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 املستقل تقرير مدقق الحسابات 
 

 املركز الرئيس ي إلى  

 ( فروع اإلمارات العربية املتحدة )   إس أيه    - ي إن بي باريبا ب 

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية

 

 الرأي

أو املركز    )"البنك  إس أيه   -ي إن بي باريباب لبنك    )"الفروع"(  اإلمارات العربية املتحدة   ،فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب لـ  لقـد دققنا البيانات املالية املرفقة  

التدفقات   رأس املال واالحتياطيات وبيانالتغيرات في بيان و  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وبيان، 2021ديسمبر  31والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في  "(الرئيس ي

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

 

أدائه املالي وتدفقاته النقدية للسنة ، وعن 2021ديسمبر   31كما في  للفروعفي رأينا إن البيانات املالية املرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن املركز املالي 

 للمعايير الدولية لعداد التقارير املالية.
 
 املنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 

 أساس الرأي 

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

 لقواعد السلوك املنهي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس املعايير األخالقية الدولية للمحاسبين إلى جانب متطلبات أخالقيا  الفروعالتقرير. نحن مستقلون عن  
 
ت  وفقا

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

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

 ل البيانات املالية.حو 

 

 مسؤولية اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات املالية 

واألحكام   املالية  التقارير  لعداد  الدولية  للمعايير   
 
وفقا املالية  للبيانات  العادل  والعرض  العداد  عن  مسؤولة  الدارة  )   الساريةإن  رقم  االتحادي  لسنة  2للقانون   )2015  

 الحتيال أو خط، و )وتعديالته(
 
 أ.عن الرقابة الداخلية التي تعتبرها الدارة ضرورية لعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء  كان ذلك نتيجة

 

مناسب، عن األمور ذات العالقة  عند إعداد البيانات املالية، تتحمل الدارة مسؤولية تقييم قدرة الفروع على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية والفصاح، كما هو  

ة أو إيقاف أعمالها أو ليس لديها بمواصلة أعمال الفروع على أساس مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت الدارة تنوي تصفية الشرك

 أي بديل واقعي لذلك. 

 

 .للفروعمسؤولية الشراف على عملية إعداد التقارير املالية  يتحمل املكلفون بالحوكمة

 

 
  )  (، معتصم872(، موىس الرمح  )717محمد خميس التح )   (،1164)جالد  (، محمد  809(، جورج نجم )995)  سينتيا كورب    (،1141)  أحمد   أكب  السادة  

عباده محمد  (،726موىس الدجاب 
  الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة. 386(، سمبر مدبك )701راما بادمانابها أشاريا ) ، (1056)  وليد القوتل  

 ( مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدقق 
 

قلو دي   األوسط(  يت آند توش )الشر

 6، الطابق 3بناية 

 إعمار سكوير 

 داون تاون دب   

 4254ص.ب: 

 دب    

 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 + 971( 0) 4 376 8888هاتف: 

 + 971( 0) 4 376 8899فاكس: 

www.deloitte.com 
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 املستقل قرير مدققي الحسابات ت

 ، دبي )تتمة( (العربية املتحدةفروع المارات )إس أيه    -ي إن بي باريباب لبنك للمركز الرئيس ي 

 

 الحسابات عن تدقيق البيانات املاليةمسؤولية مدققي 

ـــــواء  كان ذلك في  تتمثل أهدافنا ـــــكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهرية، ســ ـــــول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية، مشــ الحصــ

ــابات الذي يتضــــمن رأينا حول البيانات  ــدار تقرير مدققي الحســ  الحتيال أو خطأ، وإصــ
 
ــتوى نتيجة املالية. وإن التأكيدات املعقولة هي عبارة عن مســ

 األخطاء الجوهر 
 
ـــــ  دائما ـــــوف يكتشــ  ملعايير التدقيق الدولية ســ

 
 بأن التدقيق الذي تم إجراره وفقا

 
ـــــمانا ـــــت ضــ ية عند عالي من التأكيدات، لكنها ليســ

ــأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من امل ـــ ـــــكل معقول على القرارات وجودها. وقد تنشــ توقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، مشــ

 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها بناء  على هذه البيانات املالية.

 

ـــــك املنهي خالل عمليـ  ـــ ـــ  ملعـايير التـدقيق الـدوليـة، نقوم بـكجراء األحكـام املهنيـة مع إبقـاء مبـدأ الشــ
 
التـدقيق. كمـا   ةفي إطـار عمليـة التـدقيق التي تتم وفقـا

  بـ:نقوم 

ـــــميم وتنفيـذ إجراءات التـدقيق  • ـــ ـــ  الحتيـال أو خطـأ، وتصــ
 
ـــــواء  كـان ذلـك نتيجـة ـــ ـــ تحـديـد وتقييم مخـاطر األخطـاء الجوهريـة في البيـانـات املـاليـة، ســ

ــــــاس لبـداء رأينــا حول البيــانـات املـاليــة ـــ ـــ ـــــول على أدلـة تـدقيق كـافيــة ومالئمــة لتوفر لنــا أســ ـــ ـــ ـــــبــة لتلــك املخــاطر، والحصــ ـــ ـــ . إن مخــاطر عـدم املنــاســ

ـــــمن التواطؤ أو ال  وير أو ـــ ـــ  ألن االحتيـال قـد يتضــ
 
ـــــاف الخطـأ الجوهري النـاتل عن االحتيـال أعلى من املخـاطر النـاتجـة عن األخطـاء، نترا ـــ ـــ  اكتشــ

 الحذف املتعمد أو التحري  أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 

ـــول على فهم نتام الرقابة الداخلية املعدي بتدقيق البيانات امل • ـــبة للتروف، وليس  هدف إبداء رأي الحصــ ـــميم إجراءات تدقيق مناســ الية لتصــ

 .للفروعحول فعالية نتام الرقابة الداخلية 

 

 تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحاسبية والفصاحات ذات العالقة التي قامت  ها الدارة. •

 

ــــــت • ــــــتنتاى حول مدى مالءمة اســ ــــــول االســ ــــــتمرارية وتقييم، بناء  على أدلة التدقيق التي تم الحصــ  ملبدأ االســ
 
ــــــبة وفقا خدام الدارة لطريقة املحاســ

ــلة  الفروععليها، ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري فيما يتعلق باألحداث أو التروف التي قد تلقي بمزيد من الشـــكوك حول قدرة  على مواصـ

ـــــتمراريــة ـــ ـــ ــــــاس مبــدأ االســ ـــ ـــ ـــــلنــا إلى أن هنــاك عــدم يقين جوهري، فــكنــه يتعين علينــا أن نلفــت االنتبــاه في تقرير مــدققي  أعمــالهــا على أســ ـــ ـــ . إذا توصــ

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

تى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو التروف املستقبلية قد تتسبب  على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ح

 ملبدأ االستمرارية. الفروعفي توق  
 
 عن االستمرار وفقا

 

ــــاحــات، ومــا إذا كــانــت البيــانــات املــاليــة تمثــل   • ـــ ـــ ـــ املعــامالت واألحــداث  تقييم العرض العــام وهيكــل ومحتوى البيــانــات املــاليــة، بمــا في ذلــك الفصــ

 املتضمنة مشكل يحقق العرض العادل للبيانات املالية.

 

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

 قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا. 
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 املستقل قرير مدققي الحسابات ت

 (، دبي )تتمة( العربية املتحدةأيه )فروع المارات  إس   -ي إن بي باريباب للمركز الرئيس ي لبنك

 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ملتطلبــات القــانون االتحــادي رقم )
 
ـــــنــة  2وفقــا ـــ ـــ ـــــنــة املنتهيــة في  في دولــة المــارات العربيــة املتحــدة،  )وتعــديالتــه(    )وتعــديالتــه(  2015( لســ ـــ ـــ  31نفيــد للســ

 إلى ما يلي:،  2021ديسمبر  

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

 لقـد تم إعـداد البيـانـات املـاليـة، من كـافـة النواحي الجوهريـة،  •
 
ـــــنـة  2لألحكـام املعنيـة من القـانون االتحـادي رقم ) وفقـا ـــ ـــ في  )وتعـديالتـه(  2015( لســ

 دولة المارات العربية املتحدة؛
 

 تحتفظ الفروع مسجالت محاسبية منتتمة؛ •
 

 ؛2021ديسمبر   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 24يبين إيضاح   •
 

 إلى املعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يســــ رع انتباهنا ما يســــتوجب االعتقاد بأن الفروع قد خالف •
 
 31، خالل الســــنة املالية املنتهية في تاســــتنادا

ــــــمبر   ـــ ــــــنة 2ي من األحكام املعنية من القانون االتحادي رقم )، أ2021ديســ ـــ في دولة المارات العربية املتحدة، على وجه  )وتعديالته(  2015( لســ

 .2021ديسمبر   31قد يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها املالي كما في 

 

ـــــ ى عالوة على ذلك،  و   بمقتضــ
 

ـــــنة  14متطلبات القانون االتحادي لدولة المارات العربية املتحدة رقم )وعمال ـــــولنانفيد  ،  2018( لســ على جميع   بحصــ

 تدقيقنا. ألغراضاملعلومات واليضاحات التي رأيناها ضرورية  

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

 

 

 

 

 موس ى الرمـحي

 872:  القيدرقم 

 2022مارس   29

 دبي

 العربية املتحدةالمارات 
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 5 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخربيان 

 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية
 

 2020 2021 إيضاح   

 أل  درهم ألف درهم    
     

 67,429 34,505 16  إيرادات الفوائد 

 ( 18,250) ( 3,015) 17  مصاري  الفوائد 

 49,179 31,490   صافي إيرادات الفوائد 
     

 71,648 60,278 18  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 16 259   صرف العمالت األجنبية  إيراداتصافي 
     

 120,843 92,027   اإليرادات التشغيلية
     

 ( 96,926) (118,808) 19  املصاري  التشغيلية

 ( 167,614) (36,150) ( د)9  قيمة  املوجودات املالية  )عكس(انخفاض / خسارة صافي 
     

 ( 143,697) (62,931)   قبل الضريبةالخسارة صافي 

 27,702 11,873 20  الضريبة
     

 ( 115,995) (51,058)   للسنة بعد الضريبة الخسارة صافي 
     

ا إلى الربح أو الخسارةبنود لن يتم 
ً
     إعادة تصنيفها الحق

 ( 1,676) ( 603) 13  إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين

 ( 117,671) (51,661)   للسنةالخسارة الشاملة مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتشكل اليضاحات 
 
 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 

 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية
 

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

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

 1,800,260 ( 1,947) 1,098,056 95,000 162,720 446,431  2020يناير  1في 

 (115,995) - (115,995) - - -  للسنة  الخسارة صافي 

 ( 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 

 ( 51,058) - ( 51,058) - - -  للسنة  الخسارة صافي 

 ( 603) ( 603) - - - -  الخسارة الشاملة األخرى 

 ( 51,661) ( 603) ( 51,058) - - -  للسنة  الخسارة الشاملةإجمالي 

 1,630,928 ( 4,226) 931,003 95,000 162,720 446,431  2021ديسمبر  31في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 التدفقات النقديةبيان 

 2021ديسمبر  31في  للسنة املنتهية
 

 

 2020 2021 إيضاح 

 أل  درهم  درهم ألف   

    األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (143,697) (62,931)  قبل الضريبةالخسارة 

    تعديالت لـ:

 167,614   36,150 )د(  8 قيمة / )عكس( املوجودات املالية  صافي انخفاض

 5,589   5,440 18 استهالك 

 1,272 1,100 20 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وضريبة الدخل  

 30,778 ( 20,241)  املدفوعة والتغيرات في املوجودات واملطلوبات 

 ( 1,127) ( 584) 12 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين دفع / تحويل 

 ( 22,548) (2,322)  ضريبة دخل مدفوعة
    

    التغيرات في املوجودات واملطلوبات:

 87,492 31,369  ودائع نتامية لدى مصرف المارات املركزي 

 12,237 ( 306,042)  نقد وما يعادله كمطلوب من بنوك أخرى باستثناء األرصدة املصّنفة 

 ( 1,355,621) 1,746,123  ما يعادله و نقد كمطلوب من املركز الرئيس ي والفروع باستثناء األرصدة املصّنفة 

 26,241 110,105  قروض وسل  قبل الحركة في املخصص واملبالغ املحذوفة 

 56,020 (108,833)  موجودات أخرى، باستثناء موجودات الضريبة املؤجلة 

 ( 1,037,856) 169,726  ودائع العمالء 

 812,887 ( 207,280)  مطلوب إلى املركز الرئيس ي والفروع 

 1,692 ( 744)  أرصدة مستحقة إلى مصرف المارات املركزي 

 (8) (2)  مطلوب إلى بنوك أخرى 

   والخسائر االئتمانية مطلوبات أخرى باستثناء مخصص الضريبة

 ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 

153,484 (67,347 ) 

 ( 1,457,160) 1,564,759  صافي النقد الناتج من / )املستخدم في( األنشطة التشغيلية 
    

    األنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 

 950,000 -  شهادات إيداع لدى مصرف المارات املركزي 

 - ( 199,762) 8 الصادرة عن مصرف المارات املركزي  نقدية سندات

 138 ( 709)  ومعدات، بالصافي أثاثشراء 

 950,138 ( 200,471)  األنشطة االستثمارية نقد )املستخدم في( / الناتج من  صافي ال
    

 (507,022) 1,364,288  في النقد وما يعادلهالزيادة / )النقص(  صافي

 2,283,692 1,776,670  بداية السنةالنقد وما يعادله في 

 1,776,670 3,140,958 21 النقد وما يعادله في نهاية السنة
 

 

 

 اشكل اليضاحات ت
 
 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

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 التأسيس والعمليات  .1

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

المارات العربية املتحدة في مزاولة األعمال البنكية التجارية من خالل فروعه في إمارة  ، باريس. يتمثل النشاط الرئيس ي للبنك داخل دولة  75009

 أبوظبي وإمارة دبي )"الفروع"(. 
 

ا من  لقد سرى العمل   )"قانون الشركات"( املطبق على    2015لسنة    2القانون االتحادي لدولة المارات العربية املتحدة رقم  ب  2015يوليو    1اعتبار 

مشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( وسيدخل حي    2021لسنة    32صدر القانون االتحادي رقم    2021سبتمبر    20في  . والفروع

الفروع  وتعديالته. وإن    "(2015)"قانون    ،مشأن الشركات التجارية  2015  لسنة  2ليحل بالكامل محل القانون االتحادي رقم    2022يناير    2في  النفاذ  

 . النفاذسنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حي  ال يتجاوز في موعد مفتضاياتها  والعمل وفقعة األحكام الجديدة مراجبصدد 
 

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

 

 واملعّدلةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة  2

   املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املالية املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 2-1

، في هذه 2021يناير    1تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية للف رات السنوية التي تبدأ في أو معد  

للسنوات الحالية والسابقة ولكن   على املبالغ املدرجة  جوهري البيانات املالية. لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير  

 على محاسبة املعامالت أو ال رتيبات املستقبلية.  تطبيقها قد يؤثر

 .املعدل"الطار املفاهيمي للتقارير املالية"  •

 . األعمال التجاريةلتوضيح تعري   األعمالعمليات اندماى   3تعديالت على املعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم  •

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

 . األهمية الجوهريةاملتعلقة بتعري  املحاسبية  واألخطاء

 واملعيار الدولي   ،39  ومعيار املحاسبة الدولي رقم  ،9رقم    لعداد التقارير املالية   املعيار الدولي: تعديالت على  2املرحلة    -إصالح معيار سعر الفائدة   •

 :16رقم  لعداد التقارير املالية واملعيار الدولي ،4رقم  لعداد التقارير املالية واملعيار الدولي ،7رقم  لعداد التقارير املالية

عدى بتوفر التعديالت إعفاءات مؤقتة  
ُ
( مسعر اليبور عروض بين البنوك )املفائدة  الاستبدال سعر  عند  التقارير املالية    عدادتأثيرات عملية إت

 (.سعر فائدة خالي من املخاطرفائدة بديل شبه خاٍل من املخاطر )
 

 التعديالت الوسائل العملية التالية:  وتتضمن

   كتغييرات    احتسا هاتم  بحيث ي  ،التي يتطلبها الصالح مباشرةوسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية أو تغييرات على التدفقات النقدية

 بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق. ،في سعر الفائدة املتغير

  للتحوط من التخصيصات ووثائق التحوط دون وق  عالقة التحوط.  اليبور السماح بالتغييرات املطلوبة بموجب إصالح 

   مسعر فائدة خالي من  تلبية املتطلبات القابلة للتحديد مشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة    بوجو توفير إعفاء مؤقت للمنشآت من

 كتحوط ملكون املخاطر.  املخاطر
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 9 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلةاملعايير  2

 )تتمة( املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املالية املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 2-1

او  والتي تتوافق مع   ،والتي تم تطويرها بدعم من املكتب الرئيس ي   ،للوفاء بالجداول الزمنية الداخلية للمشروع  بالشكل األمثل  تعمل الفروع حالي 

ا. وبناء  على ذلك في سياسات وإجراءات   إجراء تحديثاتفقد تم النتر في العديد من العوامل بما في ذلك  ،الجداول الزمنية االنتقالية املقبولة عاملي 

  اليبور االنتقالية عن كثب من خالل هيكل حوكمة    واملراحلمراقبة الجداول الزمنية  الفروع والعقود الحالية وتغييرات النتام وتثقي  العمالء. تتم  

 التنتيمية الجديدة باالق ران مع هياكل الحوكمة املعنية.  القوانين مع مراجعة أي تعديل أو تغييرات مطلوبة مسبب أحداث مثل  ،العاملي والقليمي 
 

اغ اليبور ترتبط املخاطر املحتملة نتيجة إصالح  على استجابة العميل لعادة التمويل و /  إلى حد معيدبكعادة جدولة العقود الحالية التي تعتمد  الب 

 . االس ردادأو 
 

   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 لعداد التقارير املالية رقمتعديالت على املعيار  

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

 املشروع املش رك. من املستثمر إلى شركته الزميلة أو 

غير   ألجل  السريان  تاريخ  رجئ 
ُ
أ

 مسمى 

   

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

املعيار   رقميحدد  املالية  التقارير  لعداد  التأمين   17  الدولي  وقياسها    عقود  التأمين  معقود  االع راف  مبادئ 

 عقود التأمين.  4 الدولي لعداد التقارير املالية رقم وعرضها والفصاح عنها ويحل محل املعيار 

 2023يناير  1 

   

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

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

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

 لالستخدام املقصود. 

 2022يناير  1 

   

فيما يتعلق    املحتملةواملوجودات  املخصصات واملطلوبات الطارئة    37تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  

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

 2022يناير  1 

   

على السنوية  املالية    دورة  التحسينات  التقارير  لعداد  الدولية  الدولي    2021-2018املعايير  املعيار  بتعديل 

املالية    لعداد رقمواملعيار    ،1رقم  التقارير  املالية  التقارير  التقارير    ،9  الدولي لعداد  الدولي لعداد  واملعيار 

 .41لي رقم ومعيار املحاسبة الدو  16 املالية رقم

 2022يناير  1 

 

اعتماد ال ي رتب على ، كما تتوقع أتتوقع الدارة 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(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة .3

 أساس اإلعداد

 
 
ـــــبة الدولية. كما أعدت طبقا ـــ ـــ ـــــادرة عن مجلس معايير املحاســ ـــ ـــ  للمعايير الدولية للتقارير املالية الصــ

 
ملبدأ التكلفة  لقد تم إعداد البيانات املالية وفقا

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

ــ ي  ـــ ــية محددة، كما يقتضــ ـــ ــاســ ـــ ــبية أســ ـــ ـــــتخدام تقديرات محاســ ــ ي اســ ـــ من  إن إعداد البيانات املالية بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضــ

ـــــبيـة للفروع. يتم ا ـــ ـــ ــات املحـاســ ـــ ـــ ـــ ـــــيـاســ ـــ ـــ ــاح عن املجـاالت التي تنطوي على درجـة عـاليـة من إبـداء الرأي أو الدارة إبـداء رأيهـا في عمليـة تطبيق الســ ـــ ـــ ـــ لفصــ

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

 فيما يلي أهم السياسات املحاسبية:
 

 العمالت األجنبية

 العملة الوظيفية وعملة العرض

ـــمنها )"العملة الوظيفية"(. إن تقاس البنود   ـــأة ضــ ـــية التي تعمل املنشــ ـــادية الرئيســ ـــتخدام عملة البيقة االقتصــ املدرجة في البيانات املالية للفروع باســ

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

 املعامالت واألرصدة

ـــــقة ب ـــــاب  يتم تحويل املعامالت الناشــ ـــــائدة بتواريخ املعامالت. كما يتم احتســ ـــــرف الســ ـــــعار الصــ ـــــتخدام أســ العمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باســ

ــوية هذه املعامالت وعن تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقّومة بالعمالت األ  ــ ــــرف العمالت األجنبية الناتجة عن تســ ــائر صــ ــ جنبية أرباح وخســ

 هاية السنة، في بيان الدخل الشامل.بأسعار الصرف السائدة في ن 
 

 األدوات املالية املشتقة

ألدوات تشـــــتمل األدوات املالية املشـــــتقة على عقود صـــــرف العمالت األجنبية ومقايضـــــات أســـــعار الفائدة والخيارات )املكتتبة واملشـــــ راة( وغيرها من ا

 
 
ــتقة مبدئيا ــاب األدوات املالية املشـ ــتقة األخرى. يتم احتسـ  بقيمتها املالية املشـ

 
ــها الحقا ــتقة وُيعاد قياسـ  بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة املشـ

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

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

 

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

 في بيان الدخل الشامل.
 

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

ـــوق الحالية الجديرة باملالحتة لنفس األداة )أي بدون تعد ـــ ـــل إلى القيمة العادلة لتلك األداة بمقارنتها مع معامالت الســ ـــ يل أو إعادة ما لم يتم التوصــ

 إلى أي أسلوب من أساليب التقييم ا
 
 لذي تقتصر معطياته على بيانات السوق الجديرة باملالحتة.جدولة( أو استنادا

 

 الشراء العكس ي اتفاقيات إعادة 

ـــــ ي في بيان املركز املالي للفروع. وتدرى الذمم املدينة  ـــ ـــــراء العكســ ـــ  بموجب اتفاقيات إعادة الشــ
 
ـــــ راة مؤقتا ـــ املقابلة بالتكلفة  ال تدرى األوراق املالية املشــ

 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(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة(  السياسات املحاسبية الهامة .3

 اإليرادات واملصاريف

 الفوائدإيرادات ومصاري   

ــاري  فوائد" ـــ ـــــمن بند "إيرادات فوائد" و"مصــ ــبة لكافة األدوات املالية املحّملة بالفائدة ضــ ـــ ــاري  الفوائد بالنســ ـــ في بيان  يتم االع راف بكيرادات ومصــ

 الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

ــــل أو املط ـــ ـــ ــــاب التكلفة املطفأة لألصــ ـــ ـــ ــــاري  الفائدة على مدى الف رة ذات طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتســ ـــ ـــ لوب املالي وتوزيع إيرادات أو مصــ

  العمر الزمدي الصلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم مشكٍل دقيق املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة على مدى  

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

 

الدفع   تقوم الفروع عند احتســـــاب معدل الفائدة الفعلي بتقدير التدفقات النقدية مع مراعاة كافة الشـــــروط التعاقدية لألداة املالية )مثل خيارات

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

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

 

ـــــاب إيرادات  ـــ ـــ ـــــارة االنخفاض في القيمة، يتم احتســ ـــ ـــ ـــــا هة نتيجة لخســ ـــ ـــ ـــــل املالي أو مجموعة من املوجودات املالية املتشــ ـــ ـــ عندما يتم خفض قيمة األصــ

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

 

 إيرادات رسوم وعموالت

ــــوم ال  امات القروض التي ُيحتمل ـــ ــــتحقاق معدما يتم تقديم الخدمة. يتم تأجيل رســ ـــ ــــاس االســ ـــ ــــوم والعموالت بوجٍه عام على أســ ـــ  تدرى إيرادات الرســ

ــا هـا كتعـديـل على معـدل الفـائـدة الفعلي للقرض.   ـــ ـــ ـــ ـــــرة األخرى ذات العالقـة(، ويتم احتســ ـــ ـــ ـــــحبهـا )إلى جـانـب التكـالي  املبـاشــ ـــ ـــ ـــــوم املتعلقـة ســ ـــ ـــ أمـا الرســ

ــا هـا كـكيرادات معـدمـا يتم االنتهـاء من اتفـاقيـة القرض املجّمع وعـدم احتفـاة الفروع بـأي جزء من محفتـة القر  ـــ ـــ ـــ ض  بـالقروض املجّمعـة، فيتم احتســ

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

 

 عقود اإليجار

ــابـــل في العقـــد    تقوم الفروع.  بنود إيجـــاريـــة وغير إيجـــاريـــةد تحتوي عقود اليجـــار على  قـــ  ـــــيص املقـ ـــ ـــ بنـــاء  على   للبنود اليجـــاريـــة وغير اليجـــاريـــةبتخصــ

لبنود اعدم فصــل ت فقد اختار  ،تكون الفروع فيها هي الطرف املســتأجرالعقارات التي  لعقود إيجاربالنســبة    ،أســعارها النســبية املســتقلة. ومع ذلك

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

 

ـــروط واألحكام املختلفة. ال تفرض عقود اليجار أي  البنود اليجاريةيتم التفاوض على  ـــ ـــ ـــعة من الشــ ـــ ـــ ـــاس فردي وتحتوي على مجموعة واســ ـــ ـــ على أســ

 املؤجرة كضمان ألغراض االق راض. وجوداتي يحتفظ  ها املؤجر. ال يجوز استخدام املاملؤجرة الت وجوداتفي امل الضماناتتعهدات بخالف 

 

ا من ة أو تشـغيلية. و عقود إيجار تمويليك  2020املالية  حتى السـنة واملعدات    األثاثتم تصـني  عقود إيجار لقد   يتم االع راف   ،2021يناير   1اعتبار 

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( عقود اإليجار 

ـــــمـل    تقـاس ـــ ـــ ــــــاس القيمـة الحـاليـة. تشــ ـــ ـــ ا على أســ ــــــافي القيمـة الحـاليـة   االل  امـات اليجـاريـةاملوجودات واملطلوبـات النـاتجـة عن عقـد اليجـار مبـدئيـ  ـــ ـــ صــ

 التالية:ملدفوعات اليجارية ال

 حوافز اليجار 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 اليجارية  •  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 اليجار تعكس  ،غرامات إنهاء عقد اليجار  سداد •
 

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

إذ يعد ذلك   ،باســتخدام ســعر الفائدة الضــمدي في عقد اليجار. إذا لم يكن من املمكن تحديد هذا الســعر مســهولة املدفوعات اليجارية يتم خصــم 

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

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

 :تقوم الفروعي، حديد سعر االق راض الضافتومن أجل 

ــــتخدام ،حيثما أمكن • ــــتأجر الفرد كنقطة انطالق  باســ ــــل عليه املســ ــــروط   ،تمويل الطرف الثالث األخير الذي حصــ معدلة لتعكس التغيرات في شــ

 ؛التمويل منذ استالم تمويل الطرف الثالث

ـــــتخـدام • ـــ ـــ ليس لـديهـا  والتي    ،مخـاطر االئتمـان لعقود اليجـار التي يحتفظ  هـا الفرعبت فـائـدة خـاليـة من املخـاطر معـدلـة  نهج بنـاء يبـدأ بمعـدال   بـاســ

 و ،من طرف ثالثحديث تمويل 

 .والضمان العملة  ،البلد املدة  ،يالت محددة على اليجاركجراء تعدب •
 

ــــــارة على مــدى ف رة اليجــار وذلــك املــدفوعــات اليجــاريــة  يتم توزيع   ـــ ـــ بين رأس املــال وتكــالي  التمويــل. يتم تحميــل تكلفــة التمويــل على الربح أو الخســ

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

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشتمل على ما يلي:  موجوداتيتم قياس 

 ؛لالل  امات اليجاريةمبلغ القياس األولي  •

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

 ؛ وأي تكالي  مباشرة أولية •

 .الصالحتكالي   •

 

ا   موجودات حق االسـتخداميتم اسـتهالك  على أسـاس القسـط الثابت. إذا  ،أيهما أقصـر  ،النتاجي لألصـل ومدة اليجار العمر الزمدي على مدى عموم 

ـــــراءكانت الفروع لديها تيقن معقول  كان  ـــ ـــــة خيار الشــ ـــ ـــــتهالك  ،الفرع من ممارســ ـــ ـــــتخدام على مدار  موجوداتيتم اســ ـــ النتاجي  العمر الزمدي حق االســ

 لألصل األساس ي.
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 13 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( عقود اإليجار 
 

منخفضـــة القيمة على أســـاس القســـط   وجوداتيتم االع راف باملدفوعات املرتبطة باليجار قصـــير األجل للمعدات واملركبات وجميع عقود إيجار امل

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

 .األثاث املكتبي من   وبنود صغيرةمعدات تكنولوجيا املعلومات 
 

ــــمين خيارات التمديد والنهاء في  ــــغيلية من حيث إدارة   األثاثعدد من عقود إيجار يتم تضــ ــــتخدامها لزيادة املرونة التشــ واملعدات عبر الفرع. يتم اســ

ـــــتخدمة في عمليات الفر  وجوداتامل ـــ ـــ ـــــتها إال من قبل الفر و املســ ـــ ـــ ع وليس من قبل و ع. إن غالبية خيارات التمديد والنهاء املحتفظ  ها ال يمكن ممارســ

 املؤجر املعدي.

 

 املوجودات واملطلوبات املالية 

 طرق القياس 

 الطفاء  به  قاس  ي تتمثل التكلفة املطفأة في املبلغ الذي  
 
 أو ناقصا

 
 املسدد من املبلغ األصلي، زائدا

 
األصل أو االل  ام املالي عند االع راف املبدئي، ناقصا

 دئي ومبلغ االستحقاق، وللموجودات املالية، معدلة بأي مخصص للخسارة. امل راكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك املبلغ املب
 

النتاجي لألصل    العمر الزمدي معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بدقة املدفوعات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل  

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

 املالي.
 

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 النشاء. وبالنسبة للموجودات املا
 
لية 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 قيمته
 
ا الدف رية ويتضمن تأثير الخسائر االئتمانية املتوقعة  االئتمان، الذي ُيحتسب على أساس التكلفة املطفأة للموجودات املالية بدال

 في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.
 

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

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

 

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

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

 االئتمان على التكلفة املطفأة للموجودات املالية. 

رضت أما املوجودات املالية التي ال تندرى ضمن املوجودات املالية املش راة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية ولكنها تكون قد تع (ب)

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

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

 املاليةإيضاحات حول البيانات 

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 االع راف املبدئي والقياس

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

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

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

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

 
جودات أو املطلوبات املوجودات واملطلوبات املالية بقيمها العادلة زائدا

رجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن املالية مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراى تكالي  املعاملة للموجودات واملطلوبات املالية املد

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

 ينشأ أصل جديد. بالتكلفة املطفأة مما ينتل عنه إدراى خسارة محاسبية في بيان الدخل الشامل عندما 

 

 املوجودات املالية

 التصني  والقياس الالحق

 من  9 الدولي لعداد التقارير املالية رقمتطبق الفروع املعيار 
 
 في فقات القياس التالية:  2020يناير  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 بأدوات الدين ت  لجهة املصدرة، مثل القروض والسندات الحكومية وسندات الشركات.ل وفق 
 

 يعتمد التصني  والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 ة املوجودات.نموذى أعمال الفروع لدار  •

 خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات.  •
 

 

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

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"
 

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 )تتمة( املوجودات املالية

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

بيع  عن  الناشقة  النقدية  والتدفقات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  من  كل  تحصيل  أو  املوجودات  من  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل 

أي منهما )أي يتم االحتفاة باملوجودات املالية ألغراض املتاجرة(، يتم تصني  املوجودات املالية كجزء من نموذى األعمال    املوجودات. إذا لم ينطبق

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

ن االعتبار في تحديد نموذى األعمال ملجموعة من املوجودات، الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه املوجودات، الفروع معي

 وكيفية تقييم أداء املوجودات وإبالغه إلى كبار موظفي الدارة، وكيفية تقييم املخاطر وإدارتها وكيفية تعويض املديرين.
 

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

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

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

مع اتفاق إقراض أساس ي، أي أن الفائدة تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر القراض األساسية األخرى وهامش 

 اتفاق القراض األساس ي. الربح الذي يتماش ى مع 

 

 القيمة انخفاض

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

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

 يبين قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة ما يلي: 

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

 
 عادال

 
 مبلغا

 القيمة الزمنية للمال.  •

األ  • حول  التقرير  تاريخ  في  ضروري  غير  جهد  أو  تكلفة  أي  تكبد  دون  متاحة  ومثبتة  معقولة  الحالية  معلومات  والتروف  السابقة  حداث 

 والتوقعات لألحداث املستقبلية والتروف االقتصادية. 

 

  



 

 20 

 16 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 )تتمة( املوجودات املالية

 تعديل القروض 

كان إذا  ما  بتقييم  الفروع  تقوم  ذلك،  يحدث  وعندما  للقروض.  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تعديل  أو  التفاوض  بكعادة   
 
أحيانا الفروع  ت تقوم 

 عن الشروط األصلية 
 
 جوهريا

 
 . تقوم الفروع بذلك من خالل النتر، من بين أمور أخرى، في العوامل التالية: الشروط الجديدة تختل  اختالفا

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

 على سدادها. 
 
 قادرا

ا على ة جوهرية مثل حصة األرباح/ العائد على حق امللكية والتي تؤثر ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديد •  مخاطر القرض.جوهري 

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

 أي تغير جوهري في معدل الفائدة. •

 تغيير عملة القرض.  •

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

، فكن الفروع تستبعد األصل املالي األصلي وتع رف بأصل "جديد" بالقيمة العادلة وتعيد حساب م
 
 كبيرا

 
عدل  إذا كانت الشروط مختلفة اختالفا

       فائدة فعلي جديد لألصل.
 

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

 جوهرية في مخاطر االئتمان. 
 

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

ة ا في التروف التي كان السبب في إعادة التفاوض هو أن املدين لم يتمكن من تسديد الدفعات األصلية املتفق عليها. تدرى الفروق في القيمسيم

 في بيان الدخل الشامل عند االستبعاد. 
 
 الدف رية أيضا

 

، فكن إعادة التفاوض أو التعدیل ال يؤدي  
 
 كبيرا

 
إلى إلغاء االع راف، وتقوم الفروع بكعادة احتساب إجمالي القیمة  إذا لم تختلف الشروط اختالفا

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

 

 إلغاء االع راف لسبب غير التعديل 

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

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

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(   املوجودات واملطلوبات املالية 

 املطلوبات املالية

 التصني  والقياس الالحق

 بالتكلفة املطفأة، باستثناء املطلوبات املالية بالقيمة العافي كل من  
 
دلة من  الف رة الحالية والسابقة، يتم تصني  املطلوبات املالية وقياسها الحقا

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

 

 إلغاء االع راف

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

 

 مقاصة األدوات املالية

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

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

 

 خصصات امل

فمن املحتمل أن تكون الفروع مطلوبة  ،يتم االع راف باملخصـــــصـــــات عندما يكون على الفروع ال  ام حالي )قانوني أو اســـــتداللي( نتيجة حدث ســـــابق

 ويمكن عمل تقدير موثوق ملبلغ واجب. ،لتسوية االل  ام
 

ـــــويــة االل  ام الحــالي في تــاريخ التقرير ـــ ـــ ــــــل تقــدير للمقــابــل املطلوب لتســ ـــ ـــ ـــــص هو أفضــ ـــ ـــ مع األخــذ معين االعتبــار املخــاطر   ،إن املبلغ املع رف بــه كمخصــ

ــــكوك املحيطة باالل  ام. عندما يتم قيا ـــ ــوية االل  ام الحاليوالشــ ــ ـــ ــتخدام التدفقات النقدية املقدرة لتســ ــ ـــ ــــص باســ ـــ فكن قيمته الدف رية هي   ،س املخصــ

 القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 

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

 .ؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس مبلغ املستحق مشكل موثوق امل

 

 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 
 
ــبما يكون مالئما ـــ ـــــل، حســ ـــــل منفصــ ــا ها كأصــ ـــ ــل أو احتســ ـــ أن ّجح  يتم ال يتم إدراى التكالي  الالحقة في القيمة الدف رية لألصــ

ــــكٍل موثوق. يتم تحميل كافة تكالي  أعم ـــ ـــ ــــتقبلية مرتبطة بالبند ويكون بالمكان قياس تكلفة البند مشــ ـــ ـــ ــــادية مســ ـــ ـــ ال تتدفق إلى الفروع فوائد اقتصــ

 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(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(  املمتلكات واملعدات

 إلى قيمها 
 
التقديرية املتبقية على مدى ُيحتســـــب االســـــتهالك باســـــتخدام طريقة القســـــط الثابت بمعدالت ُتحتســـــب لخفض تكلفة املوجودات وصـــــوال

 أعمارها النتاجية املتوقعة على النحو التالي:
 

 عدد السنوات 

 10 – 3 أثاث وتجهي ات

 4 – 3 أجهزة حاسوب ومعدات مكتبية

 5 مركبات     

 سنوات 10أقل مدة إيجار و  تحسينات إيجارية 
 

أي تغيرات في التقديرات   تبعاتاألخذ باالعتبار تتم مراجعة األعمار النتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة حســــاب االســــتهالك بنهاية كل ســــنة مع 

 املحتسبة على أساس مستقبلي.
 

ـــــير األحداث أو الت ـــــتهالك لتحري االنخفاض في القيمة عندما تشــ ـــــع لالســ غيرات في التروف إلى أن القيمة الدف رية تتم مراجعة املوجودات التي تخضــ

ــــرة إلى  ـــ ــــها مباشــ ـــ ــــ رداد، يتم خفضــ ـــ ــــل أعلى من قيمته التقديرية القابلة لالســ ـــ ــــ رداد. عندما تكون القيمة الدف رية لألصــ ـــ القيمة قد ال تكون قابلة لالســ

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

 

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

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــاهمات التقاعد للموظفين الدوليين/   ـــ ـــ ــة مجموعة بي إن بي باريبا، والتي تعتبر بديلة عن مكافآت نهاية الخدمة يتم أداء مســ ـــ ـــ ــياســ ـــ ـــ  لســ
 
الوافدين وفقا

ــاب املركز ا ــاهمات من خالل حسـ ــوية االل  امات املتعلقة  هذه املسـ ــتحقة بموجب قانون العمل لدولة المارات العربية املتحدة. تتم تسـ ــ ي  املسـ لرئيسـ

 امل.ويتم إدراجها كمصروف في بيان الدخل الش
 

ـــــات والتأمينات االجتماعي ـــ ـــــاهمات املتعلقة باملوظفين من مواطدي دولة المارات العربية املتحدة إلى الهيقة العامة للمعاشــ ـــ ـــــداد املســ ـــ ة في دولة يتم ســ

 للقـانون االتحـادي رقم )
 
ـــــنـة  7المـارات العربيـة املتحـدة وفقـا ـــ ـــ ــات والتـأمينـات االجتمـاعيـة، ويتم تحميهـ   1999( لســ ـــ ـــ ـــ ــأن املعـاشــ ـــ ـــ ـــ ا إلى بيـان الـدخل  في شــ

 الشامل وبيانها ضمن بند مطلوبات أخرى.
 

 لقـانو 
 
ـــــتحقـة للموظفين اآلخرين مثـل مكـافـآت نهـايـة الخـدمـة عن ف رات خـدمتهم حتى تـاريخ بيـان املركز املـالي وفقـا ـــ ـــ ـــــاب املبـالغ املســ ـــ ـــ ن العمل  يتم احتســ

ــــص بكامل قيمة مكافآت نهاي ـــ ــــد مخصــ ـــ ــــتحقة للموظفين عن ف رات خدمتهم حتى تاريخ بيان  لدولة المارات العربية املتحدة. ويتم رصــ ـــ ة الخدمة املســ

ــــات   ــــقة من تعديالت التجربة والتغيرات في االف راضــ ــائر إعادة القياس الناشــ ــ االكتوارية  املركز املالي ويتم بيانها تحت بند مطلوبات أخرى. أرباح وخســ

ــــــامل اآلخر  ـــ ــــــافتها على حقوق امللكية في الدخل الشــ ـــ ــــــطة خبراء يتم تحميلها أو إضــ ـــ  بواســ
 
ــــــنويا ـــ ــــــأ فيها. ويتم تقييم هذه االل  امات ســ ـــ في الف رة التي تنشــ

 اكتواريين مستقلين ومؤهلين.
 

 الي.يتم رصد مخصص لالل  ام املقّدر عن الجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات املقدمة من قبل املوظفين حتى تاريخ بيان املركز امل
 

 الضريبة

ــــــريبة بمعدل   ــــــريبة املتعلقة معمليات الفرع في إمارة دبي وإمارة أبوظبي )"المارات"(، حيث يتوجب دفع ضــ ــــــص للضــ ــــــد مخصــ ــــــافي 20يتم رصــ ٪ من صــ

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

 

ب رحيل الخســائر الضــريبية غير املســتخدمة عندما يكون من املحتمل أن يتوفر في املســتقبل ربح يتم االع راف بموجودات الضــريبة املؤجلة املتعلقة 

 خاضع للضريبة بحيث يمكن على أساسه احتساب الخسائر الضريبية غير املستخدمة.
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 19 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3
 

 يعادلهالنقد وما 

البنوك األخرى واملركز الرئيس ي والفروع، والودائع  واملطلوب منيتكون من النقد في الصندوق،  يعادلهألغراض بيان التدفقات النقدية، فكن النقد  

ــــرف المارات املركزي لدى  حتفظ به لدى    مصــ
ُ
ــتثناء الحد األدنت للوديعة االحتياطية امل ــ ــهر أو أقل )باســ ــ ــلية ثالثة أشــ ــ ــتحقاقها األصــ ــ التي تبلغ ف رة اســ

 للمتطلبات التنتيمية السارية في دولة المار   مصرف المارات املركزي 
 
 ات العربية املتحدة(.امتثاال

 

 19-جائحة كوفيدتأثير تقييم  

ــــــافلقد تم العالن عن  ــــــتجدفيروس كورونا  اكتشــ ا أنه جائحة. أثرت    2020عام   بدايات( في 19-كوفيد) املســ ــــــحة العاملية الحق  وأعلنت منتمة الصــ

ــادي العاملي   والحد منالجراءات املتخذة الحتواء الفيروس  ــ ــاط االقتصــ ــ ــكل كبير على النشــ ــ ــاره مشــ ــ ــتلزم   مماانتشــ ــ ــفر   عاملية على قيودفرض اســ ــ الســ

ــهري  بين  م  تدابير الغالق في معتم دول العالاتخاذ و  ــ ـــ ـــ ــبوق لو .  2020فبراير ومايو شــ ــ ـــ ـــ ــلبي غير املســ ــ ـــ ـــ ا للتأثير الســ ــــت على نتر  ـــ ـــ رضــ
ُ
حالة الغالف التي ف

ـــاد العــاملي ـــ ـــ ـــ    بمــا فيهــا دولــة المــارات،  ،الــدول منحدى العــدوى، بــدأت العــديــد من    لتعــديــلالجهود املبــذولــة  ونجــاح    االفتصــ
 
في تخفي  القيود تــدريجيــا

ا من مايو  وعودة حركة األشخاص إلى طبيعتها  بطريقة مقيدة. وما معد ذلك   2020اعتبار 
 

ـــــع جــائحــة كوفيــدتراقــب  ـــ ـــ ــــــب لحــل أي   19-وضــ ـــ ـــ ـــــمــاح لقــد .  أمور مرتبطــة بــهوتتخــذ القرارات في الوقــت املنــاســ ـــ ـــ ـــــع ترتيبــات العمــل عن معــد للســ ـــ ـــ تم وضــ

 للموظفين بالقيام بأنشطتهم املتعلقة بأعمالهم عن معد.
 

 

 بالعوامل املستقبلية: املتعلقةاعتماد تعديالت معينة على منهجيتها   2021ديسمبر   31كما في وتواصل الفروع  

 

ــــط   نترة الفروعاتخذت   • ــيناريوهات  املدىمتوســ ــ ــاد  لســ ــ ــار  تحديد في يتمثل  الذي الكلي  االقتصــ ــ ــلس مســ ــ ــاد  ملعايير ســ ــ ــتوى ) الكلي  االقتصــ ــ  مســ

ــــط   على  الجمالي  املحلي الناتل ـــ ــــوص(. ويتمثل املنتور املتوســ ـــ ــــطة  الخطة)  األجلوجه الخصــ ـــ ــيناريو في(  األجل  املتوســ ــ ـــ ــتنتاى الســ ــ ـــ ــتوى  اســ ــ ـــ  مســ

ــاط ــ ـــ ــار واتخاذ الوباء أزمة معد النشــ ــ ـــ ــلس مســ ــ ـــ ــتوى )  ســ ــ ـــ ــــوص وجه  على  الجمالي  املحلي  الناتل ملســ ـــ الف رة  وهذه بداية أزمة الجائحة  بين (  الخصــ

 .الزمنية
 

 بين القطاعات. يعد تمايز غير متسق 19-كوفيدأزمة  تداعياتمنذ   النترة املستقبليةأن التمايز القطاعي في معالجة   ويتضح •
 

ــاد   القطاعية املرتقبة مشـــكل عامتتمثل املنهجية   ــيناريو االقتصـ ــني  سـ ــتوى القطاعي من خالل تصـ ــاد الكلي على املسـ ــيناريوهات االقتصـ ــع سـ في وضـ

سيناريوهات النشاط االقتصادي على مستوى القطاع لتحديد    ويتم استخدامللناتل املحلي الجمالي على مستوى القطاع.   املحددالكلي "األساس ي"  

 في القطاع الستخدامها في حسابات الخسائر االئتمانية املتوقعة.  لتعثراحتمالية امصطلح 
 

 

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

ـــــرف املركزي الحكومـة  إجراءاتب(  ؛التطور امليكـانيكيممـا يعكس: أ(   ،في معـدالت النمو ـــ ـــ ـــــوصى( التطورات اليجـابيـة    ؛واملصــ ـــ ـــ من .  اللقـاحـات  بخصــ

ــعها الطبيعي في عامي  ــ ـــ ـــ ــتويات  كما يتوقع عودة  ،2023و    2022املتوقع أن تعود وتيرة النمو إلى وضــ ــ ـــ ـــ ــاط إلى مســ ــ ـــ ـــ في   2022ما قبل األزمة في عام  النشــ

 .الناشقةمعتم االقتصادات  
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 20 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة   .4

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

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

 التروف. 

 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة

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

ز العمالء عن السداد والخسائر الناتجة(. يتم شرح تفاصيل التروف االقتصادية المستقبلیة والسلوك االئتماني )علی سبیل المثال احتمالیة عج

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

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

 حديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان. ت •

 اختيار النماذى واالف راضات املناسبة لقياس الخسارة االئتمانية املتوقعة.  •

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

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

 

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

لغ املدرجة  املتوقعة بناء  على تقديرات تتعلق بمدى استحقاق ضرائب إضافية في املستقبل. وفي حال وجود فروق بين النتيجة النهائية للضريبة واملبا

 لها تأثير ضريبة الدخل والضريبة املؤجلة.  في البداية، فكن هذه الفروق سيكون 
 

، تم االع راف بموجودات الضريبة املؤجلة على أساس االف راضات املتعلقة باألرباح املستقبلية. ويمكن تعديل موجودات  2021ديسمبر    31بتاريخ  

 الضريبة املع رف  ها في حال حدوث تغير في تلك االف راضات. 
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 21 اإلمارات العربية املتحدة فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 مصرف اإلمارات املركزي نقد وأرصدة لدى  .5

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    : مصرف المارات املركزي أرصدة لدى 

 212,902  181,533 ودائع نتامية  -

 630,000  587,000 لليلة واحدةودائع  -

 768,533  842,902 

 22  42 نقد في الصندوق 

 842,924  768,575 نقد وأرصدة لدى مصرف المارات املركزي 
 

 1,692  948 أرصدة مستحقة إلى مصرف المارات املركزي 
 

 درهم(، وهي غير متوفرة لتمويل العمليات اليومية للفروع.  مليون   213:  2020مليون درهم )  182  مصرف المارات املركزي لدى    اللزامية تبلغ قيمة الودائع  

ا ٪0.10: 2020٪ )0.15معدل فائدة تحمل اليداعات الليلية كانت  ،2021ديسمبر   31كما في   . ( سنوي 

 

 من بنوك أخرى  مطلوب .6

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 32,738  48,392 ودائع

 33,921  55,696 حسابات جارية

 -  306,042 ودائع ألجل

 410,130  66,659 
 

ا٪( 0.64: 2020٪ )0.54 فائدة معدل 2021  ديسمبر  31 في كما األخرى  البنوكالودائع املستحقة من  تحمل  .سنوي 
 

 

 2021  2020 
 أل  درهم  ألف درهم  

افية:      بحسب املنطقة الجغر

 -  317,140 العربية املتحدةالمارات داخل 

 65,952  80,221 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 347  2,967 دول منتمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 360  9,802 أخرى 

 410,130  66,659 
 

 مليون درهم(. 67:  2020مليون درهم ) 104من 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(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب .7

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 2,793,990  2,430,508 ودائع

 32,122  19,320 حسابات جارية

 2,449,828  2,826,112 
 

 
  

افية:      بحسب املنطقة الجغر

 792,426  38,059 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 

 2,033,439  2,411,545 االقتصادي والتنمية دول منتمة التعاون 

 247  224 أخرى 

 2,449,828  2,826,112 
 

  1,080:  2020مليون درهم ) 2,450والفروع على أرصـــدة ذات اســـتحقاق أصـــلي ملدة ثالثة أشـــهر أو أقل بقيمة   ركز الرئيســـ ي امل طلوب منتشـــتمل امل

 درهم(.مليون 
 

ا. 0.41-:  2020٪ )0.55تحمل اليداعات املستحقة من املكتب الرئيس ي والفروع معدل فائدة  ،2021ديسمبر   31كما في   ٪( سنوي 

 

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة  .8

 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    الصادرة عن مصر المارات املركزي مصنقة:  النقدية سنداتال

 -  199,762 بالتكلفة املطفأة 

 -  ( 36) يطرح: مخصص النخفاض القيمة

 199,726  - 

 

ا وستستحق في 0.38٪ و 0.32النقدية  السنداتاالستثمارات في  تسدد  . 2022يونيو  1و  2022أبريل  6٪ فائدة سنوي 
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 23 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 سلفقروض و  .9

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 2,684,038  2,601,693 سل  قروض و 

: مخصص االنخفاض في القيمة 
 
 ( 296,073)  ( 321,033) ناقصا

: فوائد  
 
 ( 122,840)  (150,618) معلقة ناقصا

 2,265,125  2,130,042 سل  صافي القروض وال 

 

 درهم(.  صفر:  2020درهم ) صفر، بلغ إجمالي قيمة القروض املؤّمنة بضمانات 2021ديسمبر    31بتاريخ 

 

 سلفتحليل القروض وال

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    بحسب النوع:

 252,913  344,578 سحوبات على املكشوف

 2,102,144  1,906,714 قروض

 304,857  213,545 إيصاالت أمانة

 24,124  136,856 كمبياالت مخصومة ومش راة 

 2,601,693  2,684,038 

 

افية:      بحسب املنطقة الجغر

 1,643,488  1,631,823 داخل دولة المارات العربية املتحدة

 765,104  716,138 األخرى  دول مجلس التعاون الخليجي

 275,446  253,732 أخرى 

 2,601,693  2,684,038 
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 24 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( سلفقروض و  .9
 

 )تتمة( سلفتحليل القروض وال
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    االقتصادي:بحسب القطاع 

 359,947  344,220 تجارة وتبادل تجاري 

 127,935  128,092 النشاءات

 502,489  589,108 التصنيع

 231,027  258,472 الخدمات 

 -  1,829 نقل وتخزين واتصاالت 

 397,934  381,913 تعدين ومحاجر 

 367,250  367,250 مؤسسات مالية 

 694,091  527,365 قطاع حكومي

 3,365  3,444 أخرى 

 2,601,693  2,684,038 

 

 مخصص االنخفاض في القيمة  )ج(9

 سلفالحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض وال

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 132,302  296,073 يناير 1في 

 163,731  24,978 للسنةصافي انخفاض القيمة 

 -  ( 2) الشطب

 40  (16) تقييم سعر الصرف إعادة 

 296,073  321,033 ديسمبر  31في 
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 25 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( سلفقروض و  .9

 املوجودات املالية  قيمةنخفاض ا)عكس(  /صافي خسارة  )د(9
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 163,731  24,978 قيمة القروض والسلفيات انخفاضصافي 

 ( 28)  - من البنوك األخرى  انخفاض قيمة املطلوب صافي

 3,911  11,136 انخفاض قيمة االل  امات واملطلوبات الطارئةصافي 

 -  36 املالية املقاسة بالتكلفة املطفأةصافي انخفاض قيمة املوجودات 

 36,150  167,614 
 

 مليون درهم(. 470: 2020مليون درهم ) 496بما في ذلك الفوائد  التشغيليةغير  سل بلغ إجمالي القروض وال  ،2021ديسمبر   31في 
 

 

 موجودات أخرى  .10

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 431,652  565,432 ( 26أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 59,855  73,385 )انتر أدناه(  ضريبة مؤجلة موجودات

 
 
 653  125 مبالغ مدفوعة مقدما

 2,250  1,490 فوائد مدينة 

 57,475  33,816 ذمم مدينة أخرى 

 674,248  551,885 

 

 موجودات ضريبة الدخل املؤجلة

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

 الحركة في حساب ضريبة الدخل املؤجلة تحليلها كالتالي: 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 27,513  59,855 يناير 1في 

 32,342  13,530 املحمل للسنة

 59,855  73,385 ديسمبر  31في 
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 26 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( موجودات أخرى  .10

 )تتمة(  موجودات ضريبة الدخل املؤجلة

املرجح أن يتم تحقيق االستحقاق الضريبي ذي الصلة. تنشأ الفروق الزمنية  ال يتم االع راف بموجودات ضريبة الدخل املؤجلة إال إذا كان من 
 غير املسموح به ألغراض الضريبة.  سل املؤقتة بصورة رئيسية من االنخفاض في قيمة القروض وال

 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    موجودات الضريبة املؤجلة: 

  12لالس رداد معد أكثر من أصل ضريبة مؤجلة قابل 
 
 59,855  73,385 شهرا

 

 ودائع العمالء  .11
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 735,792  556,022 ودائع ألجل

 2,190,984  2,719,000 حسابات تحت الطلب 

 187,950  27,932 حسابات تحت الطلب 

 52,278  33,776 ودائع هامشية 

 3,336,730  3,167,004 
 

 ٪( من ودائع العمالء القائمة في نهاية السنة. 24: 2020٪ )  38بلغت ودائع أكبر عمالء ما نسبته 
 

 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

افية:      بحسب املنطقة الجغر

 2,833,462  3,080,521 داخل دولة المارات العربية املتحدة

 13,348  2,279 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 

 211,943  239,254 دول منتمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 108,251  14,676 أخرى 

 3,336,730  3,167,004 
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 27 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 للمركز الرئيس ي والفروع  مطلوب .12

 2021  2020 
 أل  درهم  ألف درهم  

 1,006,049  904,422 قروض
 125,809  20,156 حسابات جارية

 924,578  1,131,858 
    

 2021  2020 
 أل  درهم  ألف درهم  

افية:      بحسب املنطقة الجغر
 1,044,825  904,826 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 74,836  18,839 دول منتمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 10,451  913 المارات العربية املتحدة

 1,746  - أخرى 

 924,578  1,131,858 
 

ا. 16 .0:  2020٪ )0.11بنسبة فائدة تحمل والفروع  مركز الرئيس ي املستحقة لل كانت القروض، 2021ديسمبر   31كما في   ٪( سنوي 
 

 مطلوبات أخرى  .13

 2021  2020 
 أل  درهم  ألف درهم  

 431,657  565,512 ( 26أدوات مالية مشتقة )إيضاح 
 665  - ( 20مخصص الضريبة )إيضاح  

 
 
 8,680  8,677 رسوم وعموالت مقبوضة مقدما

 53,441  84,148 مصاري  مستحقة

 3,086  3,832 عالواتمخصص 
 14,660  15,779 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )انتر أدناه( 

 928  883 فوائد دائنة
 26,458  37,594 ( 25االعتمادات املستندية والضمانات الصادرة )إيضاح  عنمخصص خسائر االئتمان 

 45,042  33,266 مطلوبات أخرى 

 749,691  584,617 
 
 

 الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 

 12,839  14,660 يناير 1في 
 1,272  1,100 ( 21مخصص مرصود خالل السنة )إيضاح 

 -  ( 231) مدفوعات خالل السنة
 ( 1,127)  ( 353) الفروع األخرى  إلىتحويل 
 1,676  603 اكتوارية  خسارة

 14,660  15,779 ديسمبر  31في 
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 28 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 مطلوبات أخرى )تتمة( .13

 ألحكام املعيار املحاسبي الدولي رقم  
 
، باستخدام  2020و  2021ديسمبر    31، فقد قامت الدارة بتقدير القيمة الحالية الل  اماتها كما في  19وفقا

ملتحدة. لقد  طريقة الوحدة الضافية املقدرة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة املستحقة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة المارات العربية ا

٪(. وبموجب هذه الطريقة، 1.30:  2020٪ )1.90تم خصم االل  ام املتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ  

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

 ٪(. 1.80: 2020٪ )2.86تكالي  زيادة/ ترقية بنسبة 
 

 درهم(.مليون   4.02: 2020مليون درهم ) 3.6تهما استحقاقات عن تكالي  املركز الرئيس ي والتي تبلغ قيذلك يشمل 

 

 رأس املال املخصص  .14

االتحادي القانون  بأحكام   
 

)لدولة    عمال املتحدة رقم  العربية  لسنة  2المارات  املال املخصص وديعة خالية من    ،)وتعديالته(  2015(  يمثل رأس 

 . ركز الرئيس ي امل مقدمة من قبلالفوائد 
 

 مليون درهم.  446.4، بلغ رأس املال املخصص 2021ديسمبر   31كما في 
 

 ككضافة لرأس املال املخصص.  ركز الرئيس ي : ال ش يء( من امل 2020لم يتم استالم رأس مال إضافي )  ،2021ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 

 

 االحتياطيات .15

 احتياطي قانوني)أ(     

 للقوانين ذات العالقة املعمول  ها في دولة المارات 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  

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. إن . 2021ديسمبر   31( إلى االحتياطي القانوني عن السنة املنتهية في ال ش ي :  2020) ال ش يء
 

 عـام احتياطي (     ب)

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

 . مصرف المارات املركزي الصادر عن 

 

 إيرادات الفائدة  .16

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 48,294  27,853 سل  قروض و 

 15,068  5,685 ( 23املركز الرئيس ي والفروع )إيضاح 

 4,067  967 مصارف أخرى: 

 34,505   67,429 
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 29 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 إيرادات الفائدة )تتمة( .16

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    في دولة المارات العربية املتحدة

 16,088  17,302 حكومية -

 39,705  13,457 غير حكومية  -

 11,636  3,746 خارى دولة المارات العربية املتحدة 

 34,505   67,429 

 

 مصاريف الفائدة  .17

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 13,935  977 ودائع العمالء

 4,298  1,899 ( 24املركز الرئيس ي والفروع )إيضاح 

 17  139 بنوك أخرى 

 3,015  18,250 
 

 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    في دولة المارات العربية املتحدة

 6,171  - حكومية -

 6,290  606 غير حكومية  -

 5,789  2,409 خارى دولة المارات العربية املتحدة 

 3,015  18,250 
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 30 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  . 18
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    إيرادات العموالت:

 35,934  34,363 مستنديه وضماناتمن اعتمادات  -

 3,513  2,586 من تحويالت  -

 39,538  31,103 من أخرى* -

 68,052  78,985 

: مصاري  العموالت
 
 ( 7,337)  (7,774) **ناقصا

 60,278  71,648 

    إيرادات العموالت:

    في دولة المارات العربية املتحدة

 5,748  6,662 حكومية -

 27,362  32,718 حكومية غير  -

 45,875  28,672 خارى دولة المارات العربية املتحدة 

 68,052  78,985 

    العموالت: مصاري 

    في دولة المارات العربية املتحدة

 -  - حكومية -

 520  890 غير حكومية  -

 6,817  6,884 خارى دولة المارات العربية املتحدة 

 7,774  7,337 
 

 .مليون درهم( 6.1: 2020مليون درهم ) 17.2يشمل ذلك رسوم صيانة الحساب وإيرادات الرسوم التي خصصها املكتب الرئيس ي بمبلغ  *
 

 . مليون درهم( 2.9: 2020مليون درهم ) 3.8تشمل التكلفة الثانوية من األطراف ذات العالقة والبالغة  **
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 31 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 

 املصاريف التشغيلية . 19

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 34,514  32,130 ( 21تكالي  موظفين )إيضاح 

 20,451  19,940 ( 24تكالي  تعهيد خارجي )إيضاح 

 11,110  4,766 مصاري  تقنية املعلومات

 5,589  5,440 استهالك

 1,679  3,610 ( 24تكالي  املركز الرئيس ي )إيضاح 

 23,583  52,922 أخرى 

 118,808  96,926 

 

 ضريبة الدخل . 20
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 665  - ف رة التقريرالضرائب الحالية على الدخل خالل 

 3,975  1,657 املخصص في السنة السابقة ضمن

 4,640  1,657 إجمالي الضريبة الحالية

 ( 32,342)  ( 13,530) ( 10الضريبة املؤجلة )إيضاح  موجوداتفي الزيادة 

 ( 27,702)  (11,873) ضريبة الدخل للسنة
 

 ٪(. 20: 2020٪ )20يبلغ  2021إن معدل ضريبة الدخل املطبق على الفروع في سنة 
 

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

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

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 ( 143,697)  (62,931) الربح قبل الضريبة

 -  - حتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للفرعاملالضريبة 

 تأثير ما يلي: 

 665  - ة غير مقتطعة يمصاري  ضريب

 ( 32,342)  ( 13,530) ( 10)إيضاح  في أصل الضريبة املؤجلة الزيادة

 3,975  1,657 ضريبة الحالية للسنوات السابقةللتعديل  

 ( 27,702)  (11,873) للسنة ضريبة الدخل
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 32 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 تكاليف املوظفين  . 21
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 21,893  20,385 أجور ورواتب

 1,272  1,100 ( 13مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 11,349  10,645 أخرى 

 32,130  34,514 
 

 

 النقد وما يعادله . 22
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 22  42 (5نقد في الصندوق )إيضاح 

 630,000  587,000 ( 5)إيضاح  مصرف المارات املركزي ودائع لدى 

 66,659  104,088 ( 6من بنوك أخرى بف رة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل )إيضاح  مطلوب

من املركز الرئيس ي والفروع بف رة استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل  مطلوب

 1,079,989  2,449,828 ( 7)إيضاح 

 3,140,958  1,776,670 
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 33 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية .23

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

 تقييم سيولة الفروع ومدى تعّرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف. ذات أهمية مشأن عوامل 

 

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

 تاريخ االستحقاق التعاقدي. 

 

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

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      2021ديسمبر   31في 

      املوجودات

 768,575 - - - 768,575 مصرف المارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 410,130 - 306,042 - 104,088 من بنوك أخرى  مطلوب

 2,449,828   - 2,449,828 من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 199,726 - - 199,726 - موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 2,130,042 23,784 27,238 991,477 1,087,543 سل  قروض و 

)باستثناء موجودات الضريبة   موجودات أخرى 

ا(   املؤجلة والدفعات مقدم 

600,738 - - - 600,738 

 6,559,039 23,784 333,280 1,191,203 5,010,772 مجموع املوجودات 

 

 

 

 

     

      املطلوبات 

 3,336,730 18,105 3,395 237,600 3,077,630 ودائع العمالء

 948 - - - 948 المارات املركزي مطلوب إلى مصرف 

 924,578 - - - 924,578 الرئيس ي والفروع املركز مطلوب إلى

الخسائر  األخرى )باستثناء مخصص   املطلوبات

والضرائب ومكافآت نهاية الخدمة  االئتمانية

للموظفين والرسوم والعموالت املستلمة  

ا(   687,641 - - - 687,641 مقدم 

 4,949,897 18,105 3,395 237,600 4,690,797 مجموع املطلوبات 

 1,609,142 5,679 329,885 953,639 319,939 صافي فرق السيولة
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 34 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة( .23
 

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

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      2020ديسمبر   31في 

      املوجودات

 842,924 - - - 842,924 مصرف المارات 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 

)باستثناء موجودات الضريبة   موجودات أخرى 

ا(   491,377 - - - 491,377 املؤجلة والدفعات مقدم 

 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 مطلوب إلى مصرف المارات املركزي 

 2 - - - 2 مطوب إلى مصارف أخرى 

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

الخسائر  األخرى )باستثناء مخصص   املطلوبات

والضرائب ومكافآت نهاية الخدمة  االئتمانية

ا(  534,154 - - - 534,154 للموظفين والرسوم والعموالت املستلمة مقدم 

 4,834,710 - 11,177 86,764 4,736,769 مجموع املطلوبات 

 1,657,487 - 359,444 1,163,140 134,903 صافي فرق السيولة
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 35 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 معامالت األطراف ذات العالقة . 24
 

  11و  7 اليضاحين والفروع في سياق العمل العادي. بالضافة إلى األرصدة املبينة في  ركز الرئيس ي عدد من املعامالت املصرفية مع امل إبراميتم 

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

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    والفروعاملركز الرئيس ي 

 15,068  5,685 ( 16إيرادات الفوائد )إيضاح 

 4,298  1,899 (17مصاري  الفوائد )إيضاح 

 1,679  3,610 ( 19تكالي  املركز الرئيس ي )إيضاح 

 20,451  19,940 ( 19تكالي  تعهيد خارجي )إيضاح 

 6,124  17,284 (18)إيضاح إيرادات الرسوم املخصصة من املركز الرئيس ي 

 15,557  7,165 حجز تداول العمالت األجنبية 

 2,888  3,786 (18)إيضاح تكالي  مساندة 

 1,127  353 ( 13 إيضاحتحويل مكافأة نهاية الخدمة للموظفين إلى فروع أخرى )
 

 2021  2020 

 درهمأل    ألف درهم  

    كبار موظفي اإلدارة 

 889  870 منافع قصيرة األجل

 2,295  2,326 مجموع تعويضات كبار موظفي الدارة

 2  2 عدد كبار موظفي الدارة 
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    بنود خارج امليزانية العمومية 

 4,310,360  4,330,008 خطابات ضمان وضمانات مقابلة

 532,561  570,949 اعتمادات مستندية

 743  - قبوالت 

 12,498,868  11,645,220 أدوات مالية مشتقة 
 

 

درهم(  مليون  4,310:  2020مليون درهم ) 4,330، تشتمل خطابات الضمان والضمانات املقابلة على ضمانات بقيمة 2021ديسمبر  31بتاريخ 

 درهم(، تم تقديم ضمانات مقابلة لها من املركز الرئيس ي والفروع.مليون  533: 2020مليون درهم ) 571واعتمادات مستندية بقيمة 
 

 

 وقدره 2021ديسمبر  31بتاريخ 
 
:  2020مليون درهم ) 11,645، بلغت قيمة األدوات املالية املشتقة املبرمة مع املركز الرئيس ي والفروع مبلغا

 درهم(. مليون   12,499
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 36 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 طارئـة   والتزاماتمطلوبات  . 25

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

 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 734,526  993,104 اعتمادات مستندية

 6,914,549  6,817,267 خطابات ضمان وضمان مقابل 

 19,333  113,767 قبوالت 

 373,371  570,045 ال  امات غير مسحوبة 

 8,494,183  8,041,779 
 

 وقدره 2021ديسمبر  31بتاريخ 
 
درهم( مليون   26.5: 2020مليون درهم ) 37.6، بلغت قيمة املخصصات املتعلقة باملطلوبات الطارئة مبلغا

 (. 13)إيضاح 

 

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

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

االت على الفروع وفق املبلغ املنصوص عليه  التي تعتبر تعهدات خطية من قبل الفروع نيابة عن العميل والتي تفوض بموجبها الغير مسحب كمبي

طلبات  بمقتض ى أحكام وشروط معينة، تكون مضمونة مشحنات البضائع التي تتعلق  ها، وبالتالي فكن املخاطر الناشقة عنها أقل بكثير. كما أن املت

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

 أموال بموجب االتفاقية.
 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

افية:      بحسب املنطقة الجغر

 2,780,308  3,249,594 داخل دولة المارات العربية املتحدة

 201,612  237,922 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 4,429,826  4,285,355 التعاون االقتصادي والتنمية دول منتمة 

 630,033  721,312 أخرى 

 8,494,183  8,041,779 

 

 أدوات مالية مشتقة  . 26

الء  الفروع عقود األدوات املالية املشتقة مع املركز الرئيس ي خالل سياق العمل االعتيادي. يتم إبرام عقود األدوات املالية املشتقة مع عم  تبرم

تقة إن الفروع ليست معرضة ملخاطر االئتمان إال فيما يتعلق معقود األدوات املالية املش  الفروع عن طريق املركز الرئيس ي على أساٍس متبادل.

 املبرمة مع العمالء بمقدار قيمها الدف رية، والتي تمثل قيمها العادلة. 
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 37 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( أدوات مالية مشتقة . 26

 عقود األدوات املالية املشتقة التي قامت الفروع بتنفيذها نيابة عن العمالء والقائمة في نهاية السنة:  فيما يلي
 

 

  القيمة

  التعاقدية

 القيمة العادلةب

  للموجودات 

 القيمة العادلةب

 للمطلوبات 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

      2021ديسمبر   31

 564,397  564,317  10,369,996 األجنبية ومقايضات العمالت عقود آجلة لصرف العمالت 

 1,115  1,115  3,672,500 مقايضات أسعار الفائدة 

 14,042,496  565,432  565,512 
      

      2020ديسمبر   31

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

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

 16,586,462  431,652  431,657 

 

 األدوات املالية . 27

 )أ(    السياسات املحاسبية الهامة 

القياس واألساس و  االع رافتفاصيل السياسات واألساليب املحاسبية الهامة املتبعة، بما في ذلك معايير من البيانات املالية   3يتناول اليضاح 

 املالية واملطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية.  املوجوداتكل فقة من لاالع راف باليرادات واملصروفات  بموجبهالذي 
 

 فئات األدوات املالية (    ب)

 2021 2020 

 أل  درهم درهم ألف  

   املالية:  املوجودات

 6,060,545 5,993,607 بالتكلفة املطفأة 

 431,652 565,432 عادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة ال

 6,559,039 6,492,197 
   

   الية:امل املطلوبات

 4,417,713 4,384,385 بالتكلفة املطفأة 

 431,657 565,512 الخسارةعادلة من خالل الربح أو بالقيمة ال

 4,949,897 4,849,370 
 

 )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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 38 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 إدارة املخاطر املالية .28

 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.
 

من خالل    هاوضوابط مناسبة لها ومراقبتها واالل  ام    حدودإن سياسات إدارة املخاطر لدى الفروع مصممة لتحديد وتحليل هذه املخاطر ووضع  

الفروع بطريقة منتتمة بما يعكس أثر  بمراجعة سياسات وأنتمة إدارة املخاطر    تعمل الدارة العليا علىو النتم املعلوماتية املوثوقة واملتطورة.  

 التغيرات في األسواق واملنتجات واملمارسات الناشقة املثلى. 
 

ستقلة لدارة  املتقوم الدارة العليا بكدارة املخاطر بموجب السياسات املعتمدة من قبل البنك، بينما تتولى الدارة القليمية املسؤولية عن املراجعة  

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

 املخاطر  السيطرة على

املوجودات واملطلوبات والهيكل يقع على عاتق الدارة القليمية مراقبة مدى االل  ام بمبادئ وسياسات وسقوف املخاطر لدى الفروع، وكذلك إدارة  

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

 

اقبة العامة  التدقيق الداخلي  / املر

يقوم بفحص مدى كفاية الجراءات املطبقة وال  ام الفروع يضطلع قسم التدقيق الداخلي بمراجعة عمليات إدارة املخاطر لدى الفروع حيث  

قوم برفع  بالجراءات املعتمدة من قبل البنك. يقوم مدقق الحسابات الداخلي بمناقشة النتائل التي توصل إليها عن عمليات املراجعة مع الدارة وي

 تقارير عن النتائل والتوصيات إلى الدارة والبنك. 
 

 مخاطر االئتمان 

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

 التعاقدية تجاه الفروع.
 

 من األرصدة والودائع لدى البنوك األخرى، واملبالغ املستحقة من الفروع األخرى 
 
للبنوك    سل للبنك، والقروض وال  تنشأ 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

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

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

واالرتباطات   املرتبطة  ها  الخسارة  ونسب  التعثر  حدوث  باستخدام  احتمالية  االئتمان  مخاطر  الفروع  وتقيس  املقابلة.  األطراف  بين  االئتمانية 

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

 9 قارير املالية رقمالدولي لعداد التالخسائر االئتمانية املتوقعة بموجب املعيار 
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 39 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 تصني  مخاطر االئتمان

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

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

لنهائي لكل تعرض. ويسمح ذلك بمراعاة اعتبارات قد ال يتم االلتفات إليها كجزء من مدخالت البيانات األخرى في في التصني  االئتماني الداخلي ا

 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 يليتخضع طرق التصني  للمراجعة وإعادة املعايرة سنوي
 
مقياس    ا

 التصني  الداخلي للفروع:
 

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

 -AAA, AA+, AA- A+, A-, BBB+, BBB, BBB درجة االستثمار  1-5

 BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC to C رقابة منتتمة  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 لعداد التقارير املالية رقمحدد املعيار   
 
نموذجا

 منذ االع راف املبدئي على النحو املوجز أدناه: 

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

 .الفروع قبل من  باستمرار  هاالخاصة 

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. 

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

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

 التالية. وتقاس الخسائر االئتمانية املتوقعة لألدوات في املرحلة الثا الزمدي 
 
نية الناتل عن أحداث التعثر املحتملة خالل ف رة االثدي عشر شهرا

 . العمر الزمدي أو الثالثة بناء على الخسائر االئتمانية املتوقعة على أساس 

في أنه يجب مراعاة املعلومات   9  الدولي لعداد التقارير املالية رقمة بموجب املعيار  يتمثل املفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية املتوقع •

 التطلعية. 
 

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

 على أساس االع راف املبدئي. وتقاس الخ
 
 )املرحلة الثالثة(.  العمر الزمدي سائر االئتمانية املتوقعة الخاصة  ها 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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 40 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 تعري  التعثر واملوجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية 

ا أو أكثر من املعايير التالية: كتحدد الفروع األداة املالية    متعثرة بما يتوافق بالكامل مع تعري  انخفاض 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

 فيها التخل  عن الدفع غير مرتبط بكعسار الطرف املقابل بناء على أدلة(.
 

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

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

 االس ردادات املحتملة الناتجة عن تنفيذ الضمانات أو الكفاالت املستلمة. 

 أي إجراءات قضائية أو إدارية أو غيرها من الجراءات )مثل الفالس والعسار(. •

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

 أو تغّير أو تقلل ال  ام الطرف املقابل بالدفع. 
 

ثر املستخدم ألغراض إدارة مخاطر االئتمان  تنطبق املعايير املذكورة أعاله على جميع األدوات املالية التي تحتفظ  ها الفروع وتتوافق مع تعري  التع

 الداخلية.
 

ة  يتسق تعري  التعثر املطبق مع نموذى احتمالية التعثر، والتعرض الناتل عن التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر من خالل حسابات الخسار 

 املتوقعة للفروع. 
 

 للشروط يخرى الطرف املقابل من حالة التعثر في حالة عدم وجود أي من أحد
 
اث التعثر املذكورة أعاله وعندما يتم استئناف الدفعات بانتتام وفقا

 التعاقدية األولية أو الجديدة. 
 

 شرح املدخالت واالف راضات وأساليب التقدير   -قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة 

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

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

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

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

 أو  12وذلك على مدى 
 
 املتبقي لالل  ام.  العمر الزمدي شهرا

 القادمة  يعتمد مستوى التعرض الناتل عن التعثر على املبلغ الذي تتوقع الفروع استحقاق •
 
ر على مدى االثدي عشر شهرا

ّ
ه وقت حدوث التعث

 املتبقي ملستوى التعرض الناتل عن التعثر.  العمر الزمدي أو 

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

 أو على أساس    12ات التعرض وقت حدوث التعثر. كما تحتسب الخسارة على أساس مدة  مقابل كل وحدة من وحد
 
، حيث  العمر الزمدي شهرا

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

 
على    تمثل الخسارة لف رة االثدي عشر شهرا

 املتبقي املتوقع للقرض. العمر الزمدي رة املتوقع حدوثها إذا وقع التعثر على مدار نسبة الخسا العمر الزمدي مستوى 

 



 

 45 

 41 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر االئتمان

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

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

رب هذه املكونات الثالثة معا وتعديلها الحتمالية البقاء على قيد الحياة )أي لم يتم سداد التعرض مسبقا ولم  ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم ض

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

 جمعه.بالرجوع إلى تاريخ التقرير ويتم 
 

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

خية  االستحقاق في كيفية تطور العثرات في املحفتة من نقطة االع راف املبدئي وخالل عمر القرض. ويستند مل  االستحقاق على البيانات التاري

 ميع املوجودات ضمن املحفتة وفقات التصني  االئتماني، ويدعم هذا التحليل التاريخي. القابلة للمالحتة ويف رض أن يكون هو نفسه عبر ج
 

 وعلى مدى    12يتم تحديد التعرض الناتل عن التعثر ملدة  
 
على أساس مل  السداد املتوقع، والذي يختل  حسب نوع املنتل.    العمر الزمدي شهرا

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

تمالية التعثر والتعرض الناتل عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ملدة  التعثر. كما تدخل كذلك املعلومات االقتصادية التطلعية في تحديد اح

 وعلى مدى  12
 
 . وتختل  هذه االف راضات باختالف نوع املنتل. العمر الزمدي شهرا

 

 املعلومات التطلعية املدرجة في نماذى الخسائر االئتمانية املتوقعة

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

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

لتعرض الناتل عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر عن طريق إجراء تحليل  تم تحديد تأثير هذه املتغيرات االقتصادية على احتمالية التعثر وا

 على معدالت التعثر وعلى مكونات التعرض الناتل عن التعثر والخسار 
 
ة الناتجة االنحدار الحصائي لفهم تأثير التغيرات في هذه املتغيرات تاريخيا

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 اف راضات املتغيرات االقتصادية 

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

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

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

وأسعار صرف   الفائدة  وأسعار  املستهلك  وأسعار  البطالة  ومكوناته ومعدل  الجمالي  املحلي  الناتل  )وهي  الرئيسية  الكلي  االقتصاد  متغيرات 

  العمالت األجنبية وأسعار النفط وأسعار العقارات( والتي تعد محركات لنماذى مقاييس الخطر املستخدمة في االتجاه الهابط لعملية اختبار

 املالي. الضغط
 

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

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

  بين االقتصادات عندما تكون األزمة قيد النتر 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   علىغير متحي  للمخصصات، تم تصميم السيناريو اليجابي بحيث يكون احتمال الصدمة على نمو الناتل املحلي الجمالي )في املتوسط  

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

 .السلبي  السيناريو في كما نفسها بالطريقة

 

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

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

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر االئتمان

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

  2021 2020 

 املجموع املجموع املرحلة الثالثة  الثانية املرحلة   املرحلة األولى   

 أل  درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

       أرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 842,902 768,533 - - 768,533  درجة استثمار 

 - - - - -  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 842,902 768,533 - - 768,533  القيمة الدفترية

       

   2021  2020 

 املجموع املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى   

 أل  درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

       مطلوب من مصارف أخرى 

 66,659 410,130 - - 410,130  درجة االستثمار 

 - - - - -  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 66,659 410,130 - - 410,130  القيمة الدفترية
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 44 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

  2021 2020 

 املجموع املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى  

 أل  درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

       موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 - 199,762 - - 199,762  درجة استثمار 

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

 - 199,726 - - 199,726  الدفتريةالقيمة 

       

       سلف قروض و 

 1,837,477 1,714,439 - 20,215 1,694,224  درجة االستثمار 

 376,567 391,000 - 2,732 388,268  رقابة قياسية 

 469,994 496,254 496,254 - -  التعثر 

  2,082,492 22,947 496,254 2,601,693 2,684,038 

: فوائد 
 
 ( 122,840) (150,618) (150,618) - -  معلقة ناقصا

 ( 296,073) ( 321,033) (317,812) (850) ( 2,371)  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 2,265,125 2,130,042 27,824 22,097 2,080,121  القيمة الدفترية
       

       االلتزامات خارج امليزانية العمومية

 6,934,915 7,429,882 - 68,842 7,361,040  االستثمار درجة 

 1,060,879 1,018,316 - 282,940 735,376  رقابة قياسية 

 45,985 45,985 45,985 - -  التعثر 

 8,041,779 8,494,183 45,985 351,782 8,096,416  القيمة الدفترية
       

 ( 26,458) (37,594) (30,912) (4,825) (1,857)  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 

 الضمانات

االئتمان،   مخاطر  الحد من  على  تعمل  التي  واملمارسات  السياسات  من  الفروع مجموعة  أكثرهاتتبدى  من  يعد  هو    والذي  ا  على  شيوع  الحصول 

املقدمة.   األموال  القيمة    تطبقضمانات عن  بلغت  االئتمان.  مخاطر  لتخفي   أو  الضمانات  فقات مختلفة من  لقبول  توجيهات محددة  الفروع 

 وقدره  2021ديسمبر    31كما في   لضمانات خارى املي انية العادلة للضمانات املحتفظ  ها
 
 درهم(. مليون   227.3: 2020مليون درهم ) 184مبلغا
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 45 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 مخصص الخسارة
 

 2021 

  املرحلة الثالثة املرحلة الثانية  األولىاملرحلة  

الخسارة االئتمانية   

  12املتوقعة على مدى 

 
ً
 شهرا

الخسارة االئتمانية  

العمر  املتوقعة على مدى 

 الزمني 

الخسارة االئتمانية  

العمر  املتوقعة على مدى 

 املجموع  الزمني 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة

 - - - - يناير 1مخصص الخسارة كما في 

املالية الجديدة واملدفوعات خالل   املوجودات

 36 - - 36 صافيبال -السنة 

 36 - - 36 ديسمبر  31كما في  مخصص الخسارة

     

     

     ومطلوب من البنوك  سلفقروض و 

 296,073 291,137 2,189 2,747 يناير 1كما في الخسارة  مخصص

 - - 640 ( 640) 2إلى املرحلة  1من املرحلة  تحويل

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

 - - - - 3إلى املرحلة  1من املرحلة  تحويل

املالية الجديدة واملدفوعات  املوجودات

 24,978 26,677 ( 1,979) 280 صافي بال -خالل السنة 

 (16) - - (16) العمالت األجنبية صرف إعادة تقييم 

 321,033 317,812 850 2,371 ديسمبر  31يطرح: املخصص كما في 

     

     االلتزامات خارج امليزانية العمومية

 26,458 20,452 2,597 3,409 يناير 1كما في الخسارة  مخصص

 - - 118 ( 118) 2إلى املرحلة  1من املرحلة  تحويل

 - - ( 995) 995 1إلى املرحلة  2من املرحلة  تحويل

املالية الجديدة واملدفوعات  املوجودات

 11,136 10,460 3,105 ( 2,429) صافي بال -خالل السنة 

 37,594 30,912 4,825 1,857 ديسمبر  31يطرح: املخصص كما في 
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 46 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخصص الخسارة
 

 2020 

  املرحلة الثالثة املرحلة الثانية  األولىاملرحلة  

 

الخسارة االئتمانية املتوقعة 

  12على مدى 
ً
 شهرا

الخسارة االئتمانية  

العمر  املتوقعة على مدى 

 الزمني 

الخسارة االئتمانية  

العمر  املتوقعة على مدى 

 املجموع  الزمني 

 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 صافيبال  -واملدفوعات خالل السنة 

 40 - 18 22 األجنبية العمالت صرف إعادة تقييم 

 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 صافيبال  -واملدفوعات خالل السنة 

 67 - ( 385) 452 العمالت األجنبية صرف إعادة تقييم 

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخصص الخسارة
 

 إجمالي القيمة الدفترية 

 2021 

 املجموع   املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية   املرحلة األولى 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف  

        من البنوك مطلوب 

 66,659  -  -  66,659 يناير  1إجمالي القيمة الدف رية كما في 

 343,471  -  -  343,471 بالصافي  -خالل السنة  مدفوعاتموجودات مالية جديدة و 

 410,130  -  -  410,130 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 
 

 

 

 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  31إجمالي القيمة الدفترية كما في 
 

 

 

 

 2021 

 املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     للعمالء وسلفقروض 

 2,561,198 347,154 49,636 2,164,408 )بالصافي من الفائدة املعلقة(  يناير 1الدف رية كما في إجمالي القيمة 

 - - 53 ( 53) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة 

 (110,123) (1,518) (26,741) (81,864) صافي –املالية الجديدة واملدفوعات خالل السنة  املوجودات

)بالصافي من الفائدة   ديسمبر  31الدفترية كما فيإجمالي القيمة 

 2,451,075 345,636 22,948 2,082,491 املعلقة( 
 

 

 

     

     التزامات خارج امليزانية العمومية

 8,041,779 45,985 406,509 7,589,285 يناير 1 القيمة الدف رية الجمالية كما في

 - - 5 ( 5) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة 

 - - (106,006) 106,006 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة 

 452,404 - 51,274 401,130 صافي  -املالية الجديدة واملدفوعات خالل السنة  املوجودات

 8,494,183 45,985 351,782 8,096,416 ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في
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 48 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخصص الخسارة
 

 2020 

 املجموع املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     للعمالء وسلفقروض 

 2,587,371 130,704 26,401 2,430,266 )بالصافي من الفائدة املعلقة(  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 )بالصافي من الفائدة املعلقة( ديسمبر  31إجمالي القيمة الدفترية كما في
 

    

     التزامات خارج امليزانية العمومية

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

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

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

 - 168 - ( 168) 3إلى املرحلة  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
 

 

. 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  هذه األدوات املالية.  جوهريةهناك 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 لخفاقه 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  األخرى  إلى البنوك    سل املستحقة من فروع البنك األخرى والقروض وال

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

 .التعهدات والضماناتاملي انية العمومية مثل غير املدرجة ب املرتبطة باالئتمان 
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 49 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 املخاطر )تتمة(مخاطر االئتمان وتركيزات أ(   
 

 تحديد القطاعات 

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

 ألف درهمب 

 طارئة  والتزامات مطلوبات   مالية موجودات 

    2021ديسمبر   31في 

    األعمال قطاعات 

 124,215  461,673 التجارة والتصنيع

 5,012,998  4,195,467 البنوك واملؤسسات املالية 

 624,817  128,092 النشاءات

 2,732,153  1,208,375 أخرى 

 5,993,607  8,494,183 

 

   

    2020ديسمبر   31في 

    األعمال قطاعات 

 279,577  646,005 التجارة والتصنيع

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

 688,724  105,373 النشاءات

 2,175,769  1,206,247 أخرى 

 6,060,545  8,041,779 
 

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

 مخاطر السوق ب(   

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

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

ري لألداء التشغيلي واملالي  املركز الرئيس ي بالحفاة على تنوع املحفتة والرقابة الفعالة للعوامل الرئيسية املؤثرة على حركات السوق والتحليل الدو 

 لعمالء الفروع.
 

 مخاطر العمالت

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

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

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( املاليةإدارة املخاطر  .28

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر العمالت

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

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

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

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

. يتضمن الجدول املوجودات واملطلوبات  2020و    2021ديسمبر    31يلخص الجدول التالي تعرض الفروع ملخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في  

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

 املجموع أخرى  دوالر أمريكي  درهم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2021ديسمبر   31في 

     املوجودات

 768,575 - - 768,575 مصرف المارات املركزي نقد وأرصدة لدى 

 410,130 55,697 352,446 1,987 من بنوك أخرى  مطلوب

 2,449,828 2,449,406 421 1 من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 199,726 - - 199,726 مالية مقاسة بالتكلفة املطفأةموجودات 

 2,130,042 9,262 1,962,830 157,950 سل  قروض و 

 600,738 283,302 292,683 24,753 موجودات أخرى 

 6,559,039 2,797,667 2,608,380 1,152,992 مجموع املوجودات 
 

     املطلوبات 

 3,336,730 370,695 1,415,330 1,550,705 ودائع العمالء

 948 - - 948 مطلوب إلى مصرف المارات املركزي 

   924,578 - 877,795 46,783 إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 687,641 353,756 289,781 44,104 مطلوبات أخرى 

 4,949,897 724,451 2,582,906 1,642,540 مجموع املطلوبات 

 1,609,142 2,073,216 25,474 (489,548) العموميةصافي مركز امليزانية 
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 51 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر العمالت
 

 املجموع أخرى  دوالر أمريكي  درهم 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     2020ديسمبر   31في 

     املوجودات

 842,924 - - 842,924 مصرف المارات 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 المارات 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

 

 مخاطر أسعار الفائدة

املالية.  دوات  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة إما على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لأل 

ا وتستخدم اس راتيجيات التحوط لضمان الحفاة على  ا لفجوة أسعار الفائدة لف رات محددة. تراقب الفروع املواق  يومي  وضعت الفروع حدود 

 املراكز ضمن حدود الفجوة املحددة.
 

من واملطلوب    ،مليون درهم(  630:  2020هم )مليون در   587ينشأ تعرض الفروع لعدم تطابق أسعار الفائدة من أرصدة مصرف المارات املركزي  

مليون    2،794:  2020مليون درهم )  2،431الرئيس ي وفروع    املركز من  واملطلوب    ،مليون درهم(  33:  2020مليون درهم )  354بنوك أخرى بقيمة  

مليون   2,684: 2020مليون درهم ) 2,602سلفيات القروض و وال ،: ال ش يء(2020مليون درهم ) 200الية بالتكلفة املطفأة امل واملوجودات ،درهم(

مليون   1,006:  2020مليون درهم ) 904للمركز الرئيس ي والفروع  واملطلوبمليون درهم(  788:  2020مليون درهم ) 590دائع العمالء و و  ،درهم(

فصل للفجوات واختبارات الضغط  تراقب الدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل استخدام تقرير مو والتي يعاد تسعيرها مشكل دوري.    ،درهم(

لتحليل تأثير التحركات املتوقعة في أسعار الفائدة. 
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 52 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة(  إدارة املخاطر املالية .28

 )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  ألف درهم  

       2021ديسمبر  31في 

       املوجودات

 ٪0.15 768,575 181,575 - - 587,000 المارات املركزي نقد وأرصدة لدى مصرف 

 ٪0.54 410,130 55,696 - - 354,434 مطلوب من بنوك أخرى 

 ٪0.55 2,449,828 19,320 - - 2,430,508 مطلوب من املركز الرئيس ي والفروع 

 ٪0.35 199,726 - - 199,726 - موجودات مالية مقاسة بالتكلفة املطفأة 

       قروض وسل  

 ٪0.91 2,601,693 - 51,022 1,273,991 1,276,680 الجمالي 

 - ( 471,651) ( 471,651) - - - املخصص

 - 600,738 600,738 - - - موجودات أخرى 

  6,559,039 385,678 51,022 1,473,717 4,648,622 مجموع املوجودات

       

       املطلوبات

 ٪0.24 3,336,730 2,746,932 23,173 415,630 150,995 ودائع العمالء 

 - 948 948 - - - مطلوب إلى مصرف المارات املركزي 

 ٪0.12 924,578 20,156 - - 904,422 مطلوب إلى املركز الرئيس ي والفروع 

  687,641 687,641 - - - مطلوبات أخرى 

  4,949,897 3,455,677 23,173 415,630 1,055,417 مجموع املطلوبات

    27,849 1,058,087 3,593,205 صافي املركز 

 



 

 57 

 53 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة(  إدارة املخاطر املالية .28

 )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  ألف درهم  

       2020ديسمبر  31في 

       املوجودات

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

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

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

       قروض وسل  

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

 - (418,913) (418,913) - - - املخصص

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

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

 

       

       املطلوبات

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

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

 - 2 2 - - - مطلوب إلى بنوك أخرى 

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

 - 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 املركز صافي 
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 54 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( الفائدةمخاطر أسعار 

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

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

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

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

 9.816  11,698 نقطة أساس في سعر إيبور  25أثر التغير بواقع ± 
 

  5,721:  2020مليون درهم )  6,173تشتمل آثار أسعار الفائدة املبينة أعاله على تصّورات مبّسطة وتستند إلى موجودات محّملة بالفائدة بقيمة  

ت درهم(. ال يستدعي تأثر أسعار الفائدة اتخاذ إجراءامليون    1.794:  2020مليون درهم )  1.494درهم( ومطلوبات محّملة بالفائدة بقيمة  مليون  

 من قبل الدارة 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

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

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

 

 السيولةمخاطر ج(   

للوفاء بال  اماتها املرتبطة باألدوات املالية. قد تنشأ  مخاطر السيولة هي املخاطر املتمثلة في مواجهة منشأة ما لصعوباٍت 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 املنتتمة

 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:

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

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

 ات الحصائية لألصل.   والبيان

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

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

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

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 السيولة )تتمة(مخاطر ج(   

 ملتطلبات    السيولةالفروع    تدير
 
والرشادات الداخلية لدى الفروع. حدد املصرف املركزي متطلبات االحتياطي للودائع    مصرف المارات املركزي وفقا

 املحافتة على معدل إلزامي لل14٪ و1بما 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 مشكٍل منتتم.
 
 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

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

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

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

          2021ديسمبر  31في 

 3,336,730  -  21,502  237,600  3,077,628 ودائع العمالء 

 948  -  -  -  948 مطلوب إلى مصرف المارات املركزي 

 924,578  -  -  -  924,578 إلى املركز الرئيس ي والفروع  مطلوب

 687,641  -  -  -  687,641 مطلوبات أخرى 

 4,949,897  -  21,502  237,600  4,690,795 املجموع
 

 

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

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

          2020ديسمبر  31في 

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

 1,692  -  -  -  1,692 مطلوب إلى مصرف المارات 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
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 56 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 السيولة )تتمة(مخاطر ج(   

 التدفقات النقدية املشتقة

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

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

 تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن املبالغ املبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة. 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   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم  

            2021ديسمبر  31 في

            عقود صرف العمالت األجنبية 

 5,180,496  -  17,855  328,594  244,867  4,589,180 تدفقات صادرة  -

 5,189,500  -  17,235  328,575  248,465  4,595,225 تدفقات واردة  -

            

            2020ديسمبر  31 في

            عقود صرف العمالت األجنبية 

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

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

 

 البنود غير املدرجة في امليزانية العمومية

 املجموع  سنوات  5أكثر من   سنوات  5 - 1  فأقلسنة واحدة  

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

        2021ديسمبر   31في 

 8,494,183  1,028,085  4,778,299  2,687,799 مطلوبات طارئة وال  امات
        

        2020ديسمبر   31في 

 8,041,779  79,332  620,522  7,341,925 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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 57 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 إدارة رأس املال ه(

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

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

 مصرف المارات املركزي لغرض تقييم متطلبات رأس املال الحالية املحددة أدناه من قبل  
 
، تقوم الفروع بحساب 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  الرأس امل هيكل 
ً
 2كفاية رأس املال وفقا

 

 2021 2020 

 النسبة الفعلية   الحد األدنى املطلوب 

 ٪21.99 ٪7.00 حقوق امللكية العادية الشق األول نسبة 

 ٪21.99 ٪8.50 نسبة الشق األول من رأس املال* 

 ٪ 23.43 ٪12.50 نسبة كفاية رأس املال* 

 

 2021 2020 

 النسبة الفعلية  املطلوبالحد األدنت  

 ٪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* 

 

 ٪(. 2.50: 2020٪ )2.50يشمل متطلب مصد حماية رأس املال بنسبة 
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 58 اإلمارات العربية املتحدة  فروع   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( إدارة رأس املال ه(

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

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

 

 2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم  

    من رأس املال األول الشق 

 446,431  446,431 رأس املال املخّصص

 162,720  162,720 احتياطيات قانونية 

 982,061  931,003 أرباح محتجزة

 ( 3,623)  (4,226) خسارة اكتوارية

 1,535,928  1,587,589 

    االقتطاعات الرقابية 

 ( 59,855)  ( 73,385) موجودات الضريبة املؤجلة 

 1,527,734  1,462,543 من رأس املال مجموع الشق األول 

    

    الشق الثاني من رأس املال 

 95,000  95,000 احتياطيات عامة 

 1,622,734  1,557,543 املال التنظيميمجموع رأس 

    

    املوجودات املرّجحة باملخاطر 

 5,913,868  6,323,551 مخاطر االئتمان

 24,829  22,738 مخاطر السوق 

 301,973  301,973 مخاطر التشغيل 

 6,240,670  6,648,262 مجموع املوجودات املرّجحة باملخاطر

    

 ٪26.00  ٪ 23.43 املال لرأس املال التنتيمينسبة كفاية رأس 

 ٪24.48  ٪21.99 من رأس املال  الشق األول نسبة كفاية 
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 59 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )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  

  االئتمانمخاطر 

تخفيف مخاطر  

  االئتمان 

بعد تخفيف مخاطر  

  االئتمان 

املوجودات املرّجحة 

 باملخاطر

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

            2021ديسمبر  31

 -  968,295  -  968,295  -  968,295 مطالبات على صناديق سيادية 

   493,053  1,830,301  (  2,399,246)    4,229,547  1,369,592  2,859,955 بنوكمطالبات على 

 5,593,395  9,523,938  (  1,076,109)    10,600,047  8,494,606  2,105,441 مطالبات على شركات 

 42,902  42,902  -    42,902    15,073    496,259 قروض متأخرة السداد 

   194,201    132,952  -    132,952      -    132,952 موجودات أخرى 

 6,323,551  12,498,388  (3,475,355)  15,973,743  9,879,271  6,562,902 مجموع املطالبات
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 60 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .28

 )تتمة( إدارة رأس املال ه(

 ملنهجية بازل 
ً
 )تتمة( املوحدة 2تحليل تعّرض الفروع وفقا

 )تتمة( مخاطر االئتمان
 

 

 

 تكلفة رأس املال  املوجودات املرّجحة باملخاطر  

 2021  2020  2021  2020 

 أل  درهم  ألف درهم   أل  درهم  ألف درهم  

 1,986  1,819  24,829  22,738 مخاطر صرف العمالت األجنبية 
 

  ٪(. 8: 2020٪ )8بنسبة  2021ديسمبر    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  

            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 املطالباتمجموع 
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 61 فروع اإلمارات العربية املتحدة   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 عقود اإليجـار  .29

 . هو الطرف املستأجريكون الفرع  عندمامعلومات عن عقود اليجار  اليضاحيقدم هذا 
 

 ( املبالغ املع رف  ها في بيان املركز املالي 1)
   

 بيان املركز املالي املبالغ التالية املتعلقة باليجارات )معد خصم االستهالك(: يتهر
 

 2021 

 درهم ألف 

 2021 

 درهمأل  

    موجودات حق االستخدام

 7,476  5,128 عقارات مستأجرة 

 6,437  4,113 التزامات إيجارية
 

 (. درهم صفر: 2020صفر درهم ) قد بلغت   2021في  السنة املنتهيةاالستخدام خالل  ملوجوداتالضافات  إن 

 

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

 : معقود اليجاراتيوضح بيان الدخل الشامل املبالغ التالية املتعلقة 

 2021 

 ألف درهم 

 2021 

 درهمأل  

 3,379  2,600 مصاري  استهالك موجودات حق االستخدام 

 130  67 الفائدة مصاري  
 

 (. أل  درهم 3,012 : 2020أل  درهم ) 2,643 قد بلغ 2021في عام  لعقود اليجارإجمالي التدفقات النقدية إن 

 

افقة على البيانات املالية .30  املو

 . 2022مارس  29كصدارها بتاريخ ب والتصريحالرئيس ي  املركزتمت املوافقة على البيانات املالية نيابة عن 


