى تعّرض للفروع ملخاطر االئتمان على هذه املوجودات:
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 40 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 )تتمة(  القيمة األدوات املالية الخاضعة النخفاض  -الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان 
 

  2020 2019 

 املجموع املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية املرحلة األولى   

 أل  درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

       من بنوك أخرى  مطلوب

 42,457 66,659 - - 66,659  درجة االستثمار

  66,659 - - 66,659 42,457 

 (28) - - - -  االنخفاض في القيمة مخصص خسارة 

 42,429 66,659 - - 66,659  القيمة الدفترية 

       

       سلف قروض و 

 1,979,038 1,837,477 - 1 1,837,476  درجة االستثمار

 477,629 376,567 - 49,634 326,933  رقابة قياسية 

 233,608 469,994 469,994 - -  التعثر 

  2,164,409 49,635 469,994 2,684,038 2,690,275 

: فوائد 
 
 ( 102,904) ( 122,840) ( 122,840) - -  معلقة ناقصا

 ( 132,302) ( 296,073) ( 291,137) ( 2,189) ( 2,747)  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة 

 2,455,069 2,265,125 56,017 47,446 2,161,662  القيمة الدفترية 
       

       االلتزامات خارج امليزانية العمومية

 6,825,726 6,934,915 - - 6,934,915  درجة االستثمار

 1,552,532 1,060,879 - 406,510 654,369  رقابة قياسية 

 47,340 45,985 45,985 - -  التعثر 

 8,425,598 8,041,779 45,985 406,510 7,589,284  القيمة الدفترية 
       

 ( 22,480) ( 26,458) ( 20,452) ( 2,597) ( 3,409)  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة
 

 الضمانات 

 هي ال
 
حصول تتبقى الفروع مجموعة من السياسات واملمارسات التي تعمل على الحد من مخاطر االئتمان، وأكثر هذه السياسات واملمارسات انتشارا

. تقوم الفروع بتطبيق توجيهات محددة لقبول فئات مختلفة من الضمانات أو 
 
 شائعا

 
  على ضمانات عن األموال املقدمة حيث يعتبر ذلك أسلوبا

 وقدره    2020ديسمبر    31لتخفي  مخاطر االئتمان. بلغت القيمة العادلة للضمانات املحتفظ أها كما في  
 
  245.9:  2019مليون درهم )  227.3مبلغا

 مليون درهم(.
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 41 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 مخصص الخسارة
 

 2020 

  املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  األولىاملرحلة  

الخسارة االئتمانية املتوقعة   

  12على مدى 
ً
 شهرا

الخسارة االئتمانية  

 املتوقعة على مدى العمر

االئتمانية  الخسارة 

 املجموع  املتوقعة على مدى العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     ومطلوب من البنوك  سلفقروض و 

 132,330 130,073 782 1,475 يناير 1كما في  الخسارة  مخصص

 - - 187 ( 187) 2إلى املرحلة    1من املرحلة  تحويل

 - - ( 66) 66 1إلى املرحلة    2من املرحلة  تحويل

 - 151 - ( 151) 3إلى املرحلة    1من املرحلة  تحويل

املالية الجديدة   املوجودات

 163,703 160,913 1,268 1,522 صافي بال -واملدفوعات خالل السنة  

 40 - 18 22 إعادة تقييم العمالت األجنبية 

 296,073 291,137 2,189 2,747 ديسمبر 31يطرح: املخصص كما في 

     

     االلتزامات خارج امليزانية العمومية

 22,480 20,452 822 1,206 يناير 1كما في  الخسارة  مخصص

 - - 117 ( 117) 2إلى املرحلة    1من املرحلة  تحويل

 - - ( 174) 174 1إلى املرحلة    2من املرحلة  تحويل

املالية الجديدة   املوجودات

 3,911 - 2,217 1,694 صافي بال -واملدفوعات خالل السنة  

 67 - ( 385) 452 إعادة تقييم العمالت األجنبية 

 26,458 20,452 2,597 3,409 ديسمبر 31يطرح: املخصص كما في 
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 42 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 املالية إيضاحات حول البيانات 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخصص الخسارة
 

 2019 

  املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  األولىاملرحلة  

الخسارة االئتمانية املتوقعة   

  12على مدى 
ً
 شهرا

الخسارة االئتمانية  

 املتوقعة على مدى العمر

الخسارة االئتمانية  

 املجموع  املتوقعة على مدى العمر

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     ومطلوب من البنوك  سلفقروض و 

 140,743 139,566 112 1,065 يناير 1كما في  الخسارة  مخصص

 - - 4 ( 4) 2إلى املرحلة    1من املرحلة  تحويل

 - - ( 55) 55 1إلى املرحلة    2من املرحلة  تحويل

 - 67 - ( 67) 3إلى املرحلة    1من املرحلة  تحويل

 - 8 ( 8) - 3إلى املرحلة    2من املرحلة  تحويل

املالية الجديدة   املوجودات

 ( 8,389) ( 9,539) 724 426 صافي بال -واملدفوعات خالل السنة  

 ( 28) ( 28) - - الشطب 

 4 ( 1) 5 - العمالت األجنبية إعادة تقييم 

 132,330 130,073 782 1,475 ديسمبر 31يطرح: املخصص كما في 

     

     االلتزامات خارج امليزانية العمومية

 27,363 24,891 1,498 974 يناير 1كما في  الخسارة  مخصص

 - - 214 ( 214) 2إلى املرحلة    1من املرحلة  تحويل

 - - ( 392) 392 1إلى املرحلة    2من املرحلة  تحويل

 - 536 ( 536) - 3إلى املرحلة    2من املرحلة  تحويل

املالية الجديدة   املوجودات

 ( 4,878) ( 4,975) 42 55 صافي بال -واملدفوعات خالل السنة  

 ( 5) - ( 4) ( 1) إعادة تقييم العمالت األجنبية 

 22,480 20,452 822 1,206 ديسمبر 31يطرح: املخصص كما في 
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 43 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخصص الخسارة
 

 إجمالي القيمة الدفترية 
 2020 

 املجموع   املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        من البنوك مطلوب 

 42,457  -  -  42,457 يناير 1إجمالي القيمة الدف رية كما في  

 24,202  -  -  24,202 بالصافي  -خالل السنة  مدفوعاتموجودات مالية جديدة و 

 66,659  -  -  66,659 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في إجمالي 
 

 2019 

 املجموع   املرحلة الثالثة   املرحلة الثانية   املرحلة األولى 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        من البنوك مطلوب 

 32,036  -  2,346  29,690 يناير 1إجمالي القيمة الدف رية كما في  

 -  -  ( 158)  158 1إلى   2تحويل من املرحلة 

 10,421  -  ( 2,188)  12,609 بالصافي  -خالل السنة  مدفوعاتموجودات مالية جديدة و 

 42,457  -  -  42,457 ديسمبر 31إجمالي القيمة الدفترية كما في 
 

 2020 

 املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

     للعمالء  وسلفقروض 

 2,587,371 130,704 26,401 2,430,266 يناير  1إجمالي القيمة الدف رية كما في 

 - - 37,618 ( 37,618) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة  

 - - ( 15,025) 15,025 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  

 - 236,864 - ( 236,864) 3إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة  

 ( 26,173) ( 20,414) 642 ( 6,401) صافي  -املالية الجديدة واملدفوعات خالل السنة  املوجودات

 2,561,198 347,154 49,636 2,164,408 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في
 

    

     امليزانية العموميةالتزامات خارج 

 8,576,052 47,340 257,922 8,270,790 يناير   1  القيمة الدف رية اإلجمالية كما في

 - - 398,129 ( 398,129) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة  

 - - ( 100,908) 100,908 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  

 - 168 - ( 168) 3املرحلة إلى  1التحويالت من املرحلة  

 ( 534.273) ( 1,523) ( 148,634) ( 384.116) صافي  -املالية الجديدة واملدفوعات خالل السنة  املوجودات

 8,041,779 45,985 406,509 7,589,285 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في
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 44 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخصص الخسارة
 

 2019 

 املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     للعمالء  وسلفقروض 

 2,141,266 139,566 131,396 1,870,304 يناير  1إجمالي القيمة الدف رية كما في 

 - - 1,989 ( 1,989) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة  

 - - ( 129,638) 129,638 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  

 - 8,517 - ( 8,517) 3إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة  

 - 78 (78) - 3إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  

 446,105 ( 17,457) 22,732 440,830 صافي  -املالية الجديدة واملدفوعات خالل السنة  املوجودات

 2,587,371 130,703 26,401 2,430,266 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في
 

    

     العموميةالتزامات خارج امليزانية 

 6,096,731 35,330 329,705 5,731,696 يناير   1القيمة الدف رية اإلجمالية كما في  

 - - 204,697 ( 204,697) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة  

 - - ( 123,426) 123,426 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  

 - 26,306 ( 26,306) - 3إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  

 2,328,867 ( 14,296) ( 126,748) 2,469,911 صافي  -املالية الجديدة واملدفوعات خالل السنة  املوجودات

 8,425,598 47,340 257,922 8,120,336 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في
 

. وعليه، لم تكن  تقع غالبية املوجودات املالية األخرى في املرحلة األولى على مدار العام، وبالتالي تتعرض لقدر ضئيل من الخسائر االئتمانية املتوقعة

 بين املراحل فيما يتعلق أهذه األدوات املالية.  جوهرية هناك حركات 
 

 سياسة الشطب

ا، عندما تستنفد جميع جهود االس رداد العملية وتقرر عدم وجود توقع معقول الس ردادها.  تقوم الفروع مشطب املوجودات  ا أو جزئي  املالية، كلي 

( في حالة أن تكون طريقة اس رداد الفروع هي إغالق الرهن 2( إيقاف أنشطة التقاض ي و)1تشتمل املؤشرات على عدم وجود توقع معقول لالس رداد )

  يوجد توقع معقول باس رداد قيمة الضمانات بالكامل. على الضمانات وعندما ال 
 

 املخاطرمخاطر االئتمان وتركيزات أ(   

ات امل رتبة  تتعرض الفروع ملخاطر االئتمان وهي املخاطر املتعلقة بتسبب الطرف املقابل في خسارة مالية للفروع نتيجة إلخفاقه في الوفاء باالل  ام

املالية التي من املحتمل أن تعّرض الفروع ل ركي ات مخاطر االئتمان باألساس من األرصدة والودائع لدى البنوك واملبالغ  عليه. تتكون املوجودات 

والعمالء واملوجودات األخرى. تعتبر مخاطر االئتمان أكثر املخاطر أهمية في  األخرى إلى البنوك  سل املستحقة من فروع البنك األخرى والقروض وال

 ملخاطر االئتمان من خالل عمل الفروع
 
التعهدات  ، ولذلك تحرص اإلدارة على إدارة تعرضاتها ملخاطر االئتمان معناية وحذر. تتعرض الفروع أيضا

 . املي انية العمومية مثل ال  اماتغير املدرجة ب املرتبطة باالئتمان
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 45 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 املخاطر )تتمة( مخاطر االئتمان وتركيزات أ(   
 

 تحديد القطاعات 

 فيما يلي املوجودات املالية والبنود خارى املي انية العمومية لدى الفرع بحسب تركي  القطاع: 
 

 ألف درهمب 

 طارئة  والتزامات  مطلوبات   مالية موجودات 

    2020ديسمبر  31في 

    األعمال قطاعات 

 279,577  646,005 التجارة والتصنيع 

 4,897,709  4,102,920 البنوك واملؤسسات املالية 

 688,724  105,373 اإلنشاءات

 2,175,769  1,206,247 أخرى 

 6,060,545  8,041,779 
  

 

 

    2019ديسمبر  31في 

    األعمال قطاعات 

 296,995  754,430 التجارة والتصنيع 

 4,689,327  4,374,837 البنوك واملؤسسات املالية 

 940,898  104,030 اإلنشاءات

 2,498,378  1,225,563 أخرى 

 6,458,860  8,425,598 
 

 الفروع من خطة الدعم الشامل االقتصادية املوجهة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. لم تستفد 
 

 مخاطر السوق ب(   

قة املالية  مخاطر السوق هي املخاطر املتعلقة بتقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء  كانت تلك التغيرات متعلقة بالور 

ة لها أو معوامل لها تأثير على كافة األوراق املالية املتداولة في السوق. تعمل الفروع على الحد من مخاطر السوق من خالل نفسها أو بالجهة املصدر 

غيلي واملالي  املركز الرئيس ي بالحفار على تنوع املحفاة والرقابة الفعالة للعوامل الرئيسية املؤثرة على حركات السوق والتحليل الدوري لألداء التش

 الء الفروع.لعم
 

 مخاطر العمالت 

ع بوضع  مخاطر صرف العمالت هي املخاطر املتعلقة بتقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لقد قامت الفرو 

 باإلضافة إلى 
 
استخدام اس راتيجيات التحوط لضمان  سقوف محددة على املراكز املختلفة بحسب العملة، وتتم مراقبة هذه السقوف يوميا

 الحفار على هذه املراكز ضمن السقوف املقررة لها. 
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 46 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  السوق مخاطر ب(   

 )تتمة(  مخاطر العمالت

. ومع يتم تمويل موجودات الفروع في املعتاد بنفس العملة املستخدمة في املعامالت املنجزة وذلك لتفادي التعرض ملخاطر صرف العمالت األجنبية

 الفروع.ذلك، تحتفظ الفروع بمركزها تجاه الدوالر األمريكي ضمن السقوف املعتمدة من قبل إدارة 
 

يقوم   لدى الفروع تعرضات تدير من خاللها اآلثار الناجمة عن تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه املالي وتدفقاته النقدية.

 املركز الرئيس ي بوضع سقوف ملستوى التعرضات بحسب العملة وبحسب العمالت ككل وتتم مراقبة هذه السقوف بانتاام. 

. يتضمن الجدول املوجودات واملطلوبات  2019و  2020ديسمبر   31لتالي تعرض الفروع ملخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في يلخص الجدول ا

 مصنفة حسب العملة:  ، املالية للفروع والبنود خارى املي انية العمومية باملبالغ املدرجة
 

 املجموع أخرى  دوالر أمريكي  درهم 

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

     2020ديسمبر  31في 

     املوجودات

 842,924 - - 842,924 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 66,659 33,921 32,738 - من بنوك أخرى  مطلوب

 2,826,112 2,030,169 795,935 8 من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 2,265,125 323 2,024,306 240,496 سل قروض و 

 491,377 227,487 222,546 41,344 موجودات أخرى 

 6,492,197 2,291,900 3,075,525 1,124,772 مجموع املوجودات
 

     املطلوبات 

 3,167,004 396,375 1,138,775 1,631,854 ودائع العمالء

 1,692 - - 1,692 مطلوب إلى مصرف اإلمارات املركزي 

 2 2 - - إلى بنوك أخرى  مطلوب

 1,131,858 115,160 910,413 106,285 إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 548,814 273,668 219,695 55,451 مطلوبات أخرى 

 4,849,370 785,205 2,268,883 1,795,282 مجموع املطلوبات 

 1,642,827 1,506,695 806,642 ( 670,510) صافي مركز امليزانية العمومية
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 47 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر السوق ب(   

 )تتمة(  مخاطر العمالت
 

 املجموع أخرى  دوالر أمريكي  درهم 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     2020ديسمبر  31في 

     املوجودات

 1,409,988 - 140,354 1,269,634 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 42,429 2,414 27,321 12,694 من بنوك أخرى  مطلوب

 2,484,407 1,058,297 1,426,110 - من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 2,455,069 27,947 2,060,372 366,750 سل قروض و 

 546,660 231,269 259,979 55,412 موجودات أخرى 

 6,938,553 1,319,927 3,914,136 1,704,490 مجموع املوجودات
 

     املطلوبات 

 4,204,860 590,147 2,150,335 1,464,378 ودائع العمالء

 10 2 8 - إلى بنوك أخرى  مطلوب

 318,970 119,324 145,734 53,912 إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 614,613 284,818 266,518 63,277 مطلوبات أخرى 

 5,138,453 994,291 2,562,595 1,581,567 مجموع املطلوبات 

 1,800,100 325,636 1,351,541 122,923 العموميةصافي مركز امليزانية 

 

 مخاطر أسعار الفائدة 

ائدة. لقد قامت  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثر القيم العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية بالتغيرات في أسعار الف

 وتستخدم اس راتيجيات التحوط لضمان 
 
الحفار على  الفروع بوضع سقوف للفروق في أسعار الفائدة لف رات محددة. تراقب الفروع مراكزها يوميا

 ل
 
تواريخ  هذه املراكز ضمن سقوف الفروق املقررة لها. يبين الجدول التالي املوجودات واملطلوبات املالية للفروع بقيمها الدف رية مصنفة وفقا

الستحقاق، أيهما  االستحقاق. ويبين الجدول التالي موجودات ومطلوبات الفروع بقيمها الدف رية، مصنفة بتواريخ إعادة التسعير التعاقدي أو ا

 أسبق.
 

واملبالغ  مليون درهم(  950: 2019مليون درهم ) 630 مصرف اإلمارات املركزي بقيمة ينشأ تعرض الفروع لعدم تطابق أسعار الفائدة من أرصدة 

مليون   2.794 بقيمةفروع الستحقة من املكتب الرئيس ي و واملبالغ امل ، مليون درهم( 28: 2019مليون درهم ) 33املستحقة من بنوك أخرى بقيمة 

مليون    788ودائع العمالء بقيمة    ، مليون درهم(  2,137:  2019مليون درهم )2,264  بقيمة  سل القروض و وال  ، مليون درهم(  2،407:  2019درهم )

يتم إعادة تسعيرها  و   ، درهم(مليون    218:  2019مليون درهم )  1.006  بقيمة  فروعالللمكتب الرئيس ي و املطلوب  مليون درهم( و   2,051:  2019درهم )

مشكل دوري. تراقب اإلدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل استخدام تقرير مفصل عن الفجوات واختبارات الضغ. لتحليل تأثير التحركات  

 املتوقعة في أسعار الفائدة.
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 48 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر السوق ب(   

 )تتمة(  مخاطر أسعار الفائدة
 

 معدل الفائدة الفعلي  املجموع غير محّملة بالفائدة  سنوات  5من سنة إلى  أشهرإلى سنة   3من  أشهر  3 أقل من 

 ٪ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

       2020ديسمبر  31في 

       املوجودات

 ٪ 0.10 842,924 212,924 - - 630,000 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 ٪ 0.64 66,659 33,921 - - 32,738 من بنوك أخرى  مطلوب

 ٪ 0.41- 2,826,112 32,124 - 1,746,123 1,047,865 من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

       سل قروض و 

 ٪1.03 2,684,038 - 370,621 1,430,026 883,391 اإلجمالي

 - ( 418,913) ( 418,913) - - - املخصص

 - 491,377 491,377 - - - موجودات أخرى 

  6,492,197 351,433 370,621 3,176,149 2,593,994 املوجوداتمجموع 
       

       املطلوبات 

 ٪0.36 3,167,004 2,378,785 18,583 360,430 409,206 ودائع العمالء

 - 1,692 1,692 - - - مطلوب إلى مصرف اإلمارات املركزي 

 - 2 2 - - - إلى بنوك أخرى  مطلوب

 ٪ 0.16 1,131,858 125,810 - - 1,006,048 إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 - 548,814 548,814 - - - مطلوبات أخرى 

  4,849,370 3,055,103 18,583 360,430 1,415,254 مجموع املطلوبات 

    352,038 2,815,719 1,178,740 صافي املركز
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 49 اإلمارات العربية املتحدة فروع    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر السوق ب(   

 )تتمة(  مخاطر أسعار الفائدة
 

 معدل الفائدة الفعلي  املجموع بالفائدة غير محّملة  سنوات  5من سنة إلى  أشهرإلى سنة   3من  أشهر  3 أقل من 

 ٪ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       2020ديسمبر  31في 

       املوجودات

 ٪ 1.51 1,409,988 459,988 - - 950,000 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 ٪ 2.40 42,429 2,387 - 12,265 27,777 من بنوك أخرى  مطلوب

 ٪ 0.85 2,484,407 77,180 - 390,501 2,016,726 من املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

       سل قروض و 

 ٪ 3.02 2,690,275 - 560,770 969,175 1,160,330 اإلجمالي

 - ( 235,206) ( 235,206) - - - املخصص

 - 546,660 546,660 - - - موجودات أخرى 

 ٪ 1.51 6,938,553 851,009 560,770 1,371,941 4,154,833 املوجوداتمجموع 
       

       املطلوبات 

 ٪ 2.12 4,204,860 2,153,975 3,049 890,058 1,157,778 ودائع العمالء

 - 10 10 - - - إلى بنوك أخرى  مطلوب

 ٪ 0.97 318,970 100,589 - - 218,381 إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 - 614,613 614,613 - - - مطلوبات أخرى 

  5,138,453 2,869,187 3,049 890,058 1,376,159 مجموع املطلوبات 

    557,721 481,883 2,778,674 صافي املركز
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 50 اإلمارات العربية املتحدة فروع    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  مخاطر السوق ب(   

 )تتمة(  مخاطر أسعار الفائدة

الفائدة، مع ثبات كافة املتغيرات األخرى، على بيان الدخل الشامل للفروع. يتمثل  يوضح الجدول التالي مدى تأثير التغير املعقول املحتمل في أسعار 

ديسمبر. تتم مراقبة كافة  31التأثير على الدخل في تأثير التغيرات املف رضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة ملدة سنة واحدة كما في 

 إلى تركي ات بحسب العملة مع بيان مدى التأثر:  املخاطر البنكية على القيمة الدف رية وتحليلها
 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

 8,163  9.816 نقطة أساس في سعر إيبور   25أثر التغير بواقع ± 
 

  5,535: 2019مليون درهم ) 5,721تشتمل آثار أسعار الفائدة املبينة أعاله على تصّورات مبّسطة وتستند إلى موجودات محّملة بالفائدة بقيمة 

ت مليون درهم(. ال يستدعي تأثر أسعار الفائدة اتخاذ إجراءا 2,269: 2019مليون درهم ) 1.794مليون درهم( ومطلوبات محّملة بالفائدة بقيمة 

 من قبل اإلدارة للتخفي  من أثر الحركات في أسعار الفائدة.
 

السوقية،   مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية هي مخاطر تقلب التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة

داة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. تتعرض الفروع آلثار  أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر تقلب قيمة األ 

هذه التغيرات  التقلبات في املستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقية على قيمتها العادلة وتدفقاتها النقدية. يمكن أن تزداد فروق الفائدة نتيجة ل

حال نشوء حركات غير متوقعة. يقوم املركز الرئيس ي بوضع سقوف على مستوى الفرق بين  ولكنها قد تعمل على تقليل الخسائر أو ظهورها في 

 معدالت الفائدة وإعادة التسعير، وتتم مراقبة هذه السقوف مشكلي يومي. 

 

 السيولةمخاطر ج(   

للوفاء بال  اماتها املرتبطة باألدوات املالية. قد تنشأ  مخاطر السيولة هي املخاطر املتمثلة في مواجهة منشأة ما لصعوباتي في توفير األموال الالزمة 

بما يضمن    مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع األصل املالي مسعر مقارب لقيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل املتامعة املنتامة

 لرئيس ي توفير السيولة املطلوبة للفروع. توافر األموال الالزمة للوفاء باالل  امات املستقبلية. يتولى املركز ا

 

 آلية إدارة مخاطر السيولة 

 تنطوي آلية إدارة السيولة التي يتم تنفيذها داخل الفروع وتتم مراقبتها من قبل إدارة الخزينة على ما يلي: 

لكافة املوجودات املالية على مستوى في البداية، تقوم الفروع بتحليل االستحقاق التعاقدي للمطلوبات املالية وتاريخ التحصيل املتوقع  •

 إلى منهجية مجموعة بي إن بي باريبا  
 
العملة. يتم توزيع املوجودات التي ليس لها تاريخ استحقاق تعاقدي على مدى ف رة محددة استنادا

 والبيانات اإلحصائية لألصل.   

 إلى نتيجة املطابقة وتحليل الفجوة، تقوم إدارة الخزينة باتخاذ  •
 
قرارها مشأن االق راض لسد العجز/ إقراض فائض األموال من  واستنادا

 خالل سوق اإلقراض فيما بين البنوك. يقوم املركز الرئيس ي بتوفير السيولة الخاصة باحتياجات اإلقراض واالق راض للفروع.

الوفاء باملتطلبات، ويشمل ذلك سد العجز  تدار عمليات التمويل اليومية من خالل متامعة التدفقات النقدية املستقبلية للتأكد من إمكانية   •

 في أي مبالغ مالية عند استحقاقها. 
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 51 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( السيولة مخاطر ج(   

 ملتطلبات  السيولة الفروع  تدير 
 
واإلرشادات الداخلية لدى الفروع. حدد املصرف املركزي متطلبات االحتياطي للودائع    مصرف اإلمارات املركزي وفقا

 املحافاة على معدل إلزامي لل 14٪ و 1بما ي راوح بين 
 
إلى الودائع بنسبة   سل  ٪ للودائع تحت الطلب والودائع ألجل. يش رط املصرف املركزي أيضا

 إليها املبالغ املوظفة بين البنوك التي يزيد أجلها املتبقي عن ثالثة أشهر( على األموال  سل  ، وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد القروض وال1:1
 
)مضافا

 ملا هو مقرر من قبل املصرف املركزي. تقوم إدارة الفروع بمراقبة نسب السيولة مشكلي منتام.
 
 الثابتة وفقا

 

 التدفقات النقدية غير املشتقة

 للمطلوبات املالية غير املشتقة على أساس آجال االستحقاق التعاقدية
 
بتاريخ    يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية املستحقة على الفروع وفقا

 ملخصومة.   بيان املركز املالي. إن املبالغ املدرجة في الجدول التالي تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير ا
 

  12 – 3  أشهر 3حتى  
ً
 املجموع   سنوات  5أكثر من   سنوات 5 – 1  شهرا

 أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم  

          2020ديسمبر  31في 

 3,167,004  -  11,177  86,764  3,069,063 ودائع العمالء

 1,692  -  -  -  1,692 مطلوب إلى مصرف اإلمارات املركزي 

 2  -  -  -  2 إلى بنوك أخرى  مطلوب

 1,131,858  -  -  -  1,131,858 إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 548,814  -  -  -  548,814 مطلوبات أخرى 

 4,849,370  -  11,177  86,764  4,751,429 املجموع 
 

          2019ديسمبر  31في 

 4,204,860  -  3,102  159,972  4,041,786 ودائع العمالء

 10  -  -  -  10 إلى بنوك أخرى  مطلوب

 318,970  -  -  -  318,970 إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 614,613  -  -  -  614,613 مطلوبات أخرى 

 5,138,453  -  3,102  159,972  4,975,379 املجموع 
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 52 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 السيولة )تتمة( مخاطر ج(   

 التدفقات النقدية املشتقة

 العمالت األجنبية. تشمل مشتقات الفروع التي سيتم تسويتها على أساس اإلجمالي عقود صرف 
 

لفروع، إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس الف رة  بال يحلل الجدول املوضح أدناه األدوات املالية التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي 

 النقدية التعاقدية غير املخصومة.  تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن املبالغ املبينة في الجدول تمثل التدفقات لاملتبقية من تاريخ بيان املركز املالي  

  12 - 3  أشهر  3 - 1  حتى شهر واحد  
ً
 املجموع   سنوات 5أكثر من   سنوات 5 - 1  شهرا

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

            2020ديسمبر  31 في

            عقود صرف العمالت األجنبية 

 4,627,633  -  17,755  83,549  2,516,015  2,010,314 صادرة تدفقات  -

 4,613,829  -  17,235  81,775  2,500,810  2,014,009 تدفقات واردة  -

            

            2019ديسمبر  31 في

            عقود صرف العمالت األجنبية 

 3,234,245  -  21,980  39,517  1,293,716  1,879,032 تدفقات صادرة  -

 3,229,287  -  22,008  39,517  1,290,480  1,877,282 تدفقات واردة  -

 

 البنود غير املدرجة في امليزانية العمومية

 املجموع  سنوات  5أكثر من   سنوات  5 - 1  سنة واحدة فأقل 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

        2020ديسمبر  31في 

 8,041,779  79,332  620,522  7,341,925 مطلوبات طارئة وال  امات 
        

        2019ديسمبر  31في 

 8,425,598  36,087  804,798  7,584,713 مطلوبات طارئة وال  امات 
 

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية د(     

أساس   القيمة العادلة هي املبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة أصل أو تسوية مطلوب بين أطراف راغبة وبكامل إرادتهم الحرة من خالل معاملة على

 عن القيم الدف رية ذات العالقة. للموجودات واملطلوبات املالية للفروعتجاري. إن القيمة العادلة املقدرة 
 
 جوهريا

 
 ال تختل  اختالفا
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 53 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 إدارة رأس املال ه(

 على مستوى الفروع بما يدعم نمو عملياتها. تتم إدارة مخاطر رأس املال على مستوى املركز الرئيس ي. يحتفظ البنك بنقدي كافي 
 

 سيواصل بنك بي إن بي باريبا اس أيه تقديم الدعم املالي الالزم للفروع لتلبية ال  اماتها املالية املستمرة، عند الحاجة. 
 

  ، تقوم الفروع بحساب  مصرف اإلمارات املركزي لغرض تقييم متطلبات رأس املال الحالية املحددة أدناه من قبل 
 
نسبة املخاطر إلى املوجودات وفقا

 لإلرشادات املوضوعة من قبل املصرف املركزي الذي يحدد نسبة إجمالي رأس املال إلى مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر. 
 

 ملقررات بازل و  رأس املال هيكل
ً
 2كفاية رأس املال وفقا

 

 2020 2019 

 النسبة الفعلية  الحد األدنى املطلوب  

 ٪ 24.48 ٪ 9.50 حقوق امللكية العادية الشق األول نسبة 

 ٪ 24.48 ٪ 11.00 نسبة الشق األول من رأس املال*

 ٪ 26.00 ٪ 13.00 نسبة كفاية رأس املال*

 

 2020 2019 

 النسبة الفعلية   الحد األدنت املطلوب  

 ٪ 25.52 ٪ 9.50 حقوق امللكية العادية الشق األول نسبة 

 ٪ 25.52 ٪ 11.00 نسبة الشق األول من رأس املال*

 ٪ 26.96 ٪ 13.00 نسبة كفاية رأس املال*

 

 ٪(. 2.50: 2019٪ )2.50يشمل متطلب مصد حماية رأس املال بنسبة 
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 54 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  إدارة رأس املال ه(

 ملقررات بازل هيكل رأس املال و 
ً
 )تتمة(  2كفاية رأس املال وفقا

 ملقررات بازل 
 
 كما هو مبين في الجدول اآلتي:   2 و  1  إن النسبة املوحدة للفروع تتوافق مع تقييم نسبة كفاية رأس املال وفقا

 

 2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم 

    من رأس املال  األول الشق 

 446,431  446,431 رأس املال املخّصص

 162,720  162,720 احتياطيات قانونية 

 1,098,056  982,061 أرباح محتجزة 

 ( 1,947)  ( 3,623) خسارة اكتوارية 

 1,587,589  1,705,260 

    االقتطاعات الرقابية 

 ( 27,513)  ( 59,855) موجودات الضريبة املؤجلة 

 1,677,747  1,527,734 من رأس املال  مجموع الشق األول 

    

    الشق الثاني من رأس املال 

 95,000  95,000 احتياطيات عامة 

 1,772,747  1,622,734 مجموع رأس املال التنظيمي

    

    املوجودات املرّجحة باملخاطر

 6,245,220  5,913,868 مخاطر االئتمان 

 3,955  24,829 مخاطر السوق 

 325,979  301,973 مخاطر التشغيل 

 6,575,154  6,240,670 مجموع املوجودات املرّجحة باملخاطر 

    

 ٪ 26.96  ٪ 26.00 نسبة كفاية رأس املال لرأس املال التنايمي 

 ٪ 25.52  ٪ 24.48 من رأس املال الشق األول نسبة كفاية 
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 55 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  إدارة رأس املال ه(

 ملنهجية بازل 
ً
 املوحدة  2تحليل تعّرض الفروع وفقا

 مخاطر االئتمان

 

 

 

  

   تخفيف مخاطر االئتمان      

 

إجمالي املستحق ضمن  

  امليزانية العمومية

خارج  صافي التعرض

بعد  امليزانية العمومية 

 تحويل االئتمان 

 

 

التعّرض قبل تخفيف 

  مخاطر االئتمان 

تخفيف مخاطر 

  االئتمان 

تخفيف مخاطر  بعد 

  االئتمان 

املوجودات املرّجحة 

 باملخاطر 

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

            2020ديسمبر  31

 -  842,902  -  842,902  -  842,902 مطالبات على صناديق سيادية 

 117,036  198,267  ( 2,793,989)  2,992,256  99,487  2,892,769 مطالبات على بنوك 

 5,513,760  5,321,960  ) 206,291(  5,528,251  3,995,769  1,532,482 مطالبات على شركات

 79,012  79,012  -  79,012  -  79,012 قروض متأخرة السداد 

 204,060  136,062   -  136,062   -  136,062 موجودات أخرى 

 5,913,868  6,578,203  ( 3,000,280)  9,578,483  4,095,256  5,483,227 طالبات مجموع امل 
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 56 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة(  إدارة رأس املال ه(

 ملنهجية بازل 
ً
 )تتمة(   املوحدة 2تحليل تعّرض الفروع وفقا

 )تتمة(  مخاطر االئتمان
 

 

 

 تكلفة رأس املال  املوجودات املرّجحة باملخاطر 

 2020  2019  2020  2019 

 أل  درهم   ألف درهم  أل  درهم   ألف درهم 

 316  1,986  3,955  24,829 مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

 ٪(.8: 2019٪ ) 8بنسبة    2020ديسمبر   31لقد تم احتساب تكلفة رأس املال للسنة املنتهية في 

  

   تخفي  مخاطر االئتمان      

 

إجمالي املستحق ضمن  

  املي انية العمومية 

صافي التعرض خارى  

املي انية العمومية  معد  

 تحويل االئتمان 

 

 

التعّرض قبل تخفي   

  مخاطر االئتمان 

تخفي  مخاطر  

  االئتمان 

معد تخفي  مخاطر 

  االئتمان 

املوجودات املرّجحة  

 باملخاطر 

 أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم   أل  درهم  

            2019ديسمبر  31

 -  1,409,327  -  1,409,327  -  1,409,327 مطالبات على صناديق سيادية 

 99,674  204,537  ( 2,407,227)  2,611,764  84,899  2,526,865 مطالبات على بنوك 

 5,943,395  6,720,018  ( 214,948)  6,934,966  4,478,342  2,456,624 مطالبات على شركات

 48,298  48,298  -  48,298  -  48,298 قروض متأخرة السداد 

 153,853  113,727  -  113,727  -  113,727 موجودات أخرى 

 6,245,220  8,495,907    (2,622,175)  11,118,082  4,563,241  6,554,841 املطالبات مجموع 
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 57 فروع اإلمارات العربية املتحدة    -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 عقود اإليجـار  .28

 .هو الطرف املستأجريكون الفرع   عندمامعلومات عن عقود اإليجار  اإليضاحيقدم هذا 
 

 ( املبالغ املع رف أها في بيان املركز املالي 1)

 بيان املركز املالي املبالغ التالية املتعلقة باإليجارات:   ياهر
   

 بيان املركز املالي املبالغ التالية املتعلقة باإليجارات )معد خصم االستهالك(:  ياهر
 

 2020 

 درهم

 2019 

 درهم 

    موجودات حق االستخدام

 13,790  7,476 عقارات مستأجرة

    

 12,255  6,437 التزامات إيجارية 
 

 (.أل  درهم  2.427: بلغت  2019صفر درهم ) قد بلغت   2020في  السنة املنتهيةاالستخدام خالل  ملوجوداتاإلضافات  إن

 

 ( املبالغ املع رف أها في بيان الربح أو الخسارة 2)

 :معقود اإليجاراتيوضح بيان الدخل الشامل املبالغ التالية املتعلقة 

 2020 

 درهم

 2019 

 درهم 

 6,219  3,379 مصاري  استهالك موجودات حق االستخدام 

 238  130 الفائدة مصاري  
 

 (.أل  درهم  6,518 : 2019أل  درهم ) 3,012 قد بلغ 2020في عام   لعقود اإليجارإجمالي التدفقات النقدية إن 
 

 املوافقة على البيانات املالية  .29

 . 2021 إبريل  20 تمت املوافقة على البيانات املالية من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح باصدارها بتاريخ 


