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 املستقلالحسابات  تقرير مدقق

 إلى السادة اإلدارة

 فروع اإلمارات العربية املتحدةفيما يتعلق ب إس أيه  -ي إن بي باريباب

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية
 

 الرأي

  -ي إن بي باريبابلبنك  )"الفروع"( اإلمارات العربية املتحدة ،املتحدةفروع اإلمارات العربية   -ي إن بي باريبابلـ لقـد دققنا البيانات املالية املرفقة 

التغيرات في بيان و  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  وبيان، 2019ديسمبر  31والتي تتضمن بيان املركز املالي كما في  )"البنك"( إس أيه

سياسات لل املخص   تتضمنحول البيانات املالية،  وإيضاحاتالتدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ  رأس املال واالحتياطيات وبيان

 ومعلومات تفسيرية أخرى. املحاسبية الهامة
 

، وعن أدائه 2019ديسمبر  31كما في  للفروعفي رأينا إن البيانات املالية املرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، عن املركز املالي 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
 
 املالي وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا

 

 أساس الرأي

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

 لقواعد السلوك املنهي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس  الفروعتدقيق البيانات املالية" من هذا التقرير. نحن مستقلون عن 
 
وفقا

بية املتحدة، عايير األخالقية الدولية للمحاسبين إلى جانب متطلبات أخالقيات املهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية في دولة اإلمارات العر امل

 لهذه املتطلبات ولقواعد السلوك املنهي للمحاسبين القانونيين الصادرة 
 
عن مجلس املعايير وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا

 انات املالية.األخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البي
 

 أمر آخر

 بشأن هذه البيانات  من قبل مدقق حسابات آخر قد 2018ديسمبر  31تم تدقيق البيانات املالية للفروع للسنة املنتهية في 
 

ا غير معدال عرض رأي 

 .2019مـايو  22املالية بتاريخ 
 

 مسؤولية اإلدارة واملسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات املالية

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية واألحكام 
 
للقانون االتحادي  الساريةإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية وفقا

 2015( لسنة 2رقم )
 
، وعن الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية، سواء  كان ذلك نتيجة

 .الحتيال أو خطأ
 

س مبدأ االستمرارية واإلفصاح، كما هو مناسب، عند إعداد البيانات املالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الفروع على االستمرار على أسا

عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال الفروع على أساس مبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة إال إذا كانت 

 اإلدارة تنوي تصفية الشركة أو إيقاف أعمالها أو ليس لديها أي بديل واقعي لذلك.
 

 .للفروعمسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية  تتحمل اإلدارة



 

  

 

 املستقلقرير مدققي الحسابات ت

 ، دبي )تتمة(فروع اإلمارات العربية املتحدةفيما يتعلق ب إس أيه  -ي إن بي باريباب

 

 املاليةمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات 

الحصـــــــــول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات املالية، بشـــــــــكل إجمالي، خالية من األخطاء الجوهرية، ســـــــــواء  كان في  تتمثل أهدافنا

 الحتيال أو خطأ، وإصــــــدار تقرير مدققي الحســــــابات الذي يتضــــــمن رأينا حول البيانات املالية. وإن التأكيدات املعقولة  ي ع
 
بارة عن ذلك نتيجة

 األخطاء 
 
 ملعايير التدقيق الدولية ســــــــــوف يضتشــــــــــ  دائما

 
 بأن التدقيق الذي تم إجراةه وفقا

 
مســــــــــتوى عالي من التأكيدات، لضمها ليســــــــــت ضــــــــــمانا

ل الجوهرية عند وجودها. وقد تنشــــــــــــــأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من املتوقع أن تؤمر، منفردة أو مجتمعة، بشــــــــــــــك

 معقول على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها بناء  على هذه البيانات املالية.

 

 ملعايير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام املهنية مع إبقاء مبدأ الشـــــــــــــــك املنهي خالل عملي
 
ة التدقيق. في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقا

  بـ:كما نقوم 

 الحتيال أو خطأ، وتصـــــــــــميم وتنفيذ إجراءات التدقيق  تحديد وتقييم 
 
مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات املالية، ســـــــــــواء  كان ذلك نتيجة

املناســــــــــــــبة لتلك املخاطر، والحصــــــــــــــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أســــــــــــــاس إلبداء رأينا حول البيانات املالية. إن مخاطر عدم 

 ألن االحتيال قد يتضــــــمن التواطؤ أو الأووير أو اكتشــــــاف الخطأ الجوهري 
 
الناتج عن االحتيال أعلى من املخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرا

 الحذف املتعمد أو التحري  أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 ظروف، وليس بهدف إبداء الحصـــــــول على فهم نظام الرقابة الداخلية املعيي بتدقيق البيانات املالية لتصـــــــميم إجراءات تدقيق مناســـــــبة لل

 .للفروعرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية 

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

 مل 
 
بدأ االســتمرارية وتقييم، بناء  على أدلة التدقيق التي تم الحصــول االســتنتاح حول مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لطريقة املحاســبة وفقا

على  الفروععليهــا، مــا إذا كــان هنــاك عــدم يقين جوهري فيمــا يتعلق بــاألحــدا  أو الظروف التي قــد تلقي بمزيــد من الشــــــــــــــكوك حول قــدرة 

هري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مواصـــــــلة أعمالها على أســـــــاس مبدأ االســـــــتمرارية. إذا توصـــــــلنا إلى أن هناك عدم يقين جو 

مدققي الحسـابات الخا  بنا إلى اإلفصـاحات ذات الصـلة في البيانات املالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصـاحات غير كافية. وتعتمد 

الخا  بنا. إال أن األحدا  أو الظروف اســــــــــــــتنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصــــــــــــــلنا عليها حتح تاريخ إصــــــــــــــدار تقرير مدققي الحســــــــــــــابات 

 ملبدأ االستمرارية. الفروعاملستقبلية قد تتسبب في توق  
 
 عن االستمرار وفقا

   تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات املالية، بما في ذلك اإلفصـــــــــــــــاحات، وما إذا كانت البيانات املالية تمثل املعامالت واألحدا

 العرض العادل للبيانات املالية.املتضمنة بشكل يحقق 

 

نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بنطاق وتوقيت التدقيق املقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في  إننا

 ذلك أي أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أمناء تدقيقنا.

 
 

  



 

  

 

 املستقلقرير مدققي الحسابات ت

 )تتمة( دبي، فروع اإلمارات العربية املتحدةفيما يتعلق ب إس أيه  -ي إن بي باريباب
 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ملتطلبات القانون االتحادي رقم )
 
 في دولة اإلمارات العربية املتحدة، إلى ما يلي: 2015( لسنة 2وفقا

  املعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛لقد حصلنا على جميع 
 

  ،لقد تم إعداد البيانات املالية، من كافة النواحي الجوهرية 
 
في  2015( لسنة 2لألحكام املعنية من القانون االتحادي رقم ) وفقا

 دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
 

 تحتفظ الفروع بسجالت محاسبية منتظمة؛ 
 

  املالية املتضمنة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت املحاسبية للفروع؛تتفق املعلومات 
 

  ؛2019ديسمبر  31لم تقم الفروع بأي استثمارات في األسهم واألوراق املالية خالل السنة املنتهية في 
 

  ــــاح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرو  من 23يبين إيضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاملعــــامالت الجوهريــــة مع الطرف ذي العالقــــة والشـ ــاليــــة بــ ــانــــات املــ ــا إبرام تلــــك التي  البيــ تم بموجبهــ

 ؛املعامالت
 

 إلى املعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسـأرع انتباهنا ما يسـتوجب االعتقاد بأن الفروع قد خالف 
 
، خالل السـنة املالية تاسـتنادا

ـــمبر  31املنتهيــة في  ــ ــ ــ ــ ــ ــنــة 2، أي من األحكــام املعنيــة من القــانون االتحــادي رقم )2019ديســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلمـارات العربيــة في دولـة  2015( لسـ

 ؛ و 2019ديسمبر  31املتحدة، على وجه قد يكون له تأمير جوهري على أنشطتها أو مركزها املالي كما في 
 

 لم تتضمن البيانات املالية تقديم أية مساهمات اجتماعية خالل السنة. 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

 

 

 

 

 أكبـر أحمد

 1141:  القيدرقم 

 2020 أبريـل 19

 دبي

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

 األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخربيان 

 2019ر ديسمب 31في  للسنة املنتهية
 

 2018 2019 إيضاح  

 أل  درهم أل  درهم   
     

 110,249 142,246 15  إيرادات الفوائد

 (12,705) (36,682) 16  مصاري  الفوائد

 97,544 105,564   صافي إيرادات الفوائد
     

 82,374 76,400 17  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 (38) 470   صافي مصاري  صرف العمالت األجنبية
     

 179,880 182,434   اإليرادات التشغيلية
     

 (122,499) (110,873) 18  املصاري  التشغيلية

 29,367 13,561 )د( 8  صافي عكس مخصص االنخفاض في القيمة
     

 86,748 85,122   صافي الربح قبل الضريبة

 (19,226) (18,833) 19  الضريبة
     

 67,522 66,289   نة قبل وبعد الضريبةالصافي للس

 (3,662) 1,715 12  الشاملة األخرى )الخسارة(  / الدخل

 63,860 68,004   مجموع الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 التغيرات في رأس املال واالحتياطياتبيان 

 2019ديسمبر  31في  للسنة املنتهية
 

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

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

 1,674,439 - 989,670 89,000 149,338 446,431  2017ديسمبر  31في 

 إلعداد التقارير التطبيق املبدئي للمعيار الدولي  عندالتغيرات 

 (5,558) - (5,558) - - -  9املالية رقم 

 1,668,881 - 984,112 89,000 149,338 446,431  2018يناير  1في  عرضهالرصيد املعاد 

 67,522 - 67,522 - - -  الربح للسنة

 (3,662) (3,662) - - - -  الشامل اآلخر الدخل
 

        

 63,860 (3,662) 67,522 - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة

 - - (6,753) - 6,753 - 14 تحويل إلى االحتياطي القانوني
 

        

 1,732,741 (3,662) 1,044,881 89,000 156,091 446,431  2018ديسمبر  31في 

م العتماد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية التأمير امليراك

 (485) - (485) - - -   ألول مرة 16رقم 
 

        

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

 66,289 - 66,289 - - -  الربح للسنةصافي 

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

        

 68,004 1,715 66,289 - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة

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

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

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

 

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

 التدفقات النقديةبيان 

 2019ديسمبر  31في  للسنة املنتهية
 

 2018 2019 إيضاح  

 أل  درهم أل  درهم   

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 86,748 85,122   لربح قبل الضريبةا

     تعديالت لـ:

 (29,367) (13,561) )د( 8  صافي عكس مخصص االنخفاض في القيمة

 1,093 7,944 18  استهالك

 1,789 2,042 20  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 60,263 81,547   الدخل املدفوعة والتغيرات في املوجودات واملطلوبات وضريبة

 (2,656) (4,912) 12  مكافآت نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين

 (16,426) (20,409)   ضريبة دخل مدفوعة
     

     التغيرات في املوجودات واملطلوبات:

 58,746 51,913   املركزي ودائع نظامية لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة 

 2,767 (12,237)   وما يعادلهنقد كمن بنوك أخرى باستثناء األرصدة املصّنفة  مطلوب

 192,989 (383,479)   ما يعادلهو نقد كمن املركز الرئيس ي والفروع باستثناء األرصدة املصّنفة  مطلوب

 (164,629) (440,985)   قبل الحركة في املخصص واملبالغ املحذوفة سل قروض و 

 34,011 110,030   موجودات أخرى، باستثناء موجودات الضريبة املؤجلة

 (486,307) 1,156,172   ودائع العمالء

 382,191 (231,138)   إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 963 (953)   إلى بنوك أخرى  مطلوب

 4,792 (88,622)   دمة للموظفينمطلوبات أخرى باستثناء مخصص الضريبة ومكافآت نهاية الخ

 66,704  216,927   صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

 50,000 (150,000)   شهادات إيداع لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

 (1,217) (25,560)   شراء ممتلكات ومعدات، بالصافي

 48,783 (175,560)   األنشطة االستثماريةنقد )املستخدم في( / الناتن من صافي ال
     

 115,487 41,367   في النقد وما يعادله صافي الزيادة

 2,126,838 2,242,325   في بداية السنة وما يعادلهالنقد 

 2,242,325 2,283,692 21  النقد وما يعادله في نهاية السنة
 

 

 

 

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 التأسيس والعمليات .1

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

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

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

على الفروع  ينطبق)"قانون الشركات"( الذي  2015لعام  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ب سرى العمل

ا من  هذا متثال خالل الفيرة االنتقالية لـاال ب وتعهدت. قامت الفروع بتقييم وتقييم أحكام قانون الشركات 2015يوليو  1اعتبار 

 القانون.
 

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

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة 2

 التي ليس لها تأمير جوهري على البيانات املاليةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  2-1

عقود اإليجار )الصادر عن مجلس معايير  16للمرة األولى، بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  الفروعحالية، قامت في السنة ال

عقود اإليجار، بما في ذلك املعيار املحاسبي الدولي رقم  بشأن(. يحل املعيار محل اإلرشادات الحالية 2016املحاسبة الدولية في يناير 

رقم و "تحديد ما إذا كان التـرتيب يتضمن عقد إيجار"،  4لجنة تفسيرات املعايير للتقارير املالية رقم  اتتفسير و "، "عقود اإليجار 17

 "تقييم جوهر املعامالت في الشكل القانوني لعقد اإليجار". 27رقم و الحوافز"  -"اإليجارات التشغيلية 15
 

ت جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاسبة عقود اإليجار. يقدم املعيار تغييرات متطلبا 16يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم و 

هامة في محاسبة املستأجر من خالل إزالة الفرق بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية ويتطلب االعتـراف بحق إستخدام األصل 

ناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار املوجودات وإليرامات عقود اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإليجار، باستث

متطلبات محاسبة املؤجر دون تغيير إلى حد كبير. لذلك، فإن  فقد ظلتذات القيمة املنخفضة. على عكس محاسبة املستأجر، 

 .ؤجر ي امل فيها الفروعتكون  التي اإليجار ليس له تأمير على عقود  16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
 

 .2019يناير  1للمجموعة هو  16إن تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
 

ا من يجار بأمر رجعي اعتباإل عقود  16التقارير املالية رقم  إلعداداعتمد الفرع املعيار الدولي  إال أن الفرع لم يقم  ،2019يناير  1ار 

املحددة في املعيار. وبالتالي  األحكام االنتقاليةعلى النحو املسموح به بموجب  ،2018ةالتقرير لسنة بإعادة عرض األرقام املقارنة لفير 

الجديدة يتم االعيراف  ها في امليرانية العمومية االفتتاحية  األسس اإليجاريةفإن عمليات إعادة التصني  والتعديالت الناشئة عن 

 سياسات املحاسبية الجديدة.ال 3يتناول اإليضاح رقم . 2019يناير  1في 
 

بعقود املعيرف  ها من قبل الفروع فيما يتعلق  االليرامات اإليجاريةفإن  ،16رقم املالية  إلعداد التقارير عند تطبيق املعيار الدولي 

ا على أنها "عقود إيجار تشغيلي املصنفة اإليجار  يجار. تم قياس هذه عقود اإل  17 املعيار املحاسبي الدولي رقم" بموجب مبادئ ةسابق 

ا من حالية ملدفوعات اإليجار املتبقيةاالليرامات بالقيمة ال يناير  1، مخصومة باستخدام معدل االقيراض اإلضافي للمستأجر اعتبار 

 ٪.2.11هو  2019يناير  1في  االليرامات اإليجارية. وكان املتوسط املرجح ملعدل االقيراض اإلضافي للمستأجر املطبق على 2019
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 9 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة 2

 جوهري على البيانات املالية )تتمة(التي ليس لها تأمير املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  2-1

 اإلجراءات العملية املطبقة( 1)

 استخدم الفرع الوسائل العملية التالية التي يسمح  ها املعيار: ،األولىللمرة  16عند تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 إلى حد معقول. استخدام سعر خصم واحد ملحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص املتشا هة 

  لم تكن هناك  -مراجعة انخفاض القيمة إلجراء االعتماد على تقييمات سابقة حول ما إذا كانت عقود اإليجار مرهقة كبديل

 2019يناير  1عقود مرهقة حتا 

 ا في  12مع فيرة إيجار متبقية أقل من  ةمحاسبة عقود اإليجار التشغيلي  جل.كعقود إيجار قصيرة األ  2019يناير  1شهر 

  حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، وموجودات استبعاد التكالي  املباشرة األولية لقياس 

  العقد خيارات لتمديد أو إنهاء العقد. في حال تضمناملتأخر في تحديد مدة اإليجار  القيداستخدام 
 

ا اختارت الفروع  وبخالف التطبيق األولي.  على عقد إيجار في تاريخ ضمنهو عقد إيجار أو يت عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقدأيض 

 17 املعيار املحاسبي الدولي رقماعتمد الفرع على تقييمه الذي تم تطبيقه على  ،التاريخ االنتقاليبالنسبة للعقود املبرمة قبل ذلك، و 

 عقد إيجار.العقد يتضمن تحديد ما إذا كان  4والتفسير 

 

 قياس االليرامات اإليجارية( 2)

 2019 

 16,108 2019يناير  1االليرامات اإليجارية املعيرف  ها كما في 

 

 حق االستخدام موجوداتقياس   ( 3)

ا.  موجوداتتم قياس  حق االستخدام املرتبطة بعقود إيجار املمتلكات على أساس رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة مطبقة دائم 

مدفوعة ية بقيمة أي مدفوعات إيجار  بحيث تكون معدلة ،االليرامات اإليجارية ا يعادلبمتم قياس موجودات حق االستخدام األخرى 

 .2018ديسمبر  31أو مستحقة متعلقة  هذا اإليجار املعيرف  ها في امليرانية العمومية كما في 
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 10 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31ملنتهية في للسنة ا
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة )تتمة( 2

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2-2

ـــــــــــــــرات السـنوية التي تبدأ في أو بعد  تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، يناير  1التي أصـبحت سـارية املفعول للفتـ

 في هذه البيانات املالية. 2019

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطبيقها للفتـرات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

خصائص التسديد املبكر مع التعويضات السلبية وتعديل  9تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 املطلوبات املالية

 تفي  9توضح التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية 
 
أنه ألغراض تقييم ما إذا كانت ميرة الدفع مقدما

لحصول بشر  مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط، يجوز للطرف الذي يمارس الخيار أن يقوم بالدفع أو ا

على تعويض معقول عن الدفع املقدم بغض النظر عن سبب الدفع املقدم. بمعدا آخر، ال تفشل ميرات 

ا مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط.  الدفع املسبق مع التعويض السلبي تلقائي 

 2019يناير  1 

   

، مع السماح بالتطبيق املبكر. 2019يناير  1يتم تطبيق التعديل على الفتـرات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

توجد هناك أحكام انتقالية محددة بناء  على تاريخ تطبيق التعديالت للمرة األولى، فيما يتعلق بالتطبيق 

 .9املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

  

   

مشتـركة: املتعلقة في  استثمارات في شركات زميلة ومشاريع  28تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة أو املشاريع املشتـركة

 2019يناير  1 

   
األدوات املالية على  9توضح هذه التعديالت بأن املنشأة تقوم بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 من صافي اإلستثمار في الشركة الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشتـرك والتي ت
 
شكل جزءا

 الزميلة أو املشروع املشتـرك ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق امللكية عليها.

  

   
على املعايير الدولية للتقارير املالية التي تتضمن التعديالت على  2017-2015دورة التحسينات السنوية 

التـرتيبات املشتـركة  11  األعمال واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم إندما 3املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 تكالي  اإلقتـراض 23ضرائب الدخل واملعيار املحاسبي الدولي رقم  12واملعيار املحاسبي الدولي رقم 

 2019يناير  1 

   
   تتضمن التحسينات السنوية على أربعة معايير

   

 2019يناير  1  ضريبة الدخل 12قم املعيار املحاسبي الدولي ر 
   

توضح التعديالت أنه على املنشأة االعتـراف بالنتائن املتـرتبة على ضريبة الدخل على أنصبة األرباح في الربح 

 
 
ا للمكان الذي اعتـرفت فيه املنشأة أساسا أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق امللكية وفق 

ألرباح القابلة للتوزيع. هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كانت معدالت الضريبة باملعامالت التي ولدت ا

 املختلفة تنطبق على األرباح املوزعة وغير املوزعة.
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 11 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة )تتمة( 2

 )تتمة( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2-2

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطبيقها للفتـرات 

 لتي تبدأ من أو بعدالسنوية ا
   

 2019يناير  1  تكالي  اإلقتـراض 23املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 
 
 بعد أن يكون األصل ذو العالقة جاهزا

 
توضح التعديالت أنه في حال أي اقتـراض محدد ال يزال مستحقا

املنشأة بشكل عام عند  لالستخدام املقصود أو البيع، يصبح ذلك االقتـراض جزء من األموال التي تقتـرضها

 احتساب معدل الرسملة على االقتـراض العام.

  

   

 2019يناير  1  اندما  األعمال 3تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

أنه عندما تحصل املنشأة على السيطرة على  3توضح التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

تي  ي عملية مشتـركة، تقوم املنشأة بتطبيق متطلبات دمن األعمال املحققة على مراحل، بما في األعمال ال

 في العملية املشتـركة بالقيمة العادلة. تشتمل الحصة املحتفظ 
 
ذلك إعادة قياس حصتها املحتفظ  ها سابقا

 التي يعاد قياسها أي موجودات ومطلوبات وشهرة غير معتـرف  ها وا
 
 ملتعلقة بالعملية املشتـركة. ها سابقا

  

   

 2019يناير  1  التـرتيبات املشتـركة 11املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

أنه عندما يحصل الطرف الذي يشارك في العملية  11توضح التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

إن العملية املشتـركة والتي  ي أعمال متحصل من خاللها  املشتـركة، ولكن ال يمتلك سيطرة مشتـركة عليها،

على سيطرة مشتـركة على مثل هذه العملية املشتـركة، فإن املنشأة ال تقم بإعادة قياس الحصة املحتفظ 

 في العملية املشتـركة.
 
  ها سابقا

  

   

 2019يناير  1  .ديالت، تقليص أو تسوية الخطةمنافع املوظفين املتعلق بتع 19تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 
   

"منافع املوظفين" املحاسبة الخاصة بتعديالت خطة  19توضح التعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 املنافع املحددة، وتقليصها وتسويتها.

  

   

 2019يناير  1  حول معالجات ضريبة الدخل شكوكال 23تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 
   

يتناول التفسير تحديد الربح/ )الخسارة( الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير 

املستخدمة، إعفاءات الضريبة غير املستخدمة ومعدالت الضريبة، عندما يكون هناك عدم يقين حول 

 . وعلى وجه التحديد يأخذ باالعتبار:12سبي الدولي رقم معالجات الضريبة بموجب املعيار املحا

  

   

 إذا كان ينبغي اعتبار معالجات الضريبة بشكل جماعي؛ 

 االفتـراضات املتعلقة باختبارات السلطات الضريبية؛ 

  تحديد الربح/ )الخسارة( الخاضعة للضريبة، أسس الضريبة، خسائر الضريبة غير املستخدمة، إعفاءات

 ير املستخدمة ومعدالت الضريبة؛ والضريبة غ

 .أمر التغيرات في الحقائق والظروف 

  

 

 

لم يكن له أي تأمير مادي على املبالغ املبلغ عنها للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤمر  املعدلةإن تطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية 

 على محاسبة املعامالت أو اليرتيبات املستقبلية.
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 12 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة )تتمة( 2

 السارية بعدقيد اإلصدار وغير املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  2-3

  املصدرة وغير السارية بعد:املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  هذه البيانات املالية اعتمادلم يطبق الفرع في تاريخ 
 

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطبيقها للفتـرات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

 2020يناير  1  إندما  االعمالعمليات  3تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  -عمال تعري  األ 
   

توضح التعديالت أنه لكي يتم اعتبار األنشطة كأعمال تجارية، يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من 

ا بشكل كبيواملوجوداتاألنشطة  ر في القدرة على إنشاء ، كحد أدنى، مدخالت وعملية جوهرية تساهم مع 

ا أن األعمال يمكن أن توجد بدون إدرا  جميع  مخرجات. يوضح مجلس معايير املحاسبة الدولية أيض 

املدخالت والعمليات الالزمة لتكوين املخرجات. أي أن املدخالت والعمليات املطبقة على هذه املدخالت 

 من "القدرة على تكوين املخرجات".يجب أن يكون لها "القدرة على املساهمة في تكوين املخرج
 
 ات" بدال

  

   
 2020يناير  1  تعديالت على املراجع حول اإلطار املفاهيمي في املعايير الدولية للتقارير املالية

   
تتعلق التعديالت على املراجع حول اإلطار املفاهيمي في املعايير الدولية للتقارير املالية على املعيار الدولي 

وتفسيرات لجنة  38و  37، 34، 8، 1واملعايير املحاسبية الدولية أرقام  14، 6، 3،2رير املالية أرقام للتقا

 32رقم تفسير لجنة املعايير الدولية ، و 22و  20، 19،12تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام 

ر أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة لتحديث تلك األحكام فيما يتعلق باملراجع إلى واإلقتباس من اإلطا

 إلى إصدار مختل  من اإلطار املفاهيمي

  

   
 - 9األدوات املالية: اإلفصاحات واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  7املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 األدوات املالية

 2020يناير  1 

   
   االستبدال في سياق إعادة تشكيل ايبور التعديالت املتعلقة بمسائل ما قبل 

 

 2022يناير  1  : عقود التأمين17املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
   

قياس اليرامات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء باإلليرامات،  17يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 للقياس والعرض لج
 
 أكثر توحيدا

 
ميع عقود التأمين. تهدف هذه املتطلبات إلى تحقيق هدف ويوفر نهجا

محل املعيار  17قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمين. يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 .2022يناير  1عقود التأمين اعتبارا من  4الدولي للتقارير املالية 

  

   

البيانات املالية املوحدة واملعيار املحاسبي الدولي رقم  10الية رقم تعديالت على املعيار الدولي للتقارير امل

 باملوجودات( املتعلقة بمعالجة بيع أو املساهمة 2011استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتـركة ) 28

 بين املستثمر والشركات الزميلة أو املشاريع املشتـركة.

تأجيل ســــــــــريان التطبيق إلى أجل  

يــزال الــتــطــبــيــق  غــيــر مســــــــــــــــمــا. ال 

 مسموح به.
   

عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد ال يكون  للفرعتتوقع اإلدارة أن هذه املعايير والتفسـيرات والتعديالت الجديدة سـيتم تطبيقها في البيانات املالية 

كما هو موضــــــــــــح في الفقرات الســــــــــــابقة، أي تأمير  16لهذه املعايير والتفســــــــــــيرات والتعديالت الجديدة، باســــــــــــتثناء املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 في فتـرة التطبيق املبدئي. للفرعجوهري على البيـانات املالية 
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 13 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة .3

 أساس اإلعداد

 
 
 للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية. كما أعدت طبقا

 
ملبدأ التكلفة  لقد تم إعداد البيانات املالية وفقا

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

ية بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضـــ ي اســـتخدام تقديرات محاســـبية أســـاســـية محددة، كما يقتضـــ ي من إن إعداد البيانات املال

ي أو اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق الســــــياســــــات املحاســــــبية للفروع. يتم اإلفصــــــاح عن املجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأ

 .4التي تعد فيها االفيراضات والتقديرات مهمة للبيانات املالية في اإليضاح رقم التعقيد أو املجاالت 
 

 فيما يلي أهم السياسات املحاسبية:
 

 العمالت األجنبية

 العملة الوظيفية وعملة العرض

نشــــأة ضــــمنها )"العملة الوظيفية"(. تقاس البنود املدرجة في البيانات املالية للفروع باســــتخدام عملة البيئة االقتصــــادية الرئيســــية التي تعمل امل

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

 املعامالت واألرصدة

يتم احتســاب  يتم تحويل املعامالت الناشــئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتواريخ املعامالت. كما

أربـاح وخســـــــــــــــائر صــــــــــــــرف العمالت األجنبيـة النـاتجـة عن تســــــــــــــويـة هـذه املعـامالت وعن تحويـل املوجودات واملطلوبـات النقـديـة املقّومـة بـالعمالت 

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

 األدوات املالية املشتقة

على عقود صرف العمالت األجنبية ومقايضات أسعار الفائدة والخيارات )املكتتبة واملشيراة( وغيرها من األدوات  تشتمل األدوات املالية املشتقة

عاد ق  بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة املشــــــــتقة وي 
 
 املالية املشــــــــتقة األخرى. يتم احتســــــــاب األدوات املالية املشــــــــتقة مبدئيا

 
ياســــــــها الحقا

. يتم الحصــــول على القيم العادلة من األســــعار املدرجة في األســــواق النشــــطة وتشــــمل أحدر معامالت الســــوق وأســــاليب التقييم بقيمتها العادلة

.
 
 ومنها نماذ  التدفقات النقدية املخصومة ونماذ  تسعير الخيارات، حيثما يكون ذلك مالئما

 

جبة وكمطلوبات عندما تكون قيمتها العادلة ســــــــــــــالبة مع إدرا  الربح أو يتم إدرا  كافة املشــــــــــــــتقات كموجودات عندما تكون قيمتها العادلة مو 

 الخسارة في بيان الدخل الشامل.
 

ـــيلة لقياس القيمة العادلة ألي أداة مشـــــــتقة عند االعير  اف إن ســـــــعر املعاملة )أي القيمة العادلة للمقابل املقبوض أو املدين( يعتبر أفضـــــــل وســــ

مـة العـادلـة لتلـك األداة بمقـارنتهـا مع معـامالت الســــــــــــــوق الحـاليـة الجـديرة بـاملالحظـة لنفس األداة )أي بـدون املبـدئي مـا لم يتم التوصـــــــــــــــل إلى القي

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

 

 الشراء العكس ياتفاقيات إعادة 

 بموجـب اتفـاقيـات إعـادة الشــــــــــــــراء العكســــــــــــــ ي في بيـان املركز املـالي للفروع. وتـدر  الـذمم املـدينـة املقـابلـة ال تـدر  ا
 
ألوراق املـاليـة املشــــــــــــــيراة مؤقتـا

 من املركز الرئيس ي والفروع" في بيان املركز املالي. مطلوببالتكلفة املطفأة تحت بند "
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( السياسات املحاسبية الهامة .3

 اإليرادات واملصاري 

 إيرادات ومصاري  الفوائد

ات فوائد" و"مصـــــــــاري  فوائد" في يتم االعيراف بإيرادات ومصـــــــــاري  الفوائد بالنســـــــــبة لكافة األدوات املالية املحّملة بالفائدة ضـــــــــمن بند "إيراد

 بيان الدخل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 

ة ذات طريقة الفائدة الفعلية  ي طريقة الحتسـاب التكلفة املطفأة لألصـل أو املطلوب املالي وتوزيع إيرادات أو مصـاري  الفائدة على مدى الفير 

ـــلة. إن معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي  يخصـــــم بشـــــكلف دقيق املدفوعات أو املقبوضـــــات النقدية املســـــتقبلية املقدرة على مدى العمر الصــ

، خالل فيرة أقصر إلى صافي القيمة الدفيرية لألصل أو املطلوب املالي.
 
 اإلنتاجي املتوقع لألداة املالية أو، حيثما يكون مالئما

 

فقات النقدية مع مراعاة كافة الشــــــــــــــرو  التعاقدية لألداة املالية )مثل خيارات تقوم الفروع عند احتســــــــــــــاب معدل الفائدة الفعلي بتقدير التد

وعة أو الدفع املقدم( دون األخذ باالعتبار الخسائر االئتمانية املستقبلية. يشتمل حساب معدل الفائدة الفعلي على كافة الرسوم والنقا  املدف

 ال ي
 
تجزأ من معــدل الفــائــدة الفعلي، بــاإلضــــــــــــــــافــة إلى تكــالي  املعــاملــة وكــافــة العالوات أو املقبوضــــــــــــــــة فيمــا بين أطراف العقــد والتي تعتبر جزءا

 الخصومات األخرى.

 

عندما يتم خفض قيمة األصـــــل املالي أو مجموعة من املوجودات املالية املتشـــــا هة نتيجة لخســـــارة االنخفاض في القيمة، يتم احتســـــاب إيرادات 

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

 

 إيرادات رسوم وعموالت

حتمل  تدر  إيرادات الرسوم والعموالت بوجهف عام على أساس االستحقاق بعدما يتم تقديم الخدمة. يتم تأجيل رسوم اليرامات القروض التي ي 

ألخرى ذات العالقة(، ويتم احتســــــــا ها كتعديل على معدل الفائدة الفعلي للقرض. أما الرســــــــوم املتعلقة ســــــــحبها )إلى جانب التكالي  املباشــــــــرة ا

بــالقروض املجّمعــة، فيتم احتســــــــــــــــا هــا كــإيرادات بعــدمــا يتم االنتهــاء من اتفــاقيــة القرض املجّمع وعــدم احتفــا  الفروع بــأي جزء من محفظــة 

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

 

 عقود اإليجار

بنــاء  على  للبنود اإليجــاريــة وغير اإليجــاريــة. يقوم الفرع بتخصــــــــــــــيص املقــابــل في العقــد بنود إيجــاريــة وغير إيجــاريــةقــد تحتوي عقود اإليجــار على 

 لها لعقود إيجار بالنســـــبة  ،أســـــعارها النســـــبية املســـــتقلة. ومع ذلك
 
لبنود اإليجارية افقد اختار عدم فصـــــل  ،العقارات التي يكون الفرع مســـــتأجرا

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

 

أي على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشرو  واألحكام املختلفة. ال تفرض عقود اإليجار  البنود اإليجاريةيتم التفاوض على 

 املؤجرة كضمان ألغراض االقيراض. وجوداتاملؤجرة التي يحتفظ  ها املؤجر. ال يجوز استخدام امل وجوداتفي امل الضماناتتعهدات بخالف 

 

ا من ة أو تشــــــــغيلية. و عقود إيجار تمويليك 2018املالية حتا الســــــــنة تم تصــــــــني  عقود إيجار املمتلكات واملعدات لقد  يتم  ،2019يناير  1اعتبار 

 في التاريخ الذي يتوفر فيه األصل املؤجر لالستخدام بواسطة الفرع. املقابلليرام االاالعيراف بعقود اإليجار كموجودات حق االستخدام و 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 سات املحاسبية الهامة )تتمة(السيا .3

 )تتمة( عقود اإليجار 

ا على أســـــــــــاس القيمة الحالية. تشـــــــــــمل  تقاس صـــــــــــافي القيمة الحالية  االليرامات اإليجاريةاملوجودات واملطلوبات الناتجة عن عقد اإليجار مبدئي 

 ملدفوعات اإليجار التالية:

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

 ا باستخدام املؤشر أو السعر كما في تاريخ البدء  ،مدفوعات اإليجار املتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر  املتوقع املبالغ ∙يتم قياسه مبدئي 

 ؛املتبقية القيمة ضمانات بموجب الفرع قبل من دفعها

 عقول أن يمارس الفرع هذا الخيار وسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان من املؤكد إلى حد م 

 إذا كانت مدة اإليجار تعكس الفرع الذي يمارس هذا الخيار. ،غرامات إنهاء عقد اإليجار سداد 
 

ا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم دفعها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االليرام.  يتم أيض 
 

إذ يعد  ،دام ســعر الفائدة الضــمدي في عقد اإليجار. إذا لم يكن من املمكن تحديد هذا الســعر بســهولةباســتخ املدفوعات اإليجارية يتم خصــم 

ا في عقود اإليجار ذلك هو  وهو الســعر الذي يتعين على املســتأجر دفعه  ،يتم اســتخدام معدل االقيراض اإلضــافي للمســتأجر ،لفرعلالحال عموم 

 حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماملة بشرو  وأحكام وشرو  مماملة.لبقيمة مماملة القيراض األموال الالزمة للحصول على أصل 
 

 ي، يقوم الفرع:حديد سعر االقيراض اإلضافتومن أجل 

 معـدلـة لتعكس التغيرات في  ،تمويـل الطرف الثـالـث األخير الـذي حصـــــــــــــــل عليـه املســــــــــــــتـأجر الفرد كنقطـة انطالق بـاســــــــــــــتخـدام ،حيثمـا أمكن

 ؛ذ استالم تمويل الطرف الثالثشرو  التمويل من

 والتي ليس لديها  ،مخاطر االئتمان لعقود اإليجار التي يحتفظ  ها الفرعبت فائدة خالية من املخاطر معدلة نهج بناء يبدأ بمعدال  باســتخدام

 و ،من طرف مالثحديث تمويل 

 والضمانالعملة  ،البلد املدة  ،يالت محددة على اإليجارإجراء تعدب. 
 

ع مـدفوعـات اإليجـار بين رأس املـال وتكـالي  التمويـل. يتم تحميـل تكلفـة التمويـل على الربح أو الخســـــــــــــــارة على مـدى فيرة اإليجـار وذلـك يتم توزي

 إلنتا  معدل فائدة دوري مابت على الرصيد املتبقي من االليرام لكل فيرة.
 

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشتمل على ما يلي: موجوداتيتم قياس 

 ؛لالليرامات اإليجاريةالقياس األولي  مبلغ 

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

 ؛ وأي تكالي  مباشرة أولية 

   اإلصالحتكالي. 

 

ا  موجودات حق االســــتخداميتم اســــتهالك  على أســــاس القســــط الثابت. إذا  ،رأيهما أقصــــ ،على مدى العمر اإلنتاجي لألصــــل ومدة اإليجارعموم 

ا إلى حد معقول من ممارسة خيار الشراء  حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساس ي. موجوداتيتم استهالك  ،كان الفرع متأكد 
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 16 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( عقود اإليجار 
 

ـــير األجـل للمعـدات واملركبـات وجميع عقود إيجـار امل منخفضـــــــــــــــة القيمـة على أســـــــــــــــاس  وجوداتيتم االعيراف بـاملـدفوعـات املرتبطـة بـاإليجـار قصـــــــــــ

ـــيرة األجل  ي عقود إيجار ملدة القســـــــــط الثابت كمصـــــــــروف في الربح أو الخســـــــــارة. عقود اإليجار ق ا أو أقل. تشـــــــــمل امل 12صــــــ ذات  وجوداتشـــــــــهر 

 .األمار املكتبيمن  وبنود صغيرةالقيمة املنخفضة معدات تكنولوجيا املعلومات 
 

تشغيلية من حيث يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار املمتلكات واملعدات عبر الفرع. يتم استخدامها لزيادة املرونة ال

املســــتخدمة في عمليات الفرع. إن غالبية خيارات التمديد واإلنهاء املحتفظ  ها ال يمكن ممارســــتها إال من قبل الفرع وليس من  وجوداتإدارة امل

 قبل املؤجر املعدي.
 

 2019يناير  1قبل  السارية ،17عقود اإليجار بموجب املعيار املحاسبي الدولي 

باستثناء الحاالت التي يكون فيها األساس  ،اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فيرة اإليجاريتم إمبات مدفوعات 

 للنمط الزمدي الذي يتم فيه استهالك املنافع االقتصادية من األصل املؤجر. يتم االعيراف باإليجارات املح
 

تملة الناشئة املنهجي اآلخر أكثر تمثيال

يتم االعيراف  ،عقود إيجار تشـــــغيلية إلبرامت التشـــــغيلية كمصـــــروف في الفيرة التي يتم تكبدها فيها. في حالة اســـــتالم حوافز اإليجار عن اإليجارا

باســـتثناء الحاالت  ، هذه الحوافز كاليرام. يتم االعيراف باملزايا اإلجمالية للحوافز على أنها تخفيض ملصـــروف اإليجار على أســـاس القســـط الثابت

 للنمط الزمدي الذي يتم فيه استهالك املنافع االقتصادية من امل التي
 

 .املؤجرة وجوداتيكون فيها األساس املنهجي اآلخر أكثر تمثيال

 

 املوجودات واملطلوبات املالية

 طرق القياس

  تتمثل التكلفة املطفأة في املبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االليرام املالي عند االعيراف املبدئي،
 
 أو ناقصا

 
 املسدد من املبلغ األصلي، زائدا

 
ناقصا

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

 للخسارة.
 

ات النقدية املستقبلية املقدرة من خالل العمر اإلنتاجي لألصل أو معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخصم بدقة املدفوعات أو املقبوض

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

 املالي.
 

عة، ولكن يتضمن تكالي  املعامالت أو العالوات أو الخصومات والرسوم والنقا  املدفوعة ال يأخذ الحساب في االعتبار الخسائر االئتمانية املتوق

 ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء. وبالنسبة للموجودات املالية املشيراة أو املنشأ
 
ة التي أو املستلمة التي تعتبر جزءا

ي انخفضت قيمتها االئتمانية عند االعيراف املبدئي، تقوم الفروع بحساب معدل الفائدة الفعلي انخفضت قيمتها االئتمانية، و ي املوجودات الت

 من إجمالي قيمتها الدفيرية ويتضمن تأمير الخس
 
حتسب على أساس التكلفة املطفأة للموجودات املالية بدال ائر املعدل حسب االئتمان، الذي ي 

 املستقبلية املقدرة.االئتمانية املتوقعة في التدفقات النقدية 
 

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

 .التقديرات الجديدة املخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدرا  أي تغيرات في بيان الدخل الشامل
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 17 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( املوجودات واملطلوبات املالية

 لى إجمالي القيمة الدفيرية للموجودات املالية، باستثناء:تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي ع

املوجودات املالية املشيراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية والتي بشأنها ينطبق معدل الفائدة الفعلي األصلي املعدل حسب  (أ)

 االئتمان على التكلفة املطفأة للموجودات املالية.

 تندر  ضمن املوجودات املالية املشيراة أو املنشأة التي انخفضت قيمتها االئتمانية ولكنها تكون قد تعرضت أما املوجودات املالية التي ال  (ب)

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

 سائر االئتمانية املتوقعة(.املطفأة )أي صافية من مخصص الخ
 

 االعيراف املبدئي والقياس

 في األحكام التعاقدية لألداة. ويتم االعيراف بمشيري
 
ات ومبيعات يتم االعيراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية عندما تصبح املنشأة طرفا

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

قياس بالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية غير املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تقوم الفروع عند االعيراف املبدئي ب

 تكالي  املعاملة اإلضافية 
 
 أو ناقصا

 
املنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار املوجودات أو املوجودات واملطلوبات املالية بقيمها العادلة زائدا

ل الربح أو املطلوبات املالية مثل الرسوم والعموالت. يتم إدرا  تكالي  املعاملة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خال

يتم إدرا  مخصص للخسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات  الخسارة ضمن املصاري  في بيان الدخل الشامل. وبعد االعيراف املبدئي مباشرة،

 املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة مما ينتن عنه إدرا  خسارة محاسبية في بيان الدخل الشامل عندما ينشأ أصل جديد.

 

 املوجودات املالية

 التصني  والقياس الالحق

 من وت 9تطبق الفروع املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
 
 في فئات القياس التالية: 2018يناير  1صن  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:

 .نموذ  أعمال الفروع إلدارة املوجودات 

 .خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 
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 18 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 البيانات املالية إيضاحات حول 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( املوجودات واملطلوبات املالية

 )تتمة( املوجودات املالية

ما تمثل تلك التدفقات النقدية التكلفة املطفأة: يقاس بالتكلفة املطفأة املوجودات املحتفظ  ها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عند

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

 لماليةا املوجودات هذه من ئدالفوا اتإيراد إدرا  ويتم. املتوقعة االئتمانية الخسائر  مخصصات مقابل وداتجولما ذهھیة لرفتدلالقیمة ل ایدتع

 .لفعليا ةلفائدا لمعد طريقة امباستخد" الفوائد اداتيرإ" في
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: صنفت الفروع استثماراتها املشتقة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

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

فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن 

جودات املالية ألغراض املتاجرة(، يتم تصني  املوجودات املالية كجزء من بيع املوجودات. إذا لم ينطبق أي منهما )أي يتم االحتفا  باملو 

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

ل ملجموعة من املوجودات، الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات العوامل التي تأخذها الفروع بعين االعتبار في تحديد نموذ  األعما

 ض املديرين.النقدية لهذه املوجودات، وكيفية تقييم أداء املوجودات وإبالغه إلى كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم املخاطر وإدارتها وكيفية تعوي
 

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

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

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

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

 الربح الذي يتماش ا مع اتفاق اإلقراض األساس ي.

 

 لقيمةا انخفاض

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

 الذي ينشأ من اليرامات القروض وعقود الضمان املالي. تعيرف الفروع بمخصص خسارة ملثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير.
 

 س الخسائر االئتمانية املتوقعة ما يلي:يبين قيا

 .يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائن املحتملة 
 
 مرجحا

 
 عادال

 
 مبلغا

 .القيمة الزمنية للمال 

  معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحدار السابقة والظروف الحالية

 عات لألحدار املستقبلية والظروف االقتصادية.والتوق
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 19 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( املوجودات واملطلوبات املالية

 )تتمة( ةاملوجودات املالي

 تعديل القروض

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

 عن الشرو  األصلية. تقوم الفروع بذلك من خالل النظر، من بين أمور أخرى، 
 
 جوهريا

 
 في العوامل التالية:الشرو  الجديدة تختل  اختالفا

  إذا كان املقيرض يواجه صعوبات مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى املبالغ التي يتوقع أن يكون

 على سدادها.
 
 املقيرض قادرا

 ي تؤمر بشكل جوهري على مل  ما إذا كان قد تم إدخال أي شرو  جديدة جوهرية مثل حصة األرباح/ العائد على حق امللكية والت

 مخاطر القرض.

 .أي تمديد جوهري لفيرة القرض عندما ال يواجه املقيرض صعوبات مالية 

 .أي تغير جوهري في معدل الفائدة 

 .تغيير عملة القرض 

 .إدرا  ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤمر بشكل كبير على مخاطر االئتمان املرتبطة بالقروض 
 

، فإن الفروع تستبعد األصل املالي األصلي وتعيرف بأصل "جديد" بالقيمة العادلة وتعيد حساب معدل  إذا
 
 كبيرا

 
كانت الشرو  مختلفة اختالفا

       فائدة فعلي جديد لألصل.
 

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

 زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
 

 بتقييم ما إذا كان األصل املالي الجديد املعيرف به قد تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية عند االعيراف املبدئي،  تقومومع ذلك، 
 
الفروع أيضا

ن لم يتمكن من تسديد الدفعات األصلية املتفق عليها. تدر  الفروق في ال سيما في الظروف التي كان السبب في إعادة التفاوض هو أن املدي

 في بيان الدخل الشامل عند االستبعاد.
 
 القيمة الدفيرية أيضا

 

، لشف اتختلم لإذا 
 
 كبيرا

 
ة لقیمب إجمالي احتسادة ابإعايؤدي إلى إلغاء االعيراف، وتقوم الفروع ال ل یدلتعدة التفاوض أو اعان إفإرو  اختالفا

 بيان الدخل الشامل.في ر التعديل خسائح أو بام إدرا  أریتولمالي ل الألصاملعدلة یة دلنقت افقادلتس اساأیة علی رفتدلا

 

 إلغاء االعيراف لسبب غير التعديل

ن املوجودات أو عند يتم إلغاء االعيراف باملوجودات املالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية م

( ال تقوم الفروع بتحويل جميع مخاطر ومزايا امللكية 2( تقوم الفروع بتحويل جميع مخاطر ومزايا امللكية بشكل جوهري، أو )1تحويلها وإما )

 وال تحتفظ  ها بشكل جوهري وال تحتفظ الفروع بالسيطرة.
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 20 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 يضاحات حول البيانات املاليةإ

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( املوجودات واملطلوبات املالية

 املطلوبات املالية

 التصني  والقياس الالحق

 بالتكلفة املطفأة، باستثناء املطلوبات املالية بالقيمة العادلة في كل من الفيرة الحالية والسابقة، يتم تصني  املطلوبات املالية وقياسها الحق
 
ا

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

 

 إلغاء االعيراف

 قضاء أجله(.يلغى االعيراف باملطلوبات املالية عندما يتم اطفاتها )أي عندما يتم الوفاء باالليرام املحدد في العقد أو إلغاته أو ان

 

 مقاصة األدوات املالية

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

 رام في نفس الوقت.املبالغ املحتسبة ويكون هناك نية لدى الفروع للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلي

 

 خصصاتامل

فمن املحتمل أن تكون الفروع  ،يتم االعيراف باملخصـــــــــــــصـــــــــــــات عندما يكون على الفروع اليرام حالي )قانوني أو اســـــــــــــتداللي( نتيجة حدر ســـــــــــــابق

 ويمكن عمل تقدير موموق ملبلغ واجب. ،مطلوبة لتسوية االليرام
 

مع األخذ بعين االعتبار املخاطر  ،املطلوب لتســــــــــــــوية االليرام الحالي في تاريخ التقرير إن املبلغ املعيرف به كمخصــــــــــــــص هو أفضــــــــــــــل تقدير للمقابل

فإن قيمته الدفيرية  ي  ،والشـكوك املحيطة باالليرام. عندما يتم قياس املخصـص باسـتخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسـوية االليرام الحالي

 القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 

يتم االعيراف باملســتحق كأصــل إذا كان من  ،توقع اســيرداد بعض أو كل املنافع االقتصــادية املطلوبة لتســوية مخصــص من طرف مالثعندما ي

 .شبه املؤكد أنه سيتم استالم السداد ويمكن قياس مبلغ املستحق بشكل موموق 
 

 املمتلكات واملعدات

 االستهالك امليراكم. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات املنسوبة مباشرة إلى اقتناء يتم إظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناقص
 
ا

، إال عندما يكون 
 
من  البنود. يتم ال يتم إدرا  التكالي  الالحقة في القيمة الدفيرية لألصـــــل أو احتســـــا ها كأصـــــل منفصـــــل، حســـــبما يكون مالئما

ة مســـــــــــــتقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشـــــــــــــكلف موموق. يتم تحميل كافة املرّجح أن تتدفق إلى الفروع فوائد اقتصـــــــــــــادي

 تكالي  أعمال التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل الشامل خالل الفيرة املالية التي يتم تكبدها فيها.
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 21 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 انات املاليةإيضاحات حول البي

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة( املمتلكات واملعدات

 إلى قيمها التقديرية املتبقية على 
 
حتســـــــب لخفض تكلفة املوجودات وصـــــــوال حتســـــــب االســـــــتهالك باســـــــتخدام طريقة القســـــــط الثابت بمعدالت ت  ي 

 ية املتوقعة على النحو التالي:مدى أعمارها اإلنتاج
 

 عدد السنوات 

 10 – 3 أمار وتجهيرات

 4 – 3 أجهزة حاسوب ومعدات مكتبية

 5 مركبات    

 5 تحسينات إيجارية
 

حتســـبة على تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املتبقية وطريقة حســـاب االســـتهالك بنهاية كل ســـنة مع أمر أي تغيرات في التقديرات امل

 أساس مستقبلي.
 

تتم مراجعــة املوجودات التي تخضــــــــــــــع لالســــــــــــــتهالك لتحري االنخفــاض في القيمــة عنــدمــا تشــــــــــــــير األحــدار أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمـة 

د، يتم خفضـــــها مباشـــــرة الدفيرية قد ال تكون قابلة لالســـــيرداد. عندما تكون القيمة الدفيرية لألصـــــل أعلى من قيمته التقديرية القابلة لالســـــيردا

 تكالي  البيع أو القيمة قيد االستخدام، أّيهما أعلى. تمثلإلى القيمة القابلة لالسيرداد. 
 
 القيمة القابلة لالسيرداد القيمة العادلة لألصل ناقصا

 

 من بيان الدخل الشامل.يتم تحديد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة العوائد مع القيمة الدفيرية ويتم إدراجها ض

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 لســــــــــــــيـاســـــــــــــــة مجموعـة بي إن بي بـاريبـا، والتي تعتبر بـديلـة عن مكـافـآت نهـايـة 
 
يتم أداء مســـــــــــــــاهمـات التقـاعـد للموظفين الـدوليين/ الوافـدين وفقـا

االليرامات املتعلقة  هذه املســـــــــاهمات من خالل حســـــــــاب  الخدمة املســـــــــتحقة بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة. تتم تســـــــــوية

 املركز الرئيس ي ويتم إدراجها كمصروف في بيان الدخل الشامل.
 

ة في يتم ســـــــــــــداد املســـــــــــــاهمات املتعلقة باملوظفين من مواطدي دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى الهيئة العامة للمعاشـــــــــــــات والتأمينات االجتماعي

 للقانون االتحادي رقم )دولة اإلمارات العرب
 
في شــــــــــأن املعاشــــــــــات والتأمينات االجتماعية، ويتم تحميها إلى بيان  1999( لســــــــــنة 7ية املتحدة وفقا

 الدخل الشامل وبيانها ضمن بند مطلوبات أخرى.
 

 لقـانون يتم احتســـــــــــــــاب املبـالغ املســــــــــــــتحقـة للموظفين اآلخرين مثـل مكـافـآت نهـايـة الخـدمـة عن فيرات خـدمتهم حتا تـاريخ بيـان 
 
املركز املـالي وفقـا

العمل لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ويتم رصـــــــد مخصـــــــص بكامل قيمة مكافآت نهاية الخدمة املســـــــتحقة للموظفين عن فيرات خدمتهم حتا 

ربـــة والتغيرات في تـــاريخ بيـــان املركز املـــالي ويتم بيـــانهـــا تحـــت بنـــد مطلوبـــات أخرى. أربـــاح وخســـــــــــــــــائر إعـــادة القيـــاس النـــاشــــــــــــــئـــة من تعـــديالت التج

االليرامات االفيراضــات االكتوارية يتم تحميلها أو إضــافتها على حقوق امللكية في الدخل الشــامل اآلخر في الفيرة التي تنشــأ فيها. ويتم تقييم هذه 

 بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين ومؤهلين.
 
 سنويا

 

 ر السفر نتيجة للخدمات املقدمة من قبل املوظفين حتا تاريخ بيان املركز املالي.يتم رصد مخصص لالليرام املقّدر عن اإلجازات السنوية وتذاك
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 22 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية الهامة )تتمة( .3

 الضريبة

٪ من صافي 20ص للضريبة املتعلقة بعمليات الفرع في إمارة دبي وإمارة أبوظبي )"اإلمارات"(، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل يتم رصد مخص

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

 

يبية غير املســـتخدمة عندما يكون من املحتمل أن يتوفر في املســـتقبل يتم االعيراف بموجودات الضـــريبة املؤجلة املتعلقة بيرحيل الخســـائر الضـــر 

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

 يعادلهالنقد وما 

واملركز الرئيســــــــــــــ ي والفروع، البنوك األخرى  واملطلوب منيتكون من النقد في الصــــــــــــــندوق،  يعادلهألغراض بيان التدفقات النقدية، فإن النقد 

لوديعة والودائع لدى مصــــــرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي التي تبلغ فيرة اســــــتحقاقها األصــــــلية مالمة أشــــــهر أو أقل )باســــــتثناء الحد األدنى ل

 للمتطلبات التنظيمية السار 
 
حتفظ به لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي امتثاال

 
 ية في دولة اإلمارات العربية املتحدة(.االحتياطية امل

 

 التقديرات واألحكام املحاسبية الهامة   .4

لتقديرات تقوم الفروع بإعداد تقديرات وافيراضات تؤمر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات في غضون السنة املالية القادمة. يتم تقييم ا

ابقة وعوامل أخرى منها التوقعات الخاصة باألحدار املستقبلية التي يعتقد أن تكون معقولة واآلراء بشكلف متواصل وتستند إلى الخبرة الس

 الظروف. بحسب
 

 قياس مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة

ة يتطلب قياس مخصص الخسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة استخدام نماذ  معقدة وافيراضات هام

يتم شرح لناتجة(. ر الخسائء عن السداد والعمالز احتمالیة عجل الممال االئتماني )علی سبیوك السلوالمستقبلیة ول الظروف االقتصادية اح

 .3تفاصيل املدخالت واالفيراضات وأساليب التقدير املستخدمة في قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة في اإليضاح 
 

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

 .تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

 .اختيار النماذ  واالفيراضات املناسبة لقياس الخسارة االئتمانية املتوقعة 

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

 .إنشاء مجموعات من املوجودات املالية املماملة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة 
 

 ضرائب الدخل

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

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

هائية للضريبة الضريبة املتوقعة بناء  على تقديرات تتعلق بمدى استحقاق ضرائب إضافية في املستقبل. وفي حال وجود فروق بين النتيجة الن

 واملبالغ املدرجة في البداية، فإن هذه الفروق سيكون لها تأمير ضريبة الدخل والضريبة املؤجلة.
 

، تم االعيراف بموجودات الضريبة املؤجلة على أساس االفيراضات املتعلقة باألرباح املستقبلية. ويمكن تعديل موجودات 2019ديسمبر  31بتاريخ 

 ي حال حدور تغير في تلك االفيراضات.الضريبة املعيرف  ها ف
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 23 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي  .5

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي: أرصدة لدى

 352,307  300,394 ودائع نظامية -

 800,000  950,000 شهادات إيداع -

 272,009  158,933 حساب جار -

 1,409,327  1,424,316 

 7,248  661 نقد في الصندوق 

 1,409,988  1,431,564 
 

درهم(، و ي غير متوفرة  مليون  352: 2018مليون درهم ) 300ربية املتحدة املركزي لدى مصرف اإلمارات الع اإللزاميةتبلغ قيمة الودائع 

 لتمويل العمليات اليومية للفروع.

 

 من بنوك أخرى  مطلوب .6

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 15,360  40,014 ودائع

 16,676  2,415 حسابات جارية

 42,429  32,036 
 

ا٪( 2.44: 2018٪ )2.40 فائدة معدل 2019 ديسمبر  31 في كما ألخرى ا البنوك مناملطلوب  يحمل  .سنوي 
 

 2019  2018 
 أل  درهم  أل  درهم 

    بحسب املنطقة الجغرافية:

 -  12,694 اإلمارات العربية املتحدةداخل 

 14,296  28,007 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 283  690 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 17,457  1,038 أخرى 

 42,429  32,036 

 

 مليون درهم(. 32: 2018مليون درهم ) 30من البنوك األخرى على أرصدة تستحق مالمة أشهر أو أقل بقيمة يتضمن املطلوب 
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 24 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31 للسنة املنتهية في
 

 من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب .7

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 1,898,673  2,407,227 ودائع

 39,380  77,180 حسابات جارية

 2,484,407  1,938,053 
    

    بحسب املنطقة الجغرافية:

 149,674  61,686 األخرى دول مجلس التعاون الخليجي 

 1,784,118  2,421,759 ول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةد

 4,261  962 أخرى 

 2,484,407  1,938,053 
 

ـــتمل امل : ـ2018مليون درهم ) 2,094والفروع على أرصــــــــدة ذات اســــــــتحقاق أصــــــــلي ملدة مالمة أشــــــــهر أو أقل بقيمة  ركز الرئيســــــــ يامل طلوب منتشـــــ

 مليون درهم(. 1,931
 

ا.0.22: 2018٪ )0.85والفروع معدل فائدة  ركز الرئيس ييحمل املبلغ املستحق من امل ،2019ديسمبر  31كما في   ٪( سنوي 

 

 سل قروض و  .8

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 2,239,985  2,690,275 سل قروض و 

: مخصص االنخفاض في القيمة
 
 (140,743)  (132,302) ناقصا

: فوائد تعاقدية غير مسجلة
 
 (98,719)  (102,904) ناقصا

 2,000,523  2,455,069 سل صافي القروض وال
 

 مليون درهم(. 1.8: 2018درهم ) صفر ، بلغ إجمالي قيمة القروض املؤّمنة بضمانات 2019ديسمبر  31بتاريخ 
 

 سل تحليل القروض وال

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    بحسب النوع:

 332,000  392,831 سحوبات على املكشوف

 1,631,060  1,983,471 قروض

 251,082  290,727 إيصاالت أمانة

 25,843  23,246 كمبياالت مخصومة ومشيراة

 2,690,275  2,239,985 
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 25 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( سل قروض و  .8
 

 )تتمة( سل تحليل القروض وال
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    بحسب املنطقة الجغرافية:

 1,946,342  1,996,535 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

 262,104  403,975 األخرى  دول مجلس التعاون الخليجي

 31,539  14,328 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 -  275,437 أخرى 

 2,690,275  2,239,985 
    

    بحسب القطاع االقتصادي:

 461,014  413,119 تجارة وتبادل تجاري 

 46,530  127,140 اإلنشاءات

 295,232  549,078 التصنيع

 319,771  258,225 الخدمات

 15,230  8 نقل وتخزين واتصاالت

 5,079  48,538 تعدين ومحاجر

 285,482  438,674 مؤسسات مالية

 808,286  852,362 قطاع حكومي

 3,361  3,131 أخرى 

 2,690,275  2,239,985 
 

 مخصص االنخفاض في القيمة ) (8

 سل الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة القروض وال

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 154,287  140,743 يناير 1في 

 3,967  - 9عند التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم التغيرات 

 158,254  140,743 معاد عرضه – يناير  1في 

 (17,511)  (8,417) املعكوس للسنة

 -  (28) الشطب

 -  4 إعادة تقييم سعر الصرف

 140,743  132,302 ديسمبر 31في 



 30 

 26 املتحدةفروع اإلمارات العربية   -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( سل قروض و  .8

 صافي عكس مخصص االنخفاض في القيمة )د(8

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 (17,511)  (8,417) قيمة القروض والسلفيات انخفاضصافي عكس 

 -  28 من البنوك األخرى  وبعلى املطل صافي املخصص

 (11,856)  (4,878) االليرامات واملطلوبات الطارئةمخصصات  انخفاضصافي عكس 

 -  (294) أخرى 

 (13,561)  (29,367) 

 

 مليون درهم(. 237: 2018مليون درهم ) 234بما في ذلك الفوائد  التشغيليةغير  سل بلغ إجمالي القروض وال ،2019ديسمبر  31في 
 

 

 موجودات أخرى  .9

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 597,675  479,693 (25أدوات مالية مشتقة )إيضاح 

 9,407  12,573 حساب مقاصة

 24,895  27,513 )انظر أدناه( ضريبة مؤجلة موجودات

 
 
 1,404  1,391 مبالغ مدفوعة مقدما

 4,930  7,084 فوائد مدينة

 44,665  47,310 ذمم مدينة أخرى 

 575,564  682,976 
 

 موجودات ضريبة الدخل املؤجلة

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

 الحركة في حساب ضريبة الدخل املؤجلة تحليلها كالتالي:

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 23,770  24,895 يرينا 1في 

 1,391  - 9التغيرات من التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 25,161  24,895 معاد عرضه – يناير  1في 

 -  2,618 املحمل للسنة

 (266)  - املحمل / )املعكوس( للسنة

 24,895  27,513 ديسمبر 31في 
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 27 ربية املتحدةفروع اإلمارات الع  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( موجودات أخرى  .9

 )تتمة( موجودات ضريبة الدخل املؤجلة

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

 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    موجودات الضريبة املؤجلة:

  12أصل ضريبة مؤجلة قابل لالسيرداد بعد أكثر من 
 
 24,895  27,513 شهرا

 

 ودائع العمالء .10
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 637,256  2,050,884 ودائع ألجل

 1,990,308  1,840,427 حسابات تحت الطلب

 364,977  265,541 حسابات تحت الطلب

 56,147  48,008 ودائع هامشية

 4,204,860  3,048,688 
 

 القائمة في نهاية السنة.٪( من ودائع العمالء 39: 2018٪ ) 55بلغت ودائع أكبر عمالء ما نسبته 
 

 مليون درهم(. 1.8: 2018درهم ) صفر ما قيمته  سل بلغت قيمة ودائع العمالء املستخدمة كضمان للقروض وال
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    بحسب املنطقة الجغرافية:

 2,614,342  3,869,801 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

 128,960  14,869 ن الخليجي األخرى دول مجلس التعاو 

 281,954  194,515 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 23,432  125,675 أخرى 

 4,204,860  3,048,688 
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 28 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 ()تتمة 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 للمركز الرئيس ي والفروع مطلوب .11

 2019  2018 
 أل  درهم  أل  درهم 

 500,676  218,381 قروض
 49,432  100,589 حسابات جارية

 318,970  550,108 
    

 2019  2018 
 أل  درهم  أل  درهم 

    بحسب املنطقة الجغرافية:
 505,954  220,946 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 26,991  93,443 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 10,630  3,401 اإلمارات العربية املتحدة

 6,533  1,180 أخرى 
 318,970  550,108 

 

ا.2.44: 2018٪ )0.97بنسبة والفروع فائدة  مركز الرئيس يتحمل املبالغ املستحقة لل، 2019ديسمبر  31كما في   ٪( سنوي 
 

 أخرى مطلوبات  .12

 2019  2018 
 أل  درهم  أل  درهم 

 597,675  479,696 (25أدوات مالية مشتقة )إيضاح 
 17,529  18,571 (19مخصص الضريبة )إيضاح 

 
 
 5,825  8,477 رسوم وعموالت مقبوضة مقدما

 17,339  30,909 مصاري  مستحقة

 5,457  3,658 مخصص عالوات
 17,424  12,839 )انظر أدناه( مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 3,142  7,910 فوائد دائنة
 27,363  22,480 (24االعتمادات املستندية والضمانات الصادرة )إيضاح  عنمخصص خسائر االئتمان 

 14,160  9,525 حساب مقاصة
 50,391  70,076 (انظر أدناهمطلوبات أخرى )

 664,141  756,305 
 

 هاية الخدمة للموظفينالحركة في مخصص مكافآت ن
 

 14,629  17,424 يناير 1في 
 1,789  2,042 (20مخصص مرصود خالل السنة )إيضاح 

 (2,656)  (2,579) مدفوعات خالل السنة
 -  (2,333) الفروع األخرى  إلىتحويل 

 3,662  (1,715) اكتوارية )ربح( / خسارة

 17,424  12,839 ديسمبر 31في 
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 29 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 مطلوبات أخرى )تتمة( .12

 ألحكام املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 
تخدام ، باس2018و 2019ديسمبر  31، فقد قامت اإلدارة بتقدير القيمة الحالية الليراماتها كما في 19وفقا

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

٪(. وبموجب 3.75: 2018٪ )3.85لقد تم خصم االليرام املتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ 

 هذه الطريقة، فقد تم إجراء تقييم لفيرة الخدمة املتوقعة للموظ  لدى الفروع وللراتب األساس ي املتوقع بتاريخ ترك الخدمة. وقد افيرضت

 ٪(.4.30: 2018٪ )4.20اإلدارة متوسط تكالي  زيادة/ ترقية بنسبة 
 

 مليون درهم(. 8.60: 2018ليون درهم )م 7.77استحقاقات عن تكالي  املركز الرئيس ي والتي تبلغ قيتهما ذلك يشمل 
 

 رأس املال املخصص .13

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

 .ركز الرئيس يامل
 

 ليون درهم.م 446.4، بلغ رأس املال املخصص 2018ديسمبر  31كما في 
 

 كإضافة لرأس املال املخصص. ركز الرئيس ي: ال ش يء( من امل2018لم يتم استالم رأس مال إضافي ) ،2019ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 
 

 االحتياطيات .14

 احتياطي قانوني)أ(     

 للقوانين ذات العالقة املعمول  ها في دولة اإلمارات العربية املتحدة، يجب ت
 
٪ من ربح السنة إلى احتياطي قانوني غير 10حويل ما نسبته وفقا

عادل نسبة  ٪ من رأس املال املخصص. وعليه، فقد تم إجراء 50قابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتا يبلغ رصيد االحتياطي ما ي 

. وهذا االحتياطي غير 2019ديسمبر  31ة املنتهية في مليون درهم( إلى االحتياطي القانوني عن السن 6.8: 2018مليون درهم ) 6.6تحويل بقيمة 

 قابل للتوزيع.
 

 عـاماحتياطي (     ب)

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

 الصادر عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

 

 إيرادات الفائدة .15

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 63,160  80,303 سل قروض و 

 32,973  44,991 (23املركز الرئيس ي والفروع )إيضاح 

    مصارف أخرى:

 14,019  16,831 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة -

 97  121 خار  دولة اإلمارات العربية املتحدة -

 142,246  110,249 
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 30 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 مصاري  الفائدة .16

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 10,398  26,291 ودائع العمالء

 2,307  10,333 (23املركز الرئيس ي والفروع )إيضاح 

 -  58 بنوك أخرى: خار  اإلمارات العربية املتحدة

 36,682  12,705 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .17
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    إيرادات العموالت:

 34,000  35,258 من اعتمادات مستنديه وضمانات -

 3,606  4,012 من تحويالت -

 48,122  40,654 من أخرى* -

 79,924  85,728 

: مصاري  العموالت
 
 (3,354)  (3,524) ناقصا

 76,400  82,374 

 

 بشكل رئيس ي تكالي  صيانة الحسابات وإيرادات الرسوم املخصصة من قبل املركز الرئيس ي.  ذلكيشمل  *

 

 املصاري  التشغيلية .18

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 56,454  34,522 (20تكالي  موظفين )إيضاح 

 18,599  19,074 (23تكالي  تعهيد خارجي )إيضاح 

 2,157  2,780 مصاري  تقنية املعلومات

 5,572  - تكالي  إيجار

 1,093  7,944 استهالك

 8,909  7,158 (23تكالي  املركز الرئيس ي )إيضاح 

 29,715  39,395 أخرى 

 110,873  122,499 
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 31 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 ضريبة الدخل .19
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 17,529  18,571 فيرة التقريرالضرائب الحالية على الدخل خالل 

 1,431  2,880 املخصص في السنة السابقة ضمن

 18,960  21,451 إجمالي الضريبة الحالية

 266  (2,618) (9الضريبة املؤجلة )إيضاح  موجودات)الزيادة( / النقص في 

 19,226  18,833 ضريبة الدخل للسنة
 

 ٪(.20: 2018٪ )20يبلغ  2019إن معدل ضريبة الدخل املطبق على الفروع في سنة 
 

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

 تختل  عن املبلغ النظري الذي قد ينشأ باستخدام معدل الضريبة األساس ي للفروع وذلك على النحو التالي:
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 86,748  85,122 الربح قبل الضريبة

 17,350  17,024 حتسبة على أساس معدل الوعاء الضريبي للفرعاملبة الضري

 تأمير ما يلي:

 179  1,547 ة غير مقتطعةيمصاري  ضريب

 266  (2,618) )الزيادة( / النقص في أصل الضريبة املؤجلة

 1,431  2,880 ضريبة الحالية للسنوات السابقةللتعديل 

 -  - لخفض الضريبة الحالية املستخدمة ة العام السابقيخسائر ضريب

 19,226  18,833 للسنة ضريبة الدخلمصاري  

 

 تكالي  املوظفين .20
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 32,170  23,246 أجور ورواتب

 1,789  2,042 (12مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 

 22,495  9,234 أخرى 

 34,522  56,454 
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 32 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -بي باريباي إن ب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 النقد وما يعادله .21
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 7,248  661 (5نقد في الصندوق )إيضاح 

 272,009  158,933 (5كزي )إيضاح حساب جار لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املر 

 32,036  30,192 (6من بنوك أخرى بفيرة استحقاق أصلية تبلغ مالمة أشهر أو أقل )إيضاح  مطلوب

من املركز الرئيس ي والفروع بفيرة استحقاق أصلية تبلغ مالمة أشهر أو أقل  مطلوب

 1,931,032  2,093,906 (7)إيضاح 

 2,283,692  2,242,325 
 

 آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية .22

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

 صرف.تعد عوامل هامة في تقييم سيولة الفروع ومدى تعّرضها للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار ال
 

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

 حتا تاريخ االستحقاق التعاقدي.

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

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم  

       2019ديسمبر  31في 

       املوجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 1,409,988 - - - 1,409,988  املتحدة املركزي 

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

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

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

 546,660 - - - 546,660  موجودات أخرى 

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

       املطلوبات

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

 10 - - - 10  بنوك أخرى  من مطلوب

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

 614,613 - - - 614,613  مطلوبات أخرى 

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

 1,800,100 - 532,879 647,740 619,481  صافي فرق السيولة
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 33 ارات العربية املتحدةفروع اإلم  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 آجال استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية )تتمة( .22
 

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

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم  

       2018ديسمبر  31في 

       املوجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 1,431,564 - - - 1,431,564  املتحدة املركزي 

 32,036 - - - 32,036  من بنوك أخرى  مطلوب

 1,938,053 - - 1,512 1,936,541  من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 2,000,523  262,296 755,389 982,838  سل قروض و 

 656,677 - - - 656,677  موجودات أخرى 

 6,058,853 - 262,296 756,901 5,039,656  مجموع املوجودات
       

       املطلوبات

 3,048,688 - 1,964 161,528 2,885,196  ودائع العمالء

 963 - - - 963  أخرى من بنوك  مطلوب

 550,108 - - - 550,108  إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 705,588 - - - 705,588  مطلوبات أخرى 

 4,305,347 - 1,964 161,528 4,141,855  مجموع املطلوبات

 1,753,506 - 260,332 595,373 897,801  صافي فرق السيولة
 

 معامالت األطراف ذات العالقة .23

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

 قة عليها من قبل إدارة الفرع.، تم تنفيذ املعامالت التالية بموجب أحكام وشرو  تجارية و / أو تمت املوافمن البيانات املالية 11
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    املركز الرئيس ي والفروع

 32,973  44,991 (15إيرادات الفوائد )إيضاح 

 2,307  10,333 (16مصاري  الفوائد )إيضاح 

 8,909  7,158 (18تكالي  املركز الرئيس ي )إيضاح 

 18,599  19,074 (18تكالي  تعهيد خارجي )إيضاح 

 21,114  13,837 إيرادات الرسوم املخصصة من املركز الرئيس ي

 -  3,575 حجز تداول العمالت األجنبية

 -  1,740 تكالي  مساندة
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 34 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة .23

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    كبار موظفي اإلدارة

 910  945 منافع قصيرة األجل

 132  - مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 3,559  2,340 مجموع تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 2  2 عدد كبار موظفي اإلدارة
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    بنود خار  امليرانية العمومية

 3,067,512  4,047,479 خطابات ضمان وضمانات مقابلة

 101,989  571,636 اعتمادات مستندية

 1,362  743 قبوالت

 9,748,494  10,489,438 أدوات مالية مشتقة
 

مليون  3,068: 2018مليون درهم ) 4,047ضمانات بقيمة ، تشتمل خطابات الضمان والضمانات املقابلة على 2019ديسمبر  31بتاريخ 

 مليون درهم(، تم تقديم ضمانات مقابلة لها من املركز الرئيس ي والفروع. 102: 2018مليون درهم ) 572درهم( واعتمادات مستندية بقيمة 
 

 وقدره ، بلغت قيمة األدوات املالية املشتقة املبرمة مع املركز الرئيس ي 2019ديسمبر  31بتاريخ 
 
: 2018مليون درهم ) 10,489والفروع مبلغا

 مليون درهم(. 9,748
 

 طارئـة واليراماتمطلوبات  .24

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

 

 2019  2018 

 درهمأل    أل  درهم 

 342,735  702,426 اعتمادات مستندية

 5,514,073  6,861,458 خطابات ضمان وضمان مقابل

 67,989  98,177 قبوالت

 171,934  763,537 اليرامات غير مسحوبة

 8,425,598  6,096,731 
 

 وقدر 2019ديسمبر  31بتاريخ 
 
مليون درهم(  27: 2018مليون درهم ) 22ه ، بلغت قيمة املخصصات املتعلقة باملطلوبات الطارئة مبلغا

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 مطلوبات واليرامات طارئـة )تتمة( .24

لتي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء والتي تتعهد بموجبها الفروع بأن تقوم بسداد تحمل الضمانات واالعتمادات املستندية االحتياطية ا

قة الدفعات في حال لم يستطع العميل الوفاء باليراماته تجاه الغير، نفس مخاطر االئتمان الخاصة بالقروض. إن االعتمادات املستندية املوم

بة عن العميل والتي تفوض بموجبها الغير بسحب كمبياالت على الفروع وفق املبلغ والتجارية، التي تعتبر تعهدات خطية من قبل الفروع نيا

املنصوص عليه بمقتض ا أحكام وشرو  معينة، تكون مضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق  ها، وبالتالي فإن املخاطر الناشئة عنها أقل 

ستندية االحتياطية تعتبر أقل بكثير عن مبلغ االليرام حيث إن الفروع ال بكثير. كما أن املتطلبات النقدية بموجب الضمانات واالعتمادات امل

 قيام الغير بسحب أموال بموجب االتفاقية.
 
 تتوقع عادة

 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    اليرامات إيجار تشغيلي

 5,590  - سنة واحدة فأقل

 10,632  - أكثر من سنة واحدة حتا خمس سنوات

 -  - خمس سنواتأكثر من 

 -  16,222 
    

    بحسب املنطقة الجغرافية:

 2,666,326  3,026,710 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة

 223,276  601,758 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 3,002,418  4,117,331 دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 220,933  679,799 أخرى 

 8,425,598  6,112,953 

 

 أدوات مالية مشتقة .25

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

االئتمان إال فيما يتعلق بعقود األدوات  إن الفروع ليست معرضة ملخاطر  مع عمالء الفروع عن طريق املركز الرئيس ي على أساسف متبادل.

 املالية املشتقة املبرمة مع العمالء بمقدار قيمها الدفيرية، والتي تمثل قيمها العادلة.
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 36 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 مالية مشتقة )تتمة( أدوات .25

 إن عقود األدوات املالية املشتقة التي قامت الفروع بتنفيذها نيابة عن العمالء والقائمة في نهاية السنة  ي على النحو التالي:
 

 

  القيمة

  التعاقدية

 القيمة العادلةب

  للموجودات

 القيمة العادلةب

 للمطلوبات

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

      2019ديسمبر  31

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

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

 12,795,388  479,693  479,696 
      

      2018ديسمبر  31

 587,786  587,786  8,882,004 عقود آجلة لصرف العمالت األجنبية ومقايضات العمالت

 8,554  8,554  176,827 خيارات العمالت

 1,335  1,335  44,619 مقايضات أسعار الفائدة

 9,103,450  597,675  597,675 
 

 األدوات املالية .26

 )أ(    السياسات املحاسبية الهامة

القياس و  االعيرافة الهامة املتبعة، بما في ذلك معايير تفاصيل السياسات واألساليب املحاسبيمن البيانات املالية  3يتناول اإليضاح 

 املالية واملطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية. املوجوداتكل فئة من لاالعيراف باإليرادات واملصروفات  بموجبهواألساس الذي 
 

 فئات األدوات املالية(    ب)

 2019 2018 

 أل  درهم أل  درهم 

   املالية: املوجودات

 5,461,178 6,458,860 بالتكلفة املطفأة

 597,675 479,693 عادلة من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة ال

 6,938,553 6,058,853 
   

   الية:امل املطلوبات

 3,707,672 4,658,757 بالتكلفة املطفأة

 597,675 479,696 ارةعادلة من خالل الربح أو الخسبالقيمة ال

 5,138,453 4,305,347 
 

 ) ( القيمة العادلة لألدوات املالية

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

 يضاحات حول البيانات املاليةإ

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 إدارة املخاطر املالية .27

 عوامل املخاطر املالية

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

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

حتمية لالستمرار في خوض العمل التجاري. وبالتالي، تهدف الفروع إلى تحقيق توازن مناسب بين املخاطر والعوائد وتقليل اآلمار السلبية 

 األداء املالي للفروع. املحتملة على
 

إن سياسات إدارة املخاطر لدى الفروع مصممة لتحديد وتحليل هذه املخاطر ووضع سقوف وضوابط مناسبة لها ومراقبتها واالليرام بالسقوف 

الفروع بطريقة منتظمة من خالل النظم املعلوماتية املوموقة واملتطورة. تعمل اإلدارة العليا على مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر لدى 

 بما يعكس أمر التغيرات في األسواق واملنتجات واملمارسات الناشئة املثلى.
 

املستقلة تقوم اإلدارة العليا بإدارة املخاطر بموجب السياسات املعتمدة من قبل البنك، بينما تتولى اإلدارة اإلقليمية املسؤولية عن املراجعة 

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

 املخاطر السيطرة على

يقع على عاتق اإلدارة اإلقليمية مراقبة مدى االليرام بمبادئ وسياسات وسقوف املخاطر لدى الفروع، وكذلك إدارة املوجودات واملطلوبات 

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

 

 / املراقبة العامة التدقيق الداخلي

ع يضطلع قسم التدقيق الداخلي بمراجعة عمليات إدارة املخاطر لدى الفروع حيث يقوم بفحص مدى كفاية اإلجراءات املطبقة واليرام الفرو 

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

 برفع تقارير عن النتائن والتوصيات إلى اإلدارة والبنك.
 

 مخاطر االئتمان

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

 باليراماتهم التعاقدية تجاه الفروع.
 

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

 وجودات األخرى واالليرامات املتعلقة باالئتمان خار  امليرانية العمومية، مثل اليرامات وضمانات القروض.للبنوك والعمالء اآلخرين، وامل
 

 )بما في ذلك اليرامات وضمانات القروض( سل القروض وال

تل  باختالف التغيرات إن تقدير التعرض ملخاطر االئتمان ألغراض إدارة املخاطر هو أمر معقد ويتطلب استخدام النماذ  حيث أن التعرض يخ

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

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

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

 .9الخسائر االئتمانية املتوقعة بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
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 38 ية املتحدةفروع اإلمارات العرب  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 تصني  مخاطر االئتمان

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

ن النماذ  من استخدام حكم الخبراء من املركز الرئيس 
ّ
مك  ي نماذ  تصني  داخلية مخصصة ملختل  فئات األطراف املقابلة. إضافة إلى ذلك، ت 

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

 في النموذ .
 

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

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

 مقياس التصني  الداخلي للفروع:
 

 التصني  الخارجي: املعادل لتصني  وكالة ستاندرد أند بورز وص  الفئة تصني  البنك

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

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

 D دون املستوى القياس ي 11-12

 

 قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

 من "مالر مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء  على التغيرات في الجودة االئتمانية منذ  9حدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  
 
نموذجا

 االعيراف املبدئي على النحو املوجز أدناه:

 ن الئتماطر امخام مراقبة یتاض في قيمتها االئتمانية عند االعيراف املبدئي في "املرحلة األولى" وتصّن  األداة املالية التي لم تتعرض النخف

 .الفروع لقب من استمرار ب  هالخاصة ا

 ا تبارهإذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعيراف املبدئي، يتم نقل األداة املالية إلى "املرحلة الثانية" ولكن ال يتم اع

 أنها تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية.

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

 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 ال
 
عمر الناتن عن أحدار التعثر املحتملة خالل فيرة االمدي عشر شهرا

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

 في أنه يجب مراعاة املعلومات  9وجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم يتمثل املفهوم السائد في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بم

 التطلعية.
 

ئتمانية املوجودات املالية املنشأة أو املشيراة التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية  ي تلك املوجودات املالية التي انخفضت قيمتها اال 

 على أساس العمر )املرحلة الثالثة(.عند االعيراف املبدئي. وتقاس الخسائر االئتم
 
 انية 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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 39 ت العربية املتحدةفروع اإلمارا  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 تعري  التعثر واملوجودات التي تعرضت النخفاض في قيمتها االئتمانية

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

 املعايير الكمية

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

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

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

 زئي أو كلي ملبلغ التعرض لدى البنك، دون مراعاة أي مخاطر التعثر املحتملة أو غير املؤكدة التي من املحتمل أن تؤدي إلى عدم اسيرداد ج

 من االسيردادات املحتملة الناتجة عن تنفيذ الضمانات أو الكفاالت املستلمة.

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

 قابل )بغض النظر عن هوية مقدم الطلب( بحيث يمكن أن تمنع أو أي حماية من الدائنين يتم التقدم بطلب لها أو تبدأ ضد الطرف امل

 تعلق أو تغّير أو تقلل اليرام الطرف املقابل بالدفع.
 

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

 االئتمان الداخلية.
 

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

 املتوقعة للفروع.
 

 يخر  الطرف املقابل من حالة التعثر في حالة عدم وجود أي من أحدار التعثر املذكورة أعاله وعندما يتم استئناف الدفع
 
ات بانتظام وفقا

 للشرو  التعاقدية األولية أو الجديدة.
 

 شرح املدخالت واالفيراضات وأساليب التقدير -قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة 

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

تن املخصوم االئتمان منذ االعيراف املبدئي أو ما إذا كان األصل قد تعرض النخفاض في قيمته االئتمانية. إن الخسائر االئتمانية املتوقعة  ي املن

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

  احتمال تخل  املقيرض عن أداء اليراماته املالية )بموجب "تعري  التعثر واالئتمان منخفض القيمة" املذكور أعاله(،  تمثل احتمالية التعثر

 أو العمر املتبقي لالليرام. 12وذلك على مدى 
 
 شهرا

  ر على مدى
ّ
 القادمة يعتمد مستوى التعرض الناتن عن التعثر على املبلغ الذي تتوقع الفروع استحقاقه وقت حدور التعث

 
االمدي عشر شهرا

 أو العمر املتبقي ملستوى التعرض الناتن عن التعثر.

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

 أو على أساس العمر،  12سب الخسارة على أساس مدة مئوية مقابل كل وحدة من وحدات التعرض وقت حدور التعثر. كما تحت
 
شهرا

 القادمة، بينما تمثل 
 
 نسبة الخسارة املتوقعة إذا حدر التعثر في فيرة االمدي عشر شهرا

 
حيث تمثل الخسارة لفيرة االمدي عشر شهرا

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر االئتمان

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

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

الحياة )أي لم يتم سداد مستقبلي ولكل تعرض فردي أو جماعي. يتم ضرب هذه املكونات الثالمة معا وتعديلها الحتمالية البقاء على قيد 

التعرض مسبقا ولم يحدر تعثر في وقت سابق من الشهر(. إن هذا يؤدي إلى احتساب الخسائر االئتمانية املتوقعة بشكل فعال لكل شهر 

 مستقبلي، مم يتم خصمه بالرجوع إلى تاريخ التقرير ويتم جمعه.
 

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

ة في كيفية تطور العثرات في املحفظة من نقطة االعيراف املبدئي وخالل عمر القرض. ويستند مل  االستحقاق على البيانات التاريخية القابل

 ملحفظة وفئات التصني  االئتماني، ويدعم هذا التحليل التاريخي.للمالحظة ويفيرض أن يكون هو نفسه عبر جميع املوجودات ضمن ا
 

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

 وعلى مدى العمر بناء  على 12تحديد الخسارة الناتجة عن التعثر ملدة 
 
العوامل التي تؤمر على االسيردادات التي تقع بعد حدور التعثر.  شهرا

 12 كما تدخل كذلك املعلومات االقتصادية التطلعية في تحديد احتمالية التعثر والتعرض الناتن عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر ملدة

 وعلى مدى العمر. وتختل  هذه االفيراضات باختالف نوع املنتن.
 
 شهرا

 

 ملعلومات التطلعية املدرجة في نماذ  الخسائر االئتمانية املتوقعةا

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

 ئتمان والخسائر االئتمانية املتوقعة لكل محفظة.تاريخي وتحديد املتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤمر على مخاطر اال 
 

تحليل  تم تحديد تأمير هذه املتغيرات االقتصادية على احتمالية التعثر والتعرض الناتن عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر عن طريق إجراء

 على معدالت ال
 
تعثر وعلى مكونات التعرض الناتن عن التعثر والخسارة الناتجة االنحدار اإلحصائي لفهم تأمير التغيرات في هذه املتغيرات تاريخيا

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر االئتمان

 املتغيرات االقتصادية افيراضات

 فيما يلي أهم االفيراضات التي تؤمر على مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة:

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

دد من الخبراء في املركز الرئيس ي. يتم توفير التوقعات حول األسواق الرئيسية من خالل قبل مجموعة البحور االقتصادية بالتعاون مع ع

متغيرات االقتصاد الكلي الرئيسية )و ي الناتن املحلي اإلجمالي ومكوناته ومعدل البطالة وأسعار املستهلك وأسعار الفائدة وأسعار صرف 

تي تعد محركات لنماذ  مقاييس الخطر املستخدمة في االتجاه الهابط لعملية اختبار العمالت األجنبية وأسعار النفط وأسعار العقارات( وال

 الضغط املالي.
 

  سيناريو سلبي ويص  تأمير حدور بعض املخاطر التي تؤمر على السيناريو األساس ي، مما يؤدي إلى مسار اقتصادي أقل إيجابية. وتتمثل

إلجمالي. ويتم تطبيق هذه الصدمة على الناتن املحلي اإلجمالي بمقاييس متغيرة، ولكن في نقطة االنطالق هنا في صدمة على الناتن املحلي ا

وقت واحد بين االقتصادات عندما تكون األزمة قيد النظر أزمة عاملية معاصرة. يتم خصم املتغيرات األخرى )مثل معدالت البطالة 

 اء.والتضخم والفائدة( على أساس العالقات االقتصادية وحكم الخبر 
 

  سيناريو إيجابي ويعكس تأمير حدور بعض املخاطر الصعودية على االقتصاد، مما يؤدي إلى مسار اقتصادي أكثر إيجابية. ولتحقيق تقدير

 علىغير متحير للمخصصات، تم تصميم السيناريو اإليجابي بحيث يكون احتمال الصدمة على نمو الناتن املحلي اإلجمالي )في املتوسط 

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

 .السلبي السيناريو  في كما نفسها بالطريقة

 

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

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

 إجمالي القيمة الدفيرية للموجودات املالية أدناه أقص ا تعّرض للفروع ملخاطر االئتمان على هذه املوجودات:
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 42 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر االئتمان

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

  2019 2018 

 املجموع املجموع املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى  

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم  

       من بنوك أخرى  مطلوب

 32,036 42,457 - - 42,457  درجة االستثمار

  42,457 - - 42,457 32,036 

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

 32,036 42,429 - - 42,429  القيمة الدفيرية

       

       سل قروض و 

 1,574,823 1,979,038 - - 1,979,038  درجة االستثمار

 426,877 477,629 - 26,401 451,228  رقابة قياسية

 238,285 233,608 233,608 - -  التعثر

  2,430,266 26,401 233,608 2,690,275 2,239,985 

: فوائد تعاقدية غير محتسبة
 
 (98,719) (102,904) (102,904) - -  ناقصا

 (140,743) (132,302) (130,073) (782) (1,447)  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

 2,000,523 2,455,069 631 25,619 2,428,819  القيمة الدفيرية
       

       االليرامات خار  امليرانية العمومية

 4,773,378 6,825,726 - 2,203 6,823,523  درجة االستثمار

 1,288,023 1,552,532 - 255,719 1,296,813  رقابة قياسية

 35,330 47,340 47,340 - -  التعثر

 6,096,731 8,425,598 47,340 257,922 8,120,336  القيمة الدفيرية
       

 (27,363) (22,480) (20,452) (822) (1,206)  مخصص خسارة االنخفاض في القيمة
 

 اناتالضم

  ي 
 
تتبدا الفروع مجموعة من السياسات واملمارسات التي تعمل على الحد من مخاطر االئتمان، وأكثر هذه السياسات واملمارسات انتشارا

. تقوم الفروع بتطبيق توجيهات محددة لقبول فئات مختلفة من 
 
 شائعا

 
الحصول على ضمانات عن األموال املقدمة حيث يعتبر ذلك أسلوبا

 وقدره  2019ديسمبر  31ت أو لتخفي  مخاطر االئتمان. بلغت القيمة العادلة للضمانات املحتفظ  ها كما في الضمانا
 
مليون درهم  215مبلغا

 مليون درهم(. 245.9: 2018)
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 43 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 مخصص الخسارة

 

 2019 

  املرحلة الثالثة املرحلة الثانية األولىاملرحلة  

الخسارة االئتمانية املتوقعة  

  12على مدى 
 
 شهرا

الخسارة االئتمانية 

 املتوقعة على مدى العمر

الخسارة االئتمانية 

 املجموع املتوقعة على مدى العمر

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم ل  درهمأ 

     ومطلوب من البنوك سل قروض و 

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

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

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

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

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

املالية الجديدة واملدفوعات  املوجودات

 (8,389) (9,539) 724 426 صافيبال -خالل السنة 

 (28) (28) - - الشطب

 4 (1) 5 - إعادة تقييم العمالت األجنبية

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

     

     ليرامات خار  امليرانية العموميةاال

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

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

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

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

ديدة واملدفوعات املالية الج املوجودات

 (4,878) (4,975) 42 55 صافيبال -خالل السنة 

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

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

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31في  للسنة املنتهية
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخصص الخسارة
 

 2018 

  املرحلة الثالثة املرحلة الثانية األولىاملرحلة  

الخسارة االئتمانية املتوقعة  

  12على مدى 
 
 شهرا

الخسارة االئتمانية 

 املتوقعة على مدى العمر

الخسارة االئتمانية 

 املجموع ى مدى العمراملتوقعة عل

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم 

     ومطلوب من البنوك سل قروض و 

 158,254 150,921 5,684 1,649 يناير 1مخصص الخسارة كما في 

 23 - 35 (12) 2إلى املرحلة  1تحويل من املرحلة 

خالل  مدفوعاتموجودات مالية جديدة و 

 (17,534) (11,355) (5,607) (572) بالصافي -السنة 

 140,743 139,566 112 1,065 ديسمبر 31مخصص الخسارة كما في
      

     االليرامات خار  امليرانية العمومية

 39,219 34,549 2,280 2,390 يناير 1مخصص الخسارة كما في 

 129 - 244 (115) 2إلى املرحلة  1تحويل من املرحلة 

خالل  اتمدفوعموجودات مالية جديدة و 

 (11,985) (9,658) (1,026) (1,301) بالصافي -السنة 

 27,363 24,891 1,498 974 ديسمبر 31مخصص الخسارة كما في 
 

 إجمالي القيمة الدفيرية

 2019 

 املجموع  املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

        بنوكمن المطلوب 

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

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

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

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

 2018 

 املجموع  املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

        من البنوكمطلوب 

 45,293  -  1,810  43,483 يناير 1إجمالي القيمة الدفيرية كما في 

 (13,257)  -  536  (13,793) بالصافي -خالل السنة  مدفوعاتموجودات مالية جديدة و 

 32,036  -  2,346  26,690 ديسمبر 31إجمالي القيمة الدفيرية كما في 
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 45 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخصص الخسارة
 

 2019 

 املجموع املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة األولى 

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم 

     للعمالء وسل قروض 

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

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

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

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

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

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

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

     

     اليرامات خار  امليرانية العمومية

 6,096,731 35,330 329,705 5,731,696 القيمة الدفيرية اإلجمالية كما في يناير

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

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

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

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

 8,425,598 47,340 257,922 8,120,336 ديسمبر 31إجمالي القيمة الدفيرية كما في
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 46 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخصص الخسارة

 2018 

 املجموع  املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األولى 

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

        للعمالء سل قروض و 

 1,969,457  152,269  148,949  1,668,239 يناير 1إجمالي القيمة الدفيرية كما في 

 3,517  -  8,509  (4,992) تحويالت من املرحلة األولى إلى املرحلة الثانية

خالل السنة  مدفوعاتجديدة و  موجودات مالية

 168,292  (12,703)  (26,062)  207,057 بالصافي -

 2,141,266  139,566  131,396  1,870,304 ديسمبر 31إجمالي القيمة الدفيرية كما في 

 

        االليرامات خار  امليرانية العمومية

 6,858,660  43,669  303,845  6,511,146 يناير 1إجمالي القيمة الدفيرية كما في 

 47,132  -  161,251  (114,119) تحويالت من املرحلة األولى إلى املرحلة الثانية

خالل السنة  مدفوعاتموجودات مالية جديدة و 

 (809,061)  (8,339)  (135,391)  (665,331) بالصافي -

 6,096,731  35,330  329,705  5,731,696 ديسمبر 31إجمالي القيمة الدفيرية كما في 
 

. وعليه، لم 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. جوهريةتكن هناك حركات 

 

 سياسة الشطب

ا، عندما تستنفد جميع جهود االسيرداد العملية وتقرر عدم وجود توقع معقول السيردادها.  تقوم الفروع بشطب املوجودات ا أو جزئي  املالية، كلي 

اسيرداد الفروع  ي طريقة أن تكون ( في حالة 2ف أنشطة التقاض ي و)يقا( إ1د توقع معقول لالسيرداد )جوم وعلى عدات لمؤشراتشتمل 

 ت بالكامل.لضمانااقيمة ال يوجد توقع معقول باسيرداد ت وعندما لضمانااعلى إغالق الرهن 

 

 املخاطرمخاطر االئتمان وتركيرات أ(   

ات تتعرض الفروع ملخاطر االئتمان و ي املخاطر املتعلقة بتسبب الطرف املقابل في خسارة مالية للفروع نتيجة إلخفاقه في الوفاء باالليرام

التي من املحتمل أن تعّرض الفروع ليركيرات مخاطر االئتمان باألساس من األرصدة والودائع لدى البنوك امليرتبة عليه. تتكون املوجودات املالية 

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

 ملخاطر االئتمان من أهمية في عمل الفروع، ولذلك 
 
تحرص اإلدارة على إدارة تعرضاتها ملخاطر االئتمان بعناية وحذر. تتعرض الفروع أيضا

 .امليرانية العمومية مثل اليراماتغير املدرجة ب التعهدات املرتبطة باالئتمانخالل 
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 47 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 اليةإيضاحات حول البيانات امل

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 املخاطر )تتمة(مخاطر االئتمان وتركيرات أ(   
 

 تحديد القطاعات

 فيما يلي املوجودات املالية والبنود خار  امليرانية العمومية لدى الفرع بحسب تركير القطاع:
 

 أل  درهم 

 طارئة واليرامات مطلوبات   مالية موجودات 

    2019ديسمبر  31في 

    األعمالقطاعات 

 295,995  754,430 التجارة والتصنيع

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

 940,898  104,030 اإلنشاءات

 2,498,378  1,252,414 أخرى 

 6,485,711  8,425,598 
    

    2018ديسمبر  31في 

    األعمالاعات قط

 310,201  550,288 التجارة والتصنيع

 3,227,568  3,679,887 البنوك واملؤسسات املالية

 1,036,212  17,204 اإلنشاءات

 1,522,750  1,231,446 أخرى 

 5,478,825  6,096,731 
 

 مخاطر السوق ب(   

تيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء  كانت تلك التغيرات متعلقة بالورقة مخاطر السوق  ي املخاطر املتعلقة بتقلب قيمة األدوات املالية ن

مخاطر السوق املالية نفسها أو بالجهة املصدرة لها أو بعوامل لها تأمير على كافة األوراق املالية املتداولة في السوق. تعمل الفروع على الحد من 

رقابة الفعالة للعوامل الرئيسية املؤمرة على حركات السوق والتحليل الدوري لألداء من خالل املركز الرئيس ي بالحفا  على تنوع املحفظة وال

 التشغيلي واملالي لعمالء الفروع.
 

 مخاطر العمالت

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

 باإلضافة إلى استخدام اسيراتيجيات التحو   بوضع
 
سقوف محددة على املراكز املختلفة بحسب العملة، وتتم مراقبة هذه السقوف يوميا

 لضمان الحفا  على هذه املراكز ضمن السقوف املقررة لها.
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 48 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31نة املنتهية في للس
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر العمالت

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

 ظ الفروع بمركزها تجاه الدوالر األمريكي ضمن السقوف املعتمدة من قبل إدارة الفروع.ومع ذلك، تحتف
 

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

 ب العملة وبحسب العمالت ككل وتتم مراقبة هذه السقوف بانتظام.املركز الرئيس ي بوضع سقوف ملستوى التعرضات بحس

. يتضمن الجدول املوجودات 2018و  2019ديسمبر  31يلخص الجدول التالي تعرض الفروع ملخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية في 

 سب العملة:مصنفة ح ،واملطلوبات املالية للفروع والبنود خار  امليرانية العمومية باملبالغ املدرجة
 

 املجموع أخرى  دوالر أمريكي درهم 

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم 

     2019ديسمبر  31في 

     املوجودات

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

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

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

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

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

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

     املطلوبات

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

 10 2 8 - إلى بنوك أخرى  مطلوب

 318,970 109,324 145,734 53,912 إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

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

 5,138,453 984,291 2,562,595 1,581,567 مجموع املطلوبات

 1,800,100 335,636 1,351,541 122,923 امليرانية العمومية صافي مركز 
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 49 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر العمالت

 ملجموعا أخرى  دوالر أمريكي درهم 

 أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم 

     2018ديسمبر  31في 

     املوجودات

 1,431,564 - 165,590 1,265,974 النقد في الصندوق 

 32,036 16,676 15,360 - من بنوك أخرى  مطلوب

 1,938,053 1,486,015 449,776 2,262 من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 2,000,523 25,486 1,651,566 323,471 سل قروض و 

 656,677 254,407 303,125 99,145 موجودات أخرى 

 6,058,853 1,782,584 2,585,417 1,690,852 مجموع املوجودات
 

     املطلوبات

 3,048,688 652,885 770,215 1,625,588 ودائع العمالء

 963 367  596 إلى بنوك أخرى  مطلوب

 550,108 1,407 509,353 39,348 يس ي والفروعإلى املركز الرئ مطلوب

 705,588 272,725 317,339 115,524 مطلوبات أخرى 

 4,305,347 927,384  1,596,907 1,781,056 مجموع املطلوبات

 1,753,506 855,200 988,510 (90,204) امليرانية العمومية صافي مركز 
 

 

 مخاطر أسعار الفائدة

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

 وتستخدم ا
 
سيراتيجيات التحو  لضمان قامت الفروع بوضع سقوف للفروق في أسعار الفائدة لفيرات محددة. تراقب الفروع مراكزها يوميا

نفة الحفا  على هذه املراكز ضمن سقوف الفروق املقررة لها. يبين الجدول التالي املوجودات واملطلوبات املالية للفروع بقيمها الدفيرية مص

 لتواريخ االستحقاق. ويبين الجدول التالي موجودات ومطلوبات الفروع بقيمها الدفيرية، مصنفة بتواريخ إعا
 
دة التسعير التعاقدي أو وفقا

 االستحقاق، أيهما أسبق.
 

مليون درهم(  800: 2018مليون درهم ) 950 مصرف اإلمارات املركزي بقيمةينشأ تعرض الفروع لعدم تطابق أسعار الفائدة من أرصدة 

 بقيمةفروع المن املكتب الرئيس ي و ستحقة واملبالغ امل ،مليون درهم( 15: 2018مليون درهم ) 28املستحقة من بنوك أخرى بقيمة واملبالغ 

ودائع  ،مليون درهم( 1،908: 2018مليون درهم ) 2،137 بقيمة سل القروض و وال ،مليون درهم( 1،892: 2018مليون درهم ) 2،407

 501: 2018مليون درهم ) 218 بقيمة فروعالللمكتب الرئيس ي و املطلوب مليون درهم( و  637: 2018مليون درهم ) 2،051العمالء بقيمة 

يتم إعادة تسعيرها بشكل دوري. تراقب اإلدارة مخاطر أسعار الفائدة من خالل استخدام تقرير مفصل عن الفجوات واختبارات و  ،مليون درهم(

 الضغط لتحليل تأمير التحركات املتوقعة في أسعار الفائدة.
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 50 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 انات املاليةإيضاحات حول البي

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة
 

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

 ٪ أل  درهم أل  درهم أل  درهم همأل  در  أل  درهم 

       2019ديسمبر  31في 

       املوجودات

 %1.51 1,409,988 459,988 - - 950,000 نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

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

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

       سل قروض و 

 %3.02 2,690,275 553,006 560,770 969,175 607,324 اإلجمالي

 - (235,206) (235,206) - - - املخصص

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

 %1.51 6,938,553 1,404,015 560,770 1,371,941 3,601,827 مجموع املوجودات

       

       املطلوبات

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

 - 10 10 - - - إلى بنوك أخرى  مطلوب

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

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

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

    557,721 481,883 2,225,668 صافي املركز
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 51 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 تتمة() مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة
 

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

 ٪ أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم أل  درهم 

       2018ديسمبر  31في 

       املوجودات

 %2.22 1,431,564 631,564 - - 800,000 لعربية املتحدة املركزي نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات ا

 % 2.44 32,037 16,677 - - 15,360 من بنوك أخرى  مطلوب

 %0.22 1,938,053 39,451  7,022 1,891,580 من املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

       سل قروض و 

 %3.00 2,239,985 331,998 262,296 899,320 746,371 اإلجمالي

 - (239,462) (239,462) - - - املخصص

 - 656,677 656,677 - - - موجودات أخرى 

  6,058,854 1,436,905 262,296 906,342 3,453,311 مجموع املوجودات
       

       املطلوبات

 % 1.76 3,048,688 2,411,430 97,263 349,154 190,841 ودائع العمالء

 - 963 963    إلى بنوك أخرى  مطلوب

 %2.44 550,108 49,432 - - 500,676 إلى املركز الرئيس ي والفروع مطلوب

 - 705,588 705,588 - - - مطلوبات أخرى 

  4,305,347 3,167,413 97,263 349,154 691,517 مجموع املطلوبات

    165,033 557,188 2,761,794 صافي املركز
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 52 ية املتحدةفروع اإلمارات العرب  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( مخاطر السوق ب(   

 )تتمة( مخاطر أسعار الفائدة

غيرات األخرى، على بيان الدخل الشامل للفروع. يوضح الجدول التالي مدى تأمير التغير املعقول املحتمل في أسعار الفائدة، مع مبات كافة املت

ديسمبر. تتم مراقبة  31يتمثل التأمير على الدخل في تأمير التغيرات املفيرضة في أسعار الفائدة على صافي إيرادات الفائدة ملدة سنة واحدة كما في 

 ع بيان مدى التأمر:كافة املخاطر البنكية على القيمة الدفيرية وتحليلها إلى تركيرات بحسب العملة م
 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

 8,710  8,163 نقطة أساس في سعر إيبور  25± أمر التغير بواقع 
 

 4,622: 2018مليون درهم ) 5,535تشتمل آمار أسعار الفائدة املبينة أعاله على تصّورات مبّسطة وتستند إلى موجودات محّملة بالفائدة بقيمة 

مليون درهم(. ال يستدعي تأمر أسعار الفائدة اتخاذ إجراءات  1,138: 2018مليون درهم ) 2,269مطلوبات محّملة بالفائدة بقيمة مليون درهم( و 

 من قبل اإلدارة للتخفي  من أمر الحركات في أسعار الفائدة.
 

اة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية، مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية  ي مخاطر تقلب التدفقات النقدية املستقبلية لألد

وع آلمار أما مخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة فهي مخاطر تقلب قيمة األداة املالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. تتعرض الفر 

ة وتدفقاتها النقدية. يمكن أن تزداد فروق الفائدة نتيجة لهذه التقلبات في املستويات السائدة ألسعار الفائدة السوقية على قيمتها العادل

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

 الفرق بين معدالت الفائدة وإعادة التسعير، وتتم مراقبة هذه السقوف بشكلف يومي.

 

 السيولةمخاطر  (   

ملالية. قد تنشأ مخاطر السيولة  ي املخاطر املتمثلة في مواجهة منشأة ما لصعوباتف في توفير األموال الالزمة للوفاء باليراماتها املرتبطة باألدوات ا

سيولة من خالل املتابعة املنتظمة بما مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع األصل املالي بسعر مقارب لقيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر ال

 يضمن توافر األموال الالزمة للوفاء باالليرامات املستقبلية. يتولى املركز الرئيس ي توفير السيولة املطلوبة للفروع.
 

 آلية إدارة مخاطر السيولة

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

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

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

 والبيانات اإلحصائية لألصل.  

  إلى نتيجة املطابقة وتحليل الفجوة، تقوم إدارة الخزينة باتخاذ قرارها بشأن االقيراض لسد العجز/ إقراض فائض األموال من 
 
واستنادا

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

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

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

 املاليةإيضاحات حول البيانات 

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 السيولة )تتمة(مخاطر  (   

 ملتطلبات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي واإلرشادات الداخلية لدى الفروع. حدد املصرف املركزي متطلبات  السيولةالفروع  تدير 
 
وفقا

 املحافظة على معدل إلزامي 14٪ و1ع بما ييراوح بين االحتياطي للودائ
 
٪ للودائع تحت الطلب والودائع ألجل. يشير  املصرف املركزي أيضا

 إليها املبالغ املوظفة بين البنوك التي يزيد أجلها املتبقي  سل ، وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد القروض وال1:1إلى الودائع بنسبة  سل لل
 
)مضافا

 ملا هو مقرر من قبل املصرف املركزي. تقوم إدارة الفروع بمراقبة نسب السيولة بشكلف منتظم.عن مالمة أشه
 
 ر( على األموال الثابتة وفقا

 

 التدفقات النقدية غير املشتقة

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

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

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

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

          2019 ديسمبر  31في 

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

 10  -  -  -  10 إلى بنوك أخرى  مطلوب

إلى املركز الرئيس ي  مطلوب

 318,970  -  -  -  318,970 والفروع

 614,613  -  -  -  614,613 مطلوبات أخرى 

 5,138,453  -  3,102  159,792  4,975,379 املجموع
 

          2018ديسمبر  31في 

 3,048,688  -  1,964  161,528  2,885,196 ودائع العمالء

 963  -  -  -  963 إلى بنوك أخرى  مطلوب

إلى املركز الرئيس ي  مطلوب

 550,108  -  -  -  550,108 والفروع

 705,588  -  -  -  705,588 مطلوبات أخرى 

 4,305,347  -  1,964  161,528  4,141,855 املجموع
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 54 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 السيولة )تتمة(مخاطر  (   

 التدفقات النقدية املشتقة

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

لفروع، إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس باليحلل الجدول املوضح أدناه األدوات املالية التي ستتم تسويتها على أساس اإلجمالي 

لغ املبينة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن املبالالفيرة املتبقية من تاريخ بيان املركز املالي 

 املخصومة.

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

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

            2019ديسمبر  31 في

عقود صرف العمالت 

            ألجنبيةا

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

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

            

            2018ديسمبر  31 في

عقود صرف العمالت 

            األجنبية

 4,442,575  -  196,300  380,366  1,718,561  2,147,348 تدفقات صادرة -

 4,439,427  -  196,300  380,529  1,717,385  2,145,213 تدفقات واردة -

 

 البنود غير املدرجة في امليرانية العمومية

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

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

        2019ديسمبر  31في 

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

        2018ديسمبر  31في 

 6,096,731  163,322  580,258  5,353,151 مطلوبات طارئة واليرامات
 

 القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املاليةد(    

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

 عن القيم الدفيرية ذات العالقة. للموجودات واملطلوبات املالية للفروعأساس تجاري. إن القيمة العادلة املقدرة 
 
 جوهريا

 
 ال تختل  اختالفا
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 55 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -اي إن بي باريبب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 إدارة رأس املال ه(

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

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

املخاطر لغرض تقييم متطلبات رأس املال الحالية املحددة أدناه من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، تقوم الفروع بحساب نسبة 

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

 

 ملقررات بازل و  رأس املال هيكل
 

 2كفاية رأس املال وفقا
 

 2019 2018 

 النسبة الفعلية  الحد األدنى املطلوب 

 %25.52 %9.50 لكية العادية الشق األول حقوق املنسبة 

 %25.52 %11.00 نسبة الشق األول من رأس املال*

 %26.96 %13.00 نسبة كفاية رأس املال*

 

 2019 2018 

 النسبة الفعلية  الحد األدنى املطلوب 

 ٪32.23 ٪8.875 حقوق امللكية العادية الشق األول نسبة 

 ٪32.23 ٪10.375 نسبة الشق األول من رأس املال*

 ٪34.00 ٪12.375 نسبة كفاية رأس املال*

 

 ٪(.1.875: 2018٪ )2.50يشمل متطلب مصد حماية رأس املال بنسبة 
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 56 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( ملاليةإدارة املخاطر ا .27

 )تتمة( إدارة رأس املال ه(

 ملقررات بازل هيكل رأس املال و 
 

 )تتمة( 2كفاية رأس املال وفقا

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

 

 2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم 

    من رأس املال األول الشق 

 446,431  446,431 رأس املال املخّصص

 156,091  162,720 احتياطيات قانونية

 1,044,881  1,098,056 أرباح محتجزة

 (3,662)  (1,947) خسارة اكتوارية

 1,705,260  1,643,741 

    االقتطاعات الرقابية

 (24,895)  (27,513) موجودات الضريبة املؤجلة

 1,618,846  1,677,747 من رأس املال موع الشق األول مج

    

    الشق الثاني من رأس املال

 89,000  95,000 احتياطيات عامة

 1,707,846  1,772,747 مجموع رأس املال التنظيمي

    

    املوجودات املرّجحة باملخاطر

 4,730,820  6,245,220 مخاطر االئتمان

 1,364  3,955 مخاطر السوق 

 290,568  325,979 مخاطر التشغيل

 5,022,752  6,575,154 مجموع املوجودات املرّجحة باملخاطر

    

 ٪34.00  %26.96 نسبة كفاية رأس املال لرأس املال التنظيمي

 ٪32.23  %25.52 من رأس املال الشق األول نسبة كفاية 
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 57 حدةفروع اإلمارات العربية املت  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( إدارة رأس املال ه(

 ملنهجية بازل 
 

 املوحدة 2تحليل تعّرض الفروع وفقا

 مخاطر االئتمان

 

 

 

  

   تخفي  مخاطر االئتمان     

 

إجمالي املستحق ضمن 

  ية العموميةامليران

خار   صافي التعرض

بعد  امليرانية العمومية 

 تحويل االئتمان

 

 

التعّرض قبل تخفي  

  مخاطر االئتمان

تخفي  مخاطر 

  االئتمان

بعد تخفي  مخاطر 

  االئتمان

املوجودات املرّجحة 

 باملخاطر

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

            2019ديسمبر  31

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

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

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

 48,298  48,298  -  48,298  -  48,298 لسدادقروض متأخرة ا

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

 6,245,220  8,495,907   (2,262,175)  11,118,082  4,563,241  6,554,841 مجموع املطالبات
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 58 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .27

 )تتمة( إدارة رأس املال ه(

 ملنهجية بازل 
 

 )تتمة( املوحدة 2تحليل تعّرض الفروع وفقا

 )تتمة( االئتمانمخاطر 
 

 تكلفة رأس املال  املوجودات املرّجحة باملخاطر 

 2019  2018  2019  2018 

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم 

 109  316  1,306  3,955 مخاطر صرف العمالت األجنبية
 

 ٪(.8: 2018٪ )8بنسبة  2019ديسمبر  31لقد تم احتساب تكلفة رأس املال للسنة املنتهية في 

 

  

   تخفي  مخاطر االئتمان     

 

إجمالي املستحق ضمن 

  امليرانية العمومية

صافي التعرض خار  

امليرانية العمومية  بعد 

 تحويل االئتمان

 

 

التعّرض قبل تخفي  

  مخاطر االئتمان

تخفي  مخاطر 

  االئتمان

بعد تخفي  مخاطر 

  االئتمان

املوجودات املرّجحة 

 باملخاطر

 أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  أل  درهم  ل  درهمأ 

            2018ديسمبر  31

 -  1,424,316  -  1,424,316  -  1,424,316 مطالبات على صناديق سيادية

 162,474  2,476,264  (1,771,642)  4,247,906  114,742  4,133,164 مطالبات على بنوك

 4,320,525  4,827,530  (270,820)  5,098,350  3,098,133  2,000,217 مطالبات على شركات

 18,130  18,130  -  18,130  -  18,130 قروض متأخرة السداد

 229,691  160,375  -  160,375  -  160,375 موجودات أخرى 

 4,730,820  8,906,615  (2,042,462)  10,949,077  3,212,875  7,736,202 مجموع املطالبات
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 59 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 عقود اإليجـار .28

 .هو الطرف املستأجريكون الفرع  عندمامعلومات عن عقود اإليجار  يقدم هذا اإليضاح

 

 كز املالي( املبالغ املعيرف  ها في بيان املر 1)

 بيان املركز املالي املبالغ التالية املتعلقة باإليجارات: يظهر 
   

 بيان املركز املالي املبالغ التالية املتعلقة باإليجارات )بعد خصم االستهالك(: يظهر 
 

  2019 

 درهم

   موجودات حق االستخدام

 13,790  عقارات مستأجرة

   

 12,255  اليرامات إيجارية
 

 أل  درهم. 2.427قد بلغت   2019في  السنة املنتهيةاالستخدام خالل  ملوجوداتفات اإلضا إن

 

 ( املبالغ املعيرف  ها في بيان الربح أو الخسارة2)

 :بعقود اإليجاراتيوضح بيان الدخل الشامل املبالغ التالية املتعلقة 

  2019 

 درهم

 6,219  مصاري  استهالك موجودات حق االستخدام

 238  لفائدةمصاري  ا
 

 أل  درهم. 6,518قد بلغ  2019في عام  لعقود اإليجار إجمالي التدفقات النقدية إن 

 

 وكيفية حسا ها اإليجار لدى الفرع( أنشطة 3)

ء  على بنا للبنود اإليجارية وغير اإليجارية. يقوم الفرع بتخصيص املقابل في العقد إيجارية وغير إيجارية بنودقد تحتوي عقود اإليجار على 

 لها ،أسعارها النسبية املستقلة. ومع ذلك
 
البنود اإليجارية وغير فقد اختار عدم فصل  ،بالنسبة إليجارات العقارات التي يكون الفرع مستأجرا

 من ذلك اعتبارها كعنصر إيجار واحد. يتم التفاوض على شرو  اإليجار على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة  اإليجارية
 
من وبدال

املؤجرة التي يحتفظ  ها املؤجر. ال يجوز  املوجوداتفي  الضماناتالشرو  واألحكام املختلفة. ال تفرض عقود اإليجار أي تعهدات بخالف 

 املؤجرة كضمان ألغراض االقيراض. املوجوداتاستخدام 
 

يتم  ،2019يناير  1 وكما في. ةأو تشغيلي ةجار تمويليتم تصني  عقود إيجار املمتلكات واملعدات على أنها عقود إي ،2018حتا السنة املالية 

 في التاريخ الذي يتوفر فيه األصل املؤجر لالستخدام بواسطة الفرع. مقابلاالعيراف بعقود اإليجار كموجودات حق االستخدام واليرام 
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 60 فروع اإلمارات العربية املتحدة  -ي إن بي باريباب
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2019ديسمبر  31سنة املنتهية في لل

 

 عقود اإليجـار )تتمة( .28

 )تتمة( وكيفية حسا ها اإليجار لدى الفرع( أنشطة 3)

ا على أساس القيمة الحالية. تشمل  واالليراماتيتم قياس املوجودات  صافي القيمة الحالية  االليرامات اإليجاريةالناتجة عن عقد اإليجار مبدئي 

 إليجار التالية:ملدفوعات ا

 حوافز اإليجار املستحقة املدفوعات الثابتة -
 
 ؛)بما في ذلك مدفوعات مابتة مضمونة( ناقصا

ا باستخدام املؤشر أو السعر كما في تاريخ البدء ،مدفوعات اإليجار املتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو سعر -  ؛يتم قياسه مبدئي 

 ؛بموجب ضمانات القيمة املتبقية من قبل الفرع سدادهااملبالغ املتوقع  -

 و ؛بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار متيقنسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان الفرع  -

 تسديد غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة اإليجار تعكس قيام الفرع  هذا الخيار. -
 

ا تضمين مدفوعات اإليجار التي يتم دفعها بموجب خيارات ت  مديد معينة بشكل معقول في قياس االليرام.يتم أيض 
 

وهذا هو  ،يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمدي في عقد اإليجار. إذا لم يكن من املمكن تحديد هذا السعر بسهولة

ا في عقود اإليجار في الفرع لذي يتعين على املستأجر دفعه وهو السعر ا ،يتم استخدام معدل االقيراض اإلضافي للمستأجر ،الحال عموم 

 القيراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماملة إلى حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماملة بشرو  وأحكام وشرو  مماملة.
 

ان لعقود اإليجار التي يستخدم الفرع نهج تراكم يبدأ بمعدالت فائدة خالية من املخاطر معدلة ملخاطر االئتم ،لتحديد سعر االقيراض اإلضافي

والتي ليس لديها تمويل من طرف مالث حديث. يتم توزيع مدفوعات اإليجار بين رأس املال وتكالي  التمويل. يتم تحميل  ،يحتفظ  ها الفرع

 ن االليرام لكل فيرة.تكلفة التمويل على بيان الدخل الشامل على مدى فيرة اإليجار وذلك إلنتا  معدل فائدة دوري مابت على الرصيد املتبقي م
 

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشتمل على ما يلي: موجودات يتم قياس

 مبلغ القياس األولي الليرام اإليجار -

ا أي حوافز تأجير مستلمة -  أي مدفوعات إيجار تتم في تاريخ البدء أو قبله ناقص 

 أي تكالي  مباشرة أولية -

 تكالي  االستعادة. -
 

امو يتم استهالك   على أساس القسط الثابت. ،أيهما أقصر ،على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار جودات حق االستخدام عموم 
 

منخفضة القيمة على أساس  املوجوداتللمعدات واملركبات وجميع عقود إيجار األجل  بعقود اإليجار قصيرةيتم االعيراف باملدفوعات املرتبطة 

ا أو أقل. 12لربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل  ي عقود إيجار ملدة القسط الثابت كمصروف في ا  شهر 
 

 خيارات التمديد واإلنهاء( 4)

ن حيث يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من عقود إيجار املمتلكات واملعدات عبر الفرع. يتم استخدامها لزيادة املرونة التشغيلية م

ستخدمة في عمليات الفرع. إن معظم خيارات التمديد واإلنهاء التي يتم االحتفا   ها ال يمكن ممارستها إال من قبل الفرع امل املوجوداتإدارة 

 (.4 إيضاحوليس من قبل املؤجر املعدي )
 

 املوافقة على البيانات املالية .29

 .2020أبريـل  19 رها بتاريختمت املوافقة على البيانات املالية من قبل مجلس اإلدارة وتم التصريح بإصدا


