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مدقق الحسابات املستقل
املركز الرئيس ي
إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة
دبي
اإلمارات العربية املتحدة
تقريـر حول تدقيق البيانات املالية
الرأي
قمنا بتدقيق البيانات املالية لـ إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ("الفرع") ،والتي
تتكون من بيان املركز املالي كما في  31ديس ــمب ـ ـ ـ ـ ــر  ،2019وبيان الربح أو الخس ــارة والدلل ال ــامل ا لر وبيان التغي ـ ـ ـ ـ ـرات في حقو ـ
امللكية وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،متضمنة ملخصا للسياسات املحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيـ ــرية
ألرى.
في رأينا ،إن البيانات املالية املرفقة تظهر بصـ ـ ـ ــورة اادلة ،من جمير النواكي الاويرية املركز املالي للفرع كما في  31ديسـ ـ ـ ــم  2019ـ
وآدائه املالي وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايي الدولية للتقارير املالية.
اساس الـ ــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايي الدولية للتدقيق ("املعايي الدولية للتدقيق") .إن مس ــاولياتنا بموجك تلك املعايي موف ــحة في فقرة
مساوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية الواردة بتقريرنا .كما أننا مستقلون ان الفرع وفق معايي السلوك الدولية
ملالس املحاسـ ــبين "قوااد السـ ــلوك للمحاسـ ــبين املهنيين" ووفقا للمتطلبات األلالقية األلرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة ذات
الصـ ـ ــلة بتدقيقنا للبيانات املالية للفرع .يذا ،وقد التزمنا بمسـ ـ ــاولياتنا األلالقية األلرى وفق تلك املتطلبات ووفق قوااد السـ ـ ــلوك
للمحاسبين املهنين .نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا اليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.
مساولية اإلدارة ان البيانات املالية
إن إدارة الفرع مسـ ـ ـ ــاولة ان إاداد البيـانات املاليـة وارف ـ ـ ـ ـهـا بصـ ـ ـ ــورة اادلة وفقـا للمعـايي الدوليـة للتقـارير املاليـة و بقـا ل حكـام
السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وان تلك الرقابة الداللية التي تحدديا اإلدارة أنها
فرورية لتتمكن من إاداد بيانات مالية موحدة لالية من ألطاء جويرية ،سواء كانت ناشئة ان احتيال أو لطأ.
واند إاداد البيانات املالية ،تتحمل اإلدارة مساولية تقييم قدرة الفرع الى متابعة أاماله الى أساس مبدأ االستمرارية مر اإلفصاح،
حسك االقتضاء ،ان األمور املتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية املحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية أامال
الفرع أو وقف أاماله أو في حالة ادم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ يذا اإلجراء.
تتحمل اإلدارة املساولية ان اإلشراف الى املية إاداد التقارير املالية للفرع.

يتبر؛؛؛
السادة أكبر أحمد ( ،)1141أنيس صادق ( ،)521سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد جالد ( ،)1164محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم موسى الدجاني (،)726
عباده محمد وليد القوتلي (  ،)1056راما بادمانابها أشاريا ( ،)701سمير مدبك ( )386مدققو حساب ات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

تقريـر مدقق الحسابات املستقل
إلى املركز الرئيس ي لـ إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة (تتمة)
مساوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية
تتمثل أغراض تدقيقنا في الحصول الى تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية ككل لالية من ألطاء جويرية ،سواء كانت
اال من التأكيد ،وال يضمن
ناشئة ان احتيال أو ان لطأ ،وإصدار تقرير املدقق الذي ي مل رأينا .ان التأكيد املعقول يو مستوى ٍ
أن املية التدقيق التي ّتمت وفقا للمعايي الدولية للتدقيق سوف تك ف دائما أي لطأ جويري في حال وجوده .وقد تن أ األلطاء
ان االحتيال أو ان الخطأ ،وتعت جويرية ب كل فردي أو ُم ّ
جمر فيما إذا كان من املتوقر ب كل معقول تأثي يا الى القرارات
االقتصادية املتخذة من املستخدمين بناء الى يذه البيانات املالية.
ومن فمن املية التدقيق وفقا ملعايي التدقيق الدولية ،نقوم بممارسة الحس املنهي واملحافظة الى ال ك املنهي الى مدار فت ة
التدقيق .ونقوم كذلك:
 بتحديد وتقييم مخا ر األلطاء الاويرية في البيانات املالية ،سواء كانت ناشئة ان احتيال أو ان لطأ ،وتصميم والقيام
بإجراءات تدقيق تستجيك لتلك املخا ر والحصول الى أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخا ر ادم اكت اف
لطأ جويري ناتج ان االحتيال تفو تلك الناتجة ان الخطأ ،حيث قد ي مل االحتيال التوا ا ،التزوير ،الحذف املتعمد،
سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداللي.
 باال الع الى نظام الرقابة الداللي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسك الظروف ،ولكن ليس
بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداللية.
 بتقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات املتعلقة بها التي أادتها اإلدارة.
 باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي ،وبناء الى أدلة التدقيق التي تم الحصول اليها ،فيما إذا
كان ينالك حالة جويرية من ادم اليقين متعلقة بأحداث أو ظــروف قد تثي شكوكا جويرية حول قدرة الفرع الى االستمرار
وفقا ملبدأ االستمرارية  .وفي حال استنتجنا وجود حالة جويرية من ادم اليقين ،يتوجك الينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى
اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات املالية ،أو ،في حال كانت يذه اإليضاحات غي كافية يتوجك الينا تعديل رأينا .يذا
ونعتمد في استنتاجاتنا الى ّبينات التدقيق التي تم الحصول اليها حتى تاريخ تقريرنا .ومر ذلك ،فقد تادي االحداث أو الظروف
املستقبلية إلى توقف أامال الفرع الى أساس مبدأ االستمرارية.
 تقييم العرض ال امل للبيانات املالية وييكلها ومحتوياتها  ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات املالية تظهر
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
إننا نتواصل مر اإلدارة فيما يتعلق الى سبيل املثال ال الحصر بنطا وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي للل جويري
في نظام الرقابة الداللي يتبين لنا من لالل تدقيقنا.

تقريـر مدقق الحسابات املستقل
إلى املركز الرئيس ي لـ إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة (تتمة)
تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األلرى

إفافة إلى ذلك ،نفيد بما يلي امال بمقتض ى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )2لسنة :2015
()1
()2
()3
()4
()5
()6

أننا قد حصلنا الى كافة املعلومات التي رأينايا فرورية ألغراض تدقيقنا؛
تم إاداد البيانات املالية للفرع ،من جمير النواكي الاويرية ،بما يتطابق مر األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛
أن الفرع قد احتفظ بدفاتر محاسبية نظامية؛
أن الفرع لم ي ت ي أو يستثمر في أي أسهم لالل السنة املنتهية في  31ديسم 2019؛
يظهر اإليضاح رقم  9حول البيانات املالية للفرع أيم معامالت األ راف ذات العالقة وال روط واألحكام التي بموجبها تم إبرام
تلك املعامالت؛ و
أنه ،بقا للمعلومات التي توافرت لنا ،لم يتبين لنا ما يداونا لالاتقاد بارتكاب الفرع لالل السنة املالية املنتهية في  31ديسم
 2019أي مخالفات ل حكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015مما قد ياثر
تأثي ا جويريا الى أن طته ومركزه املالي كما في  31ديسم .2019

واالوة الى ما سبق ،نود اإلفادة أنه ،امال باملادة رقم  114من القانون االتحادي رقم ( )14لسنة  ،2019أننا قد حصلنا الى جمير
املعلومات والتفسيـرات التي رأينايا فرورية ألغراض تدقيقنا.
ديلويت آند توش (ال ر األوسـط)

أكبـر أحمد
سال مدققي الحسابات رقم 1141
 23مارس 2020
دبي
اإلمارات العربية املتـحدة
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إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة
بيان املركز املالي
كما في  31ديسمبر 2019
إيضاحات
املوعودات
نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى
موعودات غير ملموسة

5
6
7
8
9
10
11

ممتلكات ومعدات

12

مجموع املوعودات
املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذات لالقة
مطلوبات أخرى

13
9
14

ودائع وأرصدة مطلوبة لبنو
مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
رأس مال مخصص
أرباح محتجزة
احتياسي قانوني
احتياسي انخفاض القيمة

517,827
199,531
116,373
10,985
7,332
1,405
686

214,676
242,991
87,194
10,142
12
1,478
542

854,139

557,035

761,466
9,227
5,107
120

475,176
8,173
3,621
293

775,920

487,263

احتياسي مخاسر االئتمان التنظيمي
مجموع حقوق امللكية

62,529
12,314
2,190
1,186
-

62,096
5,898
1,345
433

78,219

69,772

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

854,139

557,035

.............................................
املدير اإلقليمي–اإلمارات العربية املتحدة
تشكل اإليضاحات املرفقة عزءا ال ّ
يتجزأ من هذه البيانات املالية.

20

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

20
20
20
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إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
صافي إيرادت الفوائد
إيرادات الرسوم والعموالت
إيرادات سعر الصرف األعنبي
إيرادات أخرى

15

اإليرادات التشغيلية
مصاريف لمومية وإدارية
خسارة انخفاض القيمة للى املوعودات املالية

16
17

الربح قبل الضريبة
مصروف صريبة الدخل

18

الربح بعد الضريبة ممثال مجموع الدخل الشامل للسنة

تشكل اإليضاحات املرفقة عزءا ال ّ
يتجزأ من هذه البيانات املالية.

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

11,275
()1,313
9,962

9,866
()537
9,329

7,708
1,421
101

7,447
1,551
-

19,192

18,327

()8,633
-

()7,554
()514

10,559
()2,112

10,259
()2,155

8,447

8,104
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إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة
بيان التغيرات في حقوق امللكية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019
رأس مال مخصص
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

احتياسي قانوني

احتياسي انخفاض
القيمة العام التنظيمي
ألف درهم

احتياسي مخاسر
االئتمان التنظيمي
ألف درهم

املرموع
ألف درهم

61,842
254
-

()1,396
8,104
()810

535
810

-

687
()254
-

61,668
8,104
-

62,096

5,898

1,345

-

433

69,772

الربح بعد الضريبة متضمنا إعمالي الدخل الشامل للسنة
تحويل احتياسي مخاسر االئتمان التنظيمي
تحويل احتياسي انخفاض القيمة التنظيمي

433
-

8,447
()1,186
()845

845

1,186
-

()433
-

8,447
-

الرصيد في  31ديسمبر 2019

62,529

12,314

2,190

1,186

-

78,219

الرصيد في  1يناير 2018
الربح بعد الضريبة متضمنا إعمالي الدخل الشامل للسنة
تحويل احتياسي مخاسر االئتمان التنظيمي
تحويل إلى احتياسي قانوني
الرصيد في  31ديسمبر 2018

تحويل إلى احتياسي قانوني

تشكل اإليضاحات املرفقة عزءا ال ّ
يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة
بيان التدفقات النقدية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاحات 2019
ألف درهم
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة
تعديالت لـ:
خسارة انخفاض قيمة موعودات مالية
استهال ممتلكات ومعدات
إسفاء موعودات غير ملموسة
الربح من بيع موعودات ثابتة
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوعودات واملطلوبات التشغيلية
التغيرات في املوعودات واملطلوبات التشغيلية
(الزيادة)  /النقص في قروض وسلف للعمالء
(الزيادة)  /النقص في ودائع إلزامية لدى مصرف اإلمارات املركزي
الزيادة في ودائع العمالء
الزيادة في مطلوب ألسراف ذات لالقة
(النقص)  /الزيادة في ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك
الزيادة في مطلوب من سرف ذو لالقة
النقص ( /الزيادة) في موعودات أخرى
الزيادة ( /النقص) في املطلوبات األخرى
شراء استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

17
12
11

7
6
13
9
9
10
14
8

صريبة دخل مدفولة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
لائدات بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة
تشكل اإليضاحات املرفقة عزءا ال ّ
يتجزأ من هذه البيانات املالية.

12

19

2018
ألف درهم

10,559

10,259

135
()101
10,593

514
321
2
11,096

()28,756
()66,668
286,290
1,054
()173
()7,345
73
1,447
()1,077
195,438
()2,105
193,333

52,350
23,199
8,630
3,269
293
()12
()83
()303
()3,764
94,675
()224
94,451

()279
101
()178

()28
()28

193,155
427,948
621,103

94,423
333,525
427,948
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إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة
إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2019

معلومات لـامة
.1
إم س ي بي بنك ليمتد – ("املركز الرئيس ي") هو بنك منشأ في باكستان ومقر مكتبه الرئيس ي في الهور ،باكتسان .باشر البنك ألماله في
دولة اإلمارات العربية املتحدة في سنة  2014كبنك للمتسسات والشركات بفرع واحد في الوقت الحالي ("الفرع") ويقع في إمارة دبي.
العنوان املسرل ملكتو الفرع هو ص.ب ،6481 :دبي.
تعكس هذه البيانات املالية أنشطة فرع أم س ي بي بنك ليمتد في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط ("الفروع") وتستبعد عميع العمليات
واملوعودات واملطلوبات الخاصة باملكتو الرئيس ي.
ّ
واملعدلة
تطبيق املعاييـر الدولية إللداد التقاريـر املالية الرديدة
-2
ّ
واملعدلة املطبقة بدون تأثيـر عوهري للى البيانات املالية
 1-2املعاييـر الدولية إللداد التقاريـر املالية الرديدة
قام الفرع في السنة الحالية بتطبيق لدد من التعديالت للى معايير وتفسيرات املعايير الدولية إللداد التقارير املالية الصادرة لن مجلس
معايير املحاسبة الدولية والتي تسري لفمرة سنوية تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019لم يكن اللتماد تلك التعديالت أي تأثير عوهري للى
اإلفصاحات أو للى املبالغ املدرعة في هذه البيانات املالية.
ّ
واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد
 2-2املعاييـر الدولية إللداد التقاريـر املالية الرديدة
في تاريخ املوافقة للى هذه البيانات املالية ،لم يطبق الفرع بعد املعايير الدولية للتقارير املالية الرديدة واملعدلة التي تم إصدارها ولكنها
لم تصبح سارية بعد:
سارية للفمرات السنوية
ّ
التي تبدأ في أو بعد
واملعدلة
املعايير الدولية إللداد التقارير املالية الرديدة
تعريف األهمية الروهرية  1يناير 2020
تعديالت للى املعيارين املحاسبيين الدوليين رقمي  1و 8
 1يناير 2022

املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم 17

لقود التأمين

تعديل املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم 3

تعريف األلمال التجارية  1يناير 2020

اإلسار املفاهيمي

تعديل املراعع للى اإلسار
املفاهيمي الواردة في
املعايير الدولية إللداد
 1يناير 2020
التقارير املالية

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الرديدة للى البيانات املالية للفرع في فتـرة التطبيق األولي .كما يتوقع الفرع أنه
لن يمرتو للى تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الرديدة لن أي تأثير عوهري للى البيانات املالية للفرع في فتـرة التطبيق األولي.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
-3

السياسات املحاسبية الهامة

بيان اإللمنام
تم إلـداد البيانات املالية للفرع وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من مجلس املعايير املحاسبية الدولية واملتطلبات السارية
لقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة
أساس إلـداد البيانات املالية
لقد تم إلداد البيانات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باسـ ـ ـ ــتلناء األدوات املالية املحددة التي تم قياسـ ـ ـ ــها بالقيمة العادلة كما هو
ُمبين في السياسات املحاسبية أدناه.
ُ
ُ
تعرض البيانات املالية بالدرهم اإلماراتـ ـ ـ ــي (الدرهم) وتقرب كافة القيم األخرى إلى أقرب ألف درهم ،باستلناء ما يتم تحديده للى خالف
ذلك.
وفيما يلي أهم السياسات املحاسبية:
االلمراف باإليرادات واملصاريف
يعمرف الفرع باإليرادات من الفوائد ومصاريف الفوائد في بيان الدخل الشامل بشأن عميع األدوات املالية املحملة بفوائد باستخدام
سريقة الفائدة الفعلية.
ُ
تعرف سريقة معدل الفائدة الفعلي بطريقة احتساب التكلفة املطفأة ل دوات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة وتوزيع اإليرادات للى
الفمرة ذات الصلة .إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر املستخدم لحساب القيمة الحالية للمقبوصات النقدية املستقبلية املقدرة (بما في
ذلك عميع الرسوم والنقاط املدفولة أو املستلمة التي تشكل عزءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعامالت واألقساط أو
الخصومات األخرى) من خالل العمر املتوقع ألدوات التمويل واالستثمار ،أو ،لند االقتضاء ،للى مدار فمرة أقصر ،للوصول إلى صافي
القيمة الدفمرية لند االلمراف األولي.
تقيد اإليرادات في بيان الدخل الشامل للى أساس معدل الفائدة الفعلي ألدوات التمويل واالستثمار التي تقاس الحقا بالتكلفة املطفأة.
ُ
وتعلق اإليرادات من الفوائد للى القروض والذمم املدينة غير العاملة لندما ال يكون تحقيق تلك الفوائد أو املبلغ األصل أمرا مجزوما
به .ويتم احتساب املبالغ املسمردة بشأن القروض املكون لها مخصص بالكامل للى أساس استالم النقد.
وتقيد إيرادات ومصاريف الرسوم والعموالت في بيان الدخل الشامل للى أساس االستحقاق لندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة،
للى سبيل املثال لند إنجاز املعاملة املتضمنة ،وذلك باستلناء تلك التي هي عزء ال يتجزأ من احتساب الفائدة الفعلية .إن الرسوم
والعموالت املتضمنة في احتساب نسبة الفائدة الفعلية هي تلك اإليرادات والرسوم اإلصافية والعائدة مباشرة إلى إصدار املنتج والتي
تشكل عزءا مكمال لعوائد املنتجات.
املعامالت بالعمالت األعنبية
ُ
تعرض البيانات املالية للفرع بدرهم اإلمارات العربية املتحدة (الدرهم) وهو العملة الوظيفية للفرع ولملة لرض بياناته املالية.
ُ
وتحول املعامالت بالعمالت األعنبية إلى العملة الوظيفية املناسبة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إبرام تلك املعامالت.
ويقيد في بيان الدخل الشامل أرباح وخسائر صرف العمالت األعنبية الناتجة من تسوية تلك املعامالت ومن التحويل بأسعار صرف
املوعودات واملطلوبات النقدية في نهاية السنة السائدة بعمالت أعنبية.
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إيضاحات حول البيانات املالية
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السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعـد سرح االستهال املمراكم وأي خسائر ممراكمة لإلنخفاض في القيمة (إن وعد) .ويتم رسملة أية
إصافات أو مصروفات الحقة فقد إلى املدى الذي تعزز فيه املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقع استخراعها من املوعودات .ويتم
تحديد االستهال باستخدام سريقة القسط الثابت للى مدى العمر االنتاجي املتوقع للى النحو التالي:
ســنوات
3
تحسينات للى املستأعرات
10 – 3
معدات وحواسو
10
أثاث وتركيبات
5
سيارات
إن القيمة القابلة لالستهال هي القيمة الدفمرية الكلية ناقصا منها القيمة املتبقية املقدرة في نهاية لمرها االنتاجي.
ويتم إعراء مراععة للى األلمار االنتاعيـة والقيم املتبقية التي تحدد احتساب استهال بنود املمتلكات واملعدات في نهاية تاريخ كل تقرير
بغية النظر في أية تغيرات تطرأ للى الظروف.
ويتم تحديد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة العوائد مع القيمة الدفمرية ثم يتم قيدها في بيان الدخل الشامل.
املوعودات غير امللموسة
ُ
ُ
تقاس املوعودات غير امللموسة املستحوذ لليها استحواذا منفصال بالتكلفة لند االلمراف املبدئي ،وتدرج بعده بالتكلفة بعد خصم أي
إسفاء ممراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة ممراكمة ،إن وعدت .ويتم إسفاء املوعودات غير امللموسة التي لها ألمار محددة للى مدار
ألمارها االقتصا دية مع تقييمها النخفاض القيمة متى وعد ما يدل للى احتمالية تعرض األصل غير امللموس النخفاض في قيمته .ويتم
إعراء مراععة للى فمرة اإلسفاء وسريقة اإلسفاء ل صل غير امللموس الذي له لمر انتاجي محدد في نهاية كل سنة مالية للى األقل.
تحتسو التغيرات للى العمر االنتاج ي املتوقع أو املنافع االقتصادية املتوقعة املستقبلية املتضمنة باألصل بتغير سريقة وفمرة االستهال ،
حسو االقتضاء ،مع التبارها كتغيرات في التقديرات املحاسبية .ويتم إثبات مصاريف اإلسفاء للى املوعودات غير امللموسة التي لها
ألمار محددة في بيان الدخل الشامل في فئة املصاريف بما يتفق مع وظيفة األصل غير امللموس .وفيما يلي العمر االنتاجي املتوقع:
ســنوات
برامج

3

انخفاض قيمة املوعودات امللموسة وغير امللموسة
يجري الفرع ،في نهاية كل فمرة تقرير ،مراععة للى القيم الدفمرية للموعودات امللموسة وغير امللموسة لتحديد وعود متشر يدل للى
انخفاض قيمة تلك املوعودات .وإن لثر للى أي متشر يدل للى ذلك ،فيتم تقدير القيمة املسمردة للموعودات لتحديد قيمة الخسارة
(إن وعدت) .أما لندما يتعذر تقدير القيمة املسمردة ل صل فرديا ،فيقدر الفرع القيمة املسمردة لوحدة توليد النقد التابعة ل صل.
تتمثل القيمة القابلة لالسمرداد في القيمة العادلة مخصوما منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة لن االستعمال ،أيهما أللى .لند تقييم
القيمة الناتجة لن االستعمال ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل
الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاسر املحددة ل صل.
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انخفاض قيمة املوعودات امللموسة وغير امللموسة (تتمة)
إذا كان من املتوقع أن تقل القيمة القابلة السمرداد األصـل (أو وحدة توليد النقد) لن قيمته الدفمرية ،يتم تخفيض قيمة األصل الدفمرية
(أو وحدة توليد النقد) لقيمتها القابلة لالسمرداد .ويتم قيد خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل إال أن يكن األصل املعني
مدرعا بقيمة معاد تقييمها ،ولندها يتم معاملة خسارة انخفاض القيمة كنقص ناتج لن إلادة التقييم.
ولند اسمرداد خسارة االنخفاض الحقا ،فيتم زيادة صافي القيمة الدفمرية للموعود (وحدة توليد النقد) حتى تصل إلى قيمة االسمرداد
املقدرة لها ،للى أال تزيد صافي قيمتها الدفمرية املعدلة لن صافي قيمتها الدفمرية فيما لو لم يكن هنا انخفاض في قيمة املوعود (وحدة
توليد النقد) في السنوات السابقة .يتم االلمراف بمراعع خسارة انخفاض القيمة فورا في بيان الدخل الشامل إال أن يكن األصل املعني
مدرعا بقيمة معاد تقييمها ،ولندها يتم معاملة خسارة انخفاض القيمة كزيادة ناتجة لن إلادة التقييم.
األدوات املالية
تصنيف املوعودات املالية واملطلوبات املالية

املوعودات املالية
لند االلمراف املبدئي ،يتم تصنيف األصل املالي كمقاس  :بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة
العادلة من خالل الربح والخسارة .ويقاس األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا استوفى الشرسين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة:
 احتفاظ األصل صمن نموذج ألمال يهدف إلى االحتفاظ بموعودات لرمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
 أن يمرتو للى الشروط التعاقدية ل صل املالي في تواريخ محددة وعود تدفقات نقدية هي فقط بمثابة مدفولات رأس املال والفائدة
للى املبلغ األصلي املستحق.
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا كانت تفي بالشروط التالية ولم يتم تحديدها للى أنها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 احتفاظ األصل صمن نموذج ألمال يتم تحقيق هدفه من خالل عمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوعودات املالية؛ و
 أن يمرتو للى الشروط التعاقدية ل صل املالي في تواريخ محددة وعود تدفقات نقدية هي فقط بمثابة مدفولات رأس املال والفائدة
للى املبلغ األصلي املستحق.
لند االلمراف املبدئي باستثمارات امللكية غير املحتفظ بها للمتاعرة ،قد يختار الفرع بشكل ال نهائي إدخال التغييرات الالحقة في القيمة
العادلة في الدخل الشامل اآلخر ،بحيث يكون هذا االختيار للى أساس كل استثمار للى حدى.
يتم تصنيف عميع املوعودات املالية األخرى للى أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
باإلصافة إلى ذلك ،لند االلمراف املبدئي ،يجوز للفرع أن يحدد نهائيا أن أي من املوعودات املالية يستوفي باملتطلبات الواعو قياسها
بالتكلفة املطفأة أو بالدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من لدم
التطابق املحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
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األدوات املالية (تتمة)
تصنيف املوعودات املالية واملطلوبات املالية (تتمة)

املوعودات املالية (تتمة)
تقييم نموذج األلمال
يقوم الفرع بإعراء تقييم لهدف نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل للى مستوى املحفظة ألن هذا يعكس أفضل سريقة إلدارة
األلمال ويتم تقديم املعلومات إلى اإلدارة.
تشمل املعلومات التي تم النظر فيها:
 السياسات واألهداف للمحفظة وتنفيذ تلك السياسات في لمليا .للى وعه الخصوص ،ما إذا كانت اسمراتيجية اإلدارة تركز للى
تحصيل اإليرادات التعاقدية ،والحفاظ للى ملف معدل فائدة معين ،ومطابقة مدة املوعودات املالية مع مدة املطلوبات التي تمول
تلك املوعودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع املوعودات؛
 كيفية تقييم أداء املحفظة وإبالغ إدارة الفرع بها؛
 املخاسر التي تتثر للى أداء نموذج العمل (واملوعودات املالية املوعودة صمن نموذج العمل) وكيفية إدارة هذه املخاسر؛
 كيفية تعويض مديري األلمال  -للى سبيل املثال ما إذا كان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموعودات املدارة أو التدفقات
النقدية التعاقدية املحصلة؛ و
 تواتر وحرم وتوقيت املبيعات في الفمرات السابقة ،وأسباب هذه املبيعات و
 توقعاتها حول نشاط املبيعات في املستقبل .ومع ذلك ،ال يتم التبار املعلومات املتعلقة بنشاط املبيعات بمنأى لن غيرها ،ولكن
كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق هدف الفرع املعلن إلدارة املوعودات املالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يتم قياس املوعودات املالية املحتفظ بها للمتاعرة أو املدارة والتي يتم تقييم أدائها للى أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة ألنها ليست محتجزة لرمع التدفقات النقدية التعاقدية أو املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
املوعودات املالية.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفولات رأس املال والفائدة ("اختبار مدفولات رأس املال والفائدة ")

ألغراض تتعلق بهذا التقييم ،يتم تعريف "األصل" للى أنه القيمة العادلة ل صل املالي لند االلمراف األولي .و ُت ّ
عرف "الفائدة" للى أنها
مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاسر االئتمان املرتبطة باملبلغ الرئيس ي املستحق خالل فمرة زمنية محددة وملخاسر وتكاليف اإلقراض
األساسية األخرى (مثل مخاسر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
لند تقدير ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفولات رأس املال والفائدة فقط ،ينظر الفرع في الشروط التعاقدية ل داة.
ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل املالي يحتوي للى مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مقدارها بحيث
ال يفي بهذا الشرط.
لند إعراء التقييم ،ينظر الفرع في:
 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير حرم وتوقيت التدفقات النقدية؛
 مينات اإللفاءات املالية.
 شروط الدفع املسبق والتمديد؛
 الشروط التي تحد من مطالبة الفرع بالتدفقات النقدية من املوعودات املحددة (مثل ترتيبات تعاقدية للى املوعودات املالية ال
تتضمن حق الرعوع فيها)؛ و
 املينات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود  -للى سبيل املثال إلادة صبط دورية لسعر الفائدة.
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املوعودات املالية (تتمة)
إلادة التصنيف
ال يعاد تصنيف املوعودات املالية بعد االلمراف بها مبدئيا ،إال في الفمرة التي تلي قيام الفرع بتغيير نموذج ألماله إلدارة املوعودات املالية.

إلغاء اإللمراف
ال يتم االلمراف بأي ربح  /خسارة ممراكمة ومعمرف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باألوراق املالية االستثمارية في األسهم املحددة
بالدخل الشامل اآلخر في حساب الربح أو الخسارة لند إلغاء هذه األوراق املالية.

األوراق املالية االستثمارية
تشمل األوراق املالية االستثمارية:
 أوراق استثمار الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة؛ يتم قياسها مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف املعاملة املباشرة اإلصافية،
وبعد ذلك بالتكلفة املطفأة باستخدام سريقة الفائدة الفعلية؛
 أوراق الدين الخاصة باالستثمار في األسهم وحقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو املحددة بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛ هذه بالقيمة العادلة مع التغييرات املعمرف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.
 أوراق الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
 األوراق املالية لالستثمار في األسهم املعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
بالنسبة لسندات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم االلمراف باألرباح والخسائر في الدخل الشامل
اآلخر ،باستلناء ما يلي ،والتي يتم االلمراف بها في الربح أو الخسارة بنفس الطريقة التي يتم بها قياس املوعودات املالية املقاسة بالتكلفة
املطفأة.
 إيرادات الفوائد باستخدام سريقة الفائدة الفعلية
 الخسائر االئتمانية املتوقعة والعكوسات ،و
 أرباح وخسائر صرف العمالت األعنبية.
لندما يتم إلغاء االلمراف بسندات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم إلادة تصنيف الربح أو الخسارة
املمراكمة املعمرف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة.
يختار الفرع أن يدخل للى الدخل الشامل اآلخر تغييرات في القيمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق امللكية غير املحتفظ بها
للمتاعرة .يتم االختيار للى أساس كل أداة للى حدة لند االلمراف األولي وال يمكن إلغاؤه.
ال يتم إلادة تصنيف األرباح والخسائر الناتجة لن أدوات حقوق امللكية إلى ربح أو خسارة وال يتم االلمراف بأي انخفاض في القيمة في
الربح أو الخسارة .يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ما لم تمثل بوصوح اسمرداد عزء من تكلفة االستثمار ،وفي هذه الحالة
يتم االلمراف بها في الدخل الشامل اآلخر .يتم تحويل األرباح والخسائر املمراكمة املعمرف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح املحتجزة
لند بيع أي استثمار.
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املطلوبات املالية
يتم قياس عميع املطلوبات املالية الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام سريقة معدل الربح الفعلي.
تقاس املطلوبات املالية غير املحتفظ بها للتداول والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة املطفأة في
نهاية الفمرات املحاسبية الالحقة .يتم تحديد القيم الدفمرية للمطلوبات املالية التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة املطفأة بناء للى سريقة
معدل الربح الفعلي .تشمل املطلوبات املالية للفرع بالتكلفة املطفأة ودائع العمالء والودائع واألرصدة املطلوبة للبنك واملطلوب إلى األسراف
ذات الصلة واملطلوبات األخرى.

إلغاء االلمراف باملطلوبات املالية
ال يقوم الفرع بإلغاء االلمراف باملطلوبات املالية إال لندما يتم سداد المنامات الفرع أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها .إن الفرق بين القيمة
الدفمرية للمطلوبات املالية غير املحققة واملقابل املدفوع ومستحق السداد ،بما في ذلك أي موعودات غير نقدية محولة أو مطلوبات
متكبدة ،يتم االلمراف بها في بيان الدخل الشامل.
انخفاض القيمة

قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة
يقوم الفرع بتكوين مخصصات خسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة للى األدوات املالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة:
 الودائع واألرصدة واملستحقات من البنو .
 األوراق املالية االستثمارية للديون املدرعة بالتكلفة املطفأة؛
 القروض والسلف للعمالء.
 املوعودات املالية األخرى؛
 المنامات القروض؛ و
 الضمانات املالية والعقود
باستلناء املوعودات املالية املشمراة أو الناشئة منخفضة القيمة االئتمانية (والتي يتم تناولها بشكل منفصل أدناه) ،يتعين قياس الخسائر
االئتمانية املتوقعة من خالل مخصص الخسارة بمبلغ يساوي:
 الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  12شهرا ،مثل الخسائر االئتمانية املتوقعة للى مدى العمر الزمني الناتجة لن تلك األحداث
االفمراصية للى األداة املالية التي يمكن تحقيقها خالل  12شهرا من تاريخ التقرير( ،يشار إليها باملرحلة )1؛ أو
 الخسائر االئتمانية املتوقعة للى مدى العمر الزمني ،أي الخسائر االئتمانية املتوقعة للى مدى العمر الزمني والتي تنتج لن عميع
أحداث التعثر في السداد املحتملة للى مدى لمر األداة املالية( ،يشار إليها باملرحلة  2واملرحلة .)3
يتعين تكوين مخصص خسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة للى مدى العمر الزمني الكامل ألي من األدوات املالية إذا كانت مخاسر االئتمان
للى تلك األداة املالية قد شهدت ارتفاع ملحوظ منذ االلمراف املبدئي .أما بالنسبة لرميع األدوات املالية األخرى ،فيتم قياس الخسائر
االئتمانية املتوقعة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  12شهرا.
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قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)
تمثل الخسائر االئتمانية املتوقعة التقدير املرجح باالحتمالية للقيمة الحالية لخسائر االئتمان .يتم قياسها للى أنها القيمة الحالية للفرق
بين التدفقات النقدية املستحقة للفرع بموعو العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع الفرع استالمها الناشئة لن ترعيح سيناريوهات
اقتصادية مستقبلية متعددة ،مخصومة بمعدل الفائدة ل صل.
 بالنسبة اللمنامات القروض غير املسحوبة ،فإن الخسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات
النقدية التعاقدية املستحقة للفرع إذا قام صاحو االلمنام بسحو القرض والتدفقات النقدية التي يتوقع الفرع استالمها في حال
تم سحو القرض؛ و
 بالنسبة لعقود الضمان املالي ،فإن الخسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بين املدفولات املتوقعة السمرداد حامل أداة الدين
املضمونة ،مطروحا منها أي مبالغ يتوقع الفرع استالمها من حامل األداة أو املدين أو أي سرف آخر.
يقيس الفرع الخسائر االئتمانية املتوقعة للى أساس فردي ،أو للى أساس عماعي ملحافظ القروض التي تشمر في خصائص مخاسر
اقتصادية مماثلة .يستند قياس بدل الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة ل صل باستخدام معدل الفائدة األصلي
ل صل ،بغض النظر لما إذا كان يتم قياسه للى أساس فردي أم عماعي.
يستعين الفرع بنماذج إحصائية لحسابات الخسائر االئتمانية املتوقعة .لند قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بموعو املعيار الدولي
إللداد التقارير املالية رقم ،9فإن املدخالت الرئيسية املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة هي:
 احتمالية التعثر؛
 الخسارة بافمراض التعثر؛ و
 التعرصات لند التعثر
تستمد هذه املقاييس من النماذج اإلحصائية املطورة داخليا والبيانات التاريخية األخرى ،ويتم تعديلها لتعكس املعلومات املستقبلية.

العمر املتوقع
تعكس مخصصات الخسارة بالنسبة ل دوات في املرحلة  2أو املرحلة  3خسائر االئتمان املتوقعة للى مدى العمر الزمني املتبقي املتوقع
ل داة .بالنسبة ملعظم األدوات ،فإن العمر الزمني املتوقع يقتصر للى املدة التعاقدية املتبقية .يتم منح إلفاء لبعض األدوات ذات
الخصائص التالية( :أ) تتضمن األداة كال من لنصر المنام القرض وغير املسحوب؛ (ب) القدرة التعاقدية للى املطالبة بالسداد وإلغاء
االلمنام غير املسحوب؛ و (ج) ال يقتصر التعرض لخسائر االئتمان للى فمرة اإلشعار التعاقدية .بالنسبة للمنتجات املتضمنة في نطاق هذا
اإللفاء ،قد تتجاوز العمر الزمني املتوقع املدة التعاقدية املتبقية وهي الفمرة التي ال يتم خاللها الحد من التعرض لخسائر االئتمان من
خالل إعراءات إدارة املخاسر االئتمانية العادية لدينا .وتختلف هذه الفمرة حسو املنتج وفئة املخاسر ويتم تقديرها بناء للى خبرتنا
التاريخية مع التعرصات املماثلة ومرالاة إعراءات إدارة مخاسر االئتمان التي يتم اتخاذها كجزء من دورة املراععة االئتمانية املنتظمة.
تشمل املنتجات املتضمنة في نطاق هذا اإللفاء بطاقات االئتمان وأرصدة السحو للى املكشوف وبعض خطوط االئتمان املتضمنة.
ويتطلو تحديد األدوات املوعودة في نطاق هذا اإللفاء وتقدير العمر الزمني املتبقي املناسو بناء للى خبرتنا التاريخية وممارسات تخفيف
مخاسر االئتمان اتخاذ حكما عوهريا.
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تعريف التعثر
يعتبر الفرع أن األصل املالي متعثر في السداد لندما:
 أن يكون قد ثبت ألسباب مالية أو غير مالية ،أنه من غير املرجح أن يدفع املقمرض المناماته االئتمانية للفرع بالكامل دون لروء
الفرع لبعض اإلعراءات ،مثل إعراءات تحقيق الضمان (إن وعد) أو
 تخطي املقمرض الستيفاء أي من االلمنامات االئتمانية الكبيرة للفرع لفمرة  90يوما أو أكثر.
لند تقييم ما إذا كان املقمرض في حالة تعثر ،يأخذ الفرع في االلتبار املتشرات التالية:
( )1ااملتشرات النولية  -للى سبيل املثال الخروقات الروهرية للعقد؛
( )2املتشرات الكمية  -للى سبيل املثال حالة التعثر ولدم سداد أي المنام للى نفس العميل  /مجمولة العمالء تجاه البنو ؛ و
( )3متشرات تتعلق بالبيانات التي تم تطويرها داخليا والتي تم الحصول لليها من مصادر خارعية.
املدخالت املتضمنة في تقييم ما إذا كان التعرض للى التمويل متعثرا وقد تختلف أهميته بمرور الوقت لتعكس التغيرات في الظروف.

املوعودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية
يكون األصل املالي "منخفض القيمة ائتمانيا" ،لندما يقع حدث واحد أو أكثر له تأثير سلبي للى التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
ل صل املالي .يشار إلى املوعودات املالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بأنها موعودات املرحلة  .3تتضمن أدلة انخفاض القيمة االئتمانية
بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:
 صعوبة مالية كبيرة للمقمرض أو املصدر؛
 خرق العقد مثل أحداث التعثر أو تخطي االستحقاق؛
 اختفاء سوق نشط ل وراق املالية بسبو الصعوبات املالية؛ أو
 شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس خسائر االئتمان املتكبدة.
قد يتعذر تحديد حدث منفصل واحد  -بدال من ذلك ،قد يمرتو للى التأثير املشمر للعديد من األحداث انخفاض قيمة املوعودات
املالية .يقوم الفرع بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين التي تمثل موعودات مالية يتم قياسها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت قيمتها االئتمانية في تاريخ كل تقرير .لتقييم ما إذا كانت أدوات الدين السيادية أو التجارية قد
انخفضت قيمتها االئتمانية ،ينظر الفرع في لوامل مثل توقيت مدفولات القسيمة وتصنيفات االئتمان وقدرة املقمرض للى عمع التمويل.
ُيعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية لندما ُيمنح امتياز للمقمرض بسبو تدهور الوصع املالي للمقمرض ،ما لم يكن هنا دليل يشير
إلى أنه قد ترتو للى منح االمتياز انخفاض خطر لدم استالم التدفقات النقدية التعاقدية انخفاصا كبيرا وأنه ال توعد متشرات أخرى
النخفاض القيمة .وبالنسبة للموعودات املالية التي يتم فيها إلدادها للحصول للى االمتيازات دون منحهاُ ،يعتبر األصل منخفض القيمة
لندما يكون هنا دليل ملحوظ للى انخفاض قيمة االئتمان بما في ذلك استيفاء تعريف التخلف لن السداد .يشمل تعريف التخلف
لن السداد (انظر أدناه) متشرات لدم االستعداد للسداد وإيقاف الدلم إذا تأخرت املبالغ ملدة  90يوما أو أكثر.
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انخفاض القيمة (تتمة)

املوعودات املالية املعاد هيكلتها
إذا تم إلادة التفاوض للى شروط األصل املالي أو تعديله أو استبدال أحد املوعودات املالية الحالية بأخرى عديدة بسبو الصعوبات
املالية للمقمرض ،يتم إعراء تقييم ملعرفة ما إذا كان ينبغي إلغاء تحديد األصل املالي وقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة للى النحو التالي:
 إذا لم ينتج لن إلادة الهيكلة املتوقعة إلغاء االلمراف باألصل القائم ،فسيتم تضمين التدفقات النقدية املتوقعة الناشئة لن
األصل املالي املعدل في احتساب العرز النقدي من األصل القائم.
 إذا كانت إلادة الﻬيكلة المتوقعة ستتدي إلﻰ إلغاء االلمراف بالموعودات الموعودة ،فإنه يتم التعامل مع القيمة العادلة المتوقعة
ل صل الجديد للﻰ أنﻬا التدفق النقدي النهائي من األصل المالي القائم لند إلغاء االلمراف به .يتم تضمين هذا املبلغ في حساب
النقص النقدي من املوعودات املالية الحالية .يتم خصم العرز النقدي من التاريخ املتوقع إللغاء االلمراف إلى تاريخ التقرير
باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي ل صل املالي الحالي.

الشطو

يتم شطو املوعودات املالية لندما ال يكون هنا توقع معقول لالسمرداد ،مثل فشل املدين في بدء خطة السداد .يصنف الفرع أن أي
قرض أو ذمة مدينة متهلة للشطو لندما يفشل املدين في سداد املدفولات تعاقدية التي تخطت استحقاقها لفمرة تزيد لن  360يوما.
لندما يتم شطو القروض أو الذمم املدينة ،يواصل الفرع مزاولة نشاط التنفيذ ملحاولة اسمرداد الذمم املدينة املستحقة .لند إعراء
لمليات االسمرداد يتم قيدها في الربح أو الخسارة.

لقود الضمان املالي

ُ
لقد الضمان املالي هو لقد يتطلو من املصدر تسديد مدفولات محددة لسداد قيمة الحامل لن الخسارة التي تكبدها بسبو فشل
املدين املحدد في سداد املبالغ املستحقة الدفع وفقا لشروط أداة الدين.
يتم قياس لقود الضمان املالي املصدرة مبدئيا بقيمها العادلة ،وإذا لم يتم تحديدها للى أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
وال تنشأ لن نقل املوعودات املالية ،يتم قياسها الحقا بما يلي:
 مبلغ مخصص الخسارة املحدد وفقا للمعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم 9؛ و
 املبلغ املعمرف به مبدئيصا مخصوما منه ،حسو االقتضاء ،املبلغ المراكمي لإليرادات املثبتة وفق سياسات الفرع بشأن اإليرادات.
يتم تقديم لقود الضمان املالي غير املحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصصات في بيان املركز املالي ويتم تقديم
إلادة القياس في إيرادات أخرى.
لم يحدد الفرع أي لقود صمان مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

فمرة التصحيح
يستمر الفرع في مراقبة هذه األدوات املالية لفمرة اختبار ال تقل لن  12شهرا للتأكد من انخفاض خطر التخلف لن السداد بما يكفي
قبل رفع مستوى التعرض من الخسائر االئتمانية املتوقعة (املرحلة  )2إلى  12شهرا (املرحلة .)1
يراقو الفرع فمرة اختبار ال تقل لن  3أقساط (لعمليات السداد للى أساس ربع سنوي أو أقصر) و  12شهرا (في الحاالت التي تكون فيها
سداد األقساط ألكثر من ربع سنوي) بعد إلادة الهيكلة ،قبل المرقية من املرحلة  3إلى .2
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
يتم رصد مخصص ملكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقا للمكافأة الحالية ولدد سنوات الخدمة املمراكمة في نهاية كل فمرة تقرير .ويتم
رصد مخصص نهاية الخدمة للمواسنين اإلماراتيين ،باستلناء املوظفين األخرين املعينيين من املركز الرئيس ي ،سبقا لسياسة الفرع والتي
ال تقل لما تقتضيه قوانين العمل السارية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
لقود اإليجار

السياسات املعمول بها التبارا من  1يناير  – 2019بموعو املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم 16
التمد الفرع املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم " 16لقود اإليجار" ،الصادر في يناير  ،2016حيث كان تاريخ التطبيق األولي هو 1
يناير  .2019يقدم املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم  16تغييرات عوهرية للى محاسبة املستأعر بحيث يزيل التميين بين لقود
اإليجار التشغيلية والتمويلية بموعو املعيار املحاسبي الدولي رقم  17كما يتطلو من املستأعر االلمراف بموعودات حق االستخدام
وااللمنامات اإليجارية لند بدء عميع لقود اإليجار ،باستلناء لقود اإليجار قصيرة األعل وإيجارات املوعودات ذات القيمة املنخفضة.
ويقيس الفرع مبدئيا موعودات حق االستخدام بالتكلفة ،والحقا بالتكلفة ناقصا االستهال املمراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،معدلة
ألي إلادة لقياس االلمنامات اإليجارية .يقيس الفرع مبدئيا االلمنامات اإليجارية بالقيمة الحالية للمدفولات اإليجارية املستقبلية
املخصومة باستخدام معدل الخصم الضمني في اإليجار .ويتم الحقا تعديل االلمنامات اإليجارية ،من بين أمور أخرى ،وفقا ملدفولات
الفائدة واإليجار ،باإلصافة إلى تأثير تعديالت اإليجار.

السياسات املعمول بها بعد  1يناير  – 2019بموعو املعيار املحاسبي الدولي رقم 17

ُ
تصنف إيجارات املوعودات التي يحتفظ بموعبها املتعر بجميع مخاسر ومنافع امللكية الروهرية كعقود إيجار تشغيلية .وفي حال كان
الفرع هو الطرف املستأعر ولم يكن قد تم االلمراف باملوعودات املستأعرة بتاريخ التقرير ،فيتم احتساب املدفولات واملقبوصات
اإليجارية للى أساس القسط الثابت للى مدى فمرة لقود اإليـجار.

املخصصات
يتم االلتـراف باملخصصات لندما يكون للى الفرع المنام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من املحتمل أن ُيطلو
من الفرع تسديد هذا االلمنام ويمكن تقدير تكلفة هذه املخصصات تقديرا موثوقا به.
يعتبـر املبلغ املعمرف به كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلمنام الراري في نهاية فمرة التقرير مع األخذ في االلتبار املخاسر والشكو
املحيطة بااللمنام .حيث تقاس املخصصات باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية هذا االلمنام ،ومن ثم فإن القيمة الدفمرية هي
القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.
لندما يكون من املتوقع إسمرداد عميع املنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد املخصصات من سرف ثالث ،يتم إدراج الذمة كأصل إذا
أصبح من املتكد بالفعل أنه سيتم إستالم التعويض وإذا كان من املمكن قياس مبلغ الذمة املدينة بشكل موثوق.
يتم قيد وقياس االلمنامات الحالية الناتجة من العقود املثقلة بااللمنامات كمخصصات .ويعتبر العقد املثقل بااللمنامات حاصال متى ترتو
للى الفرع لقد تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها بشأن استيفاء االلمنامات املفروصة بموعو العقد قيمة املنافع االقتصادية
املتوقع تحصيلها من وراء العقد.
القبوالت
تسرل القبوالت كمطلوب مالي في بيان املركز املالي مع ما يرتبه من حق إلادة السداد من العميل كأصل مالي ،وبالتالي تم احتساب
التعهدات املتعلقة بالقبوالت كموعودات مالية ومطلوبات مالية.
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االلتمادات املستندية
إن االلتمادات املستندية الصادرة بالنيـابة لن لمالء الفرع هي لقود يكفل الفرع بموعبها دفع األموال بالنيابة لن العميل إلى مالك
البضائع املوردة للعميل .ويتم دفع املبالغ املالية فقط لند التفاوض للى املستندات من قبل املورد وإشعار البنك بها.
ويتم قيد اإليرادات املحصلة إلصدار االلتماد والتسليم الالحق للفواتير بموعو االلتماد كإيرادات رسوم ولموالت فور تحصيلها.
التعهدات بتمديد االلتمادات
تمثل هذه التعهدات تعهدات صارمة يعتمدها الفرع لعمالئه بمد أعل االلتماد وفقا للشروط واألحكام الواردة باالتفاقية وتعتبر بنود
خارج المنامات املينانية.
الضرائو
تتألف صرائو الدخل من الضريبة الحالية ،ويتم قيدها في بيان الربح أو الخسارة .إن الضريبة الحالية هي القيمة الضريبية املتوقع
دفعها للى األرباح أو الخسائر الخاصعة للضريبة للسنة محسوبة باستخدام النسو الضريبية السائدة فعال أو إلى حد كبيـر في تاريخ
التقرير .ويقوم الفرع بتكوين مخصص للمطلوبات الضريبة الحالية التي قد تظهر للى أساس املبالغ املتوقع سدادها للسلطات الضريبية.
تسدد الضريبة املتعلة للفروق املتقتة في تاريخ التقرير بين األسس الضريبية للموعودات واملطلوبات وقيمها الدفمرية ألغراض إلداد
التقارير املالية.
تتم مراععة القيمة الدفمرية ملوعودات الضريبة املتعلة في تاريخ كل تقرير وتقليلها إلى الحد الذي يصبح فيه من غير املحتمل وعود أرباح
صريبية كافية للسماح باستخدام كل الضريبة املتعلة أو عزء منها.
يتم إلادة تقييم موعودات الضريبة املتعلة غير املعمرف بها في كل تاريخ تقرير ويتم االلمراف بها إلى الحد الذي يصبح من املحتمل فيه
أن األرباح الضريبية املستقبلية ستسمح باسمرداد موعودات الضريبة املتعلة.
يتم قياس املوعودات واملطلوبات الضريبية املتعلة باملعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها في السنة التي يتم فيها تحقيق األصل أو تسوية
املطلوب  ،بناء للى معدالت الضرائو وقوانين الضرائو التي تم تشريعها أو قد تم تشريعها إلى حد كبير في تاريخ التقرير.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -4االفمراصات املحاسبية الهامة والتقديرات غير املتكدة
في سور تطبيق السياسات املحاسبية للفرع املبينة في إيضاح  ،3يتطلو من اإلدارة القيام ببعض األحكام والتقديرات واالفمراصات الهامة
التي تتثر للى املبالغ املدرعة للموعودات واملطلوبات .كما يتعين للى اإلدارة كذلك ممارسة حكمها .ويتم تقييم تلك األحكام والتقديرات
واالفمراصات بشكل مستمر وتستند للى الخبرة التاريخية ولوامل أخرى ،تتضمن الحصول للى أدلة مهنية وتوقعات بشأن األحداث
املستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة بالنظر للظروف.
يتم مراععة هذه التقديرات واالفمراصات بشكل مستمر .يتم االلتـراف بالتعديالت للى التقديرات املحاسبية في الفمرة التي يتم فيها إلادة
تقييم هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة لن إلادة التقييم تتثر للى تلك الفمرة فقط .أما في حالة كون التعديالت
الناتجة لن إلادة تقييم التقديرات تتثر في الفمرة الحالية والفمرات املستقبلية فيتم تسريلها في الفمرات الحالية واملستقبلية .فيما يلي
األمور املهمة التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات ،أو االفمراصات أو األحكام:

تقييم نموذج العمل
يعتمد تصنيف املوعودات املالية وقياسها للى نتائج "مدفولات رأس املال والفائدة فقط" واختبار نموذج العمل .يحدد الفرع نموذج
العمل بما يعكس كيفية إدارة مجمولات املوعودات املالية معا لتحقيق هدف ألمال معين .يتضمن هذا التقييم حكما يعكس عميع
األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء املوعودات وقياس أدائها واملخاسر التي تتثر للى أداء املوعودات وكيفية إدارتها وكيفية
تعويض مديري املوعودات .يراقو الفرع املوعودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم إلغاء تحققها قبل استحقاقها لفهم سبو استبعادها وما إذا كانت األسباب تتفق مع هدف العمل الذي تم االحتفاظ به من أعله.
تعتبر املراقبة عزءا من التقييم املستمر للفرع حول ما إذا كان نموذج العمل الذي تحتفظ به املوعودات املالية املتبقية ال يزال مالئما
وإذا كان من غير املناسو ما إذا كان هنا تغيير في نموذج العمل وما إذا كان هنا تغيير محتمل في تصنيف تلك املوعودات املوعودات.

الزيادة الروهرية في مخاسر االئتمان
يتم قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يساوي الخسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  12شهرا ملوعودات املرحلة األولى ،أو
موعودات الخسارة االئتمانية املتوقعة مدى العمر الزمني ملوعودات املرحلة  2أو املرحلة  .3ينتقل األصل إلى املرحلة  2لندما تزداد
مخاسر االئتمان بشكل ملحوظ منذ االلمراف األولي .ال يحدد املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم  9ما الذي يمثل زيادة كبيرة في
مخاسر االئتمان .لند تقدير ما إذا كانت املخاسر االئتمانية ل صل قد ازدادت بشكل ملحوظ ،يأخذ الفرع في االلتبار املعلومات املستقبلية
النولية والكمية املعقولة والقابلة للدلم ،ويفمرض أن هنا زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان إذا كان العميل قد تجاوز  30يوما بسبو
إعراء السداد التعاقدي.

النماذج واالفمراصات املستخدمة
يستخدم الفرع مختلف النماذج واالفمراصات في قياس القيمة العادلة للموعودات املالية وكذلك في تقدير الخسارة االئتمانية املتوقعة.
يتم تطبيق الحكم في تحديد أنسو نموذج لكل نوع من املوعودات ،وكذلك لتحديد االفمراصات املستخدمة في هذه النماذج ،بما في ذلك
االفمراصات التي تتعلق بالدوافع الرئيسية ملخاسر االئتمان.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -4االفمراصات املحاسبية الهامة والتقديرات غير املتكدة (تتمة)

املصادر الرئيسية للتقديرات غير املتكدة
فيما يلي تقديرات أساسية استخدمتها اإلدارة في لملية تطبيق السياسات املحاسبية للفرع والتي لها أكبر األثر للى املبالغ املعمرف بها في
البيانات املالية:
 تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق وتحديد معلومات التطلع إلى املستقبل
ذات الصلة بكل سيناريو :لند قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة ،يستخدم الفرع معلومات مستقبلية معقولة ودالمة ،تستند إلى
افمراصات الحركة املستقبلية ملحركات اقتصادية مختلفة وكيف ستتثر هذه العوامل للى بعضها البعض.
 احتمالية التعثر :تتضمن احتمالية التعثر من مدخالت رئيسية في قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة .وتعد احتمالية التعثر تقدير
الحتمال التخلف لن السداد لبر أفق زمني محدد ،يتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفمراصات وتوقعات الظروف املستقبلية.
 الخسارة بافمراض التعثر :إن الخسارة بافمراض التعثر هو تقدير للخسارة الناتجة من التعثر في السداد .يعتمد ذلك للى الفرق بين
التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة والتدفقات التي يتوقع املقرض استالمها ،مع األخذ في االلتبار التدفقات النقدية من
التحسينات االئتمانية املضمونة.

-5

نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

النقد بالصندوق
حسابات لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
حسابات عارية وأرصدة أخرى
شهادات إيداع
ودائع إلزامية

2019
ألف درهم
4,044

2018
ألف درهم
6,095

267,350
150,000
96,433
517,827

68,816
110,000
29,765
214,676

تمثل الوديعة اإللزامية لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وديعة احتياسية إلزاميـة غير متاحة لالستخدام في تعامالت
الفرع اليومية .ال تحمل األرصدة بالصندوق وال الحسابات الرارية وال األرصدة األخرى بأية فوائد ،بينما تحمل شهادات اإليداع نسبة
فائدة بمعدل  (%0,27 :2018( %1,94سنويا
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
-6
(أ)

ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
فيما يلي تحليل ودائع الفرع وأرصدته املطلوبة من البنو :

لند الطلو
ألعل
مجموع الودائع واألرصدة املطلوبة من البنو
يطرح :مخصصات النخفاض القيمة
(ب) يمثل ما ورد ألاله إعمالي الودائع واألرصدة املطلوبة من:
بنو في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بنو خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

-7

2019
ألف درهم
148,294
51,415
199,709

2018
ألف درهم
200.183
42.854
243.037

()178
199,531

()46
242.991

44,565
155,144
199,709

30.180
212.857
243.037

قروض وسلف للعمالء

أ) تتألف القروض والسلف للعمالء مما يلي:

قروض وسلف
يطرح :مخصصات النخفاض القيمة

2019
ألف درهم
117,599

2018
ألف درهم
88,843
()1,649

116,373

87,194

()1,226

كما في  31ديسمبر  ،2019بلغت القيمة العادلة للضمانات املحتجزة مقابل قروض وسلف للعمالء  11.64مليون درهم (14.5 :2018
مليون درهم) ،ويتناول اإليضاح رقم  25تحليال لذلك.

ب) مخصصات انخفاض القيمة:

الرصيد في بدايـة السنة
تأثير التماد املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم 9
(لكس)  /مصاريف انخفاض القيمة للسنة
الرصيد في نهاية السنة

2019
ألف درهم
1,649
-

2018
ألف درهم
1,015
86
548

1,226

1,649

()423
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
قروض وسلف للعمالء (تتمة)
-7
ج) تحليل إعمالي القروض والسلف للعمالء بحسو الفئة:

إقرض للشركات
إقراض للمشاريع الصغيرة
يطرح :مخصص انخفاض القيمة

2019
ألف درهم
111,890
5,709
117,599
()1,226
116,373

2018
ألف درهم
74,322
14,521
88,843
()1,649
87,194

د) فيما يلي تحليل إلعمالي القروض والسلف للعمالء بحسو املنطقة الرغرافية:

داخل اإلمارات العربية املتحدة
خارج اإلمارات العربية املتحدة

2019
ألف درهم
86,268
31,331
117,599

2018
ألف درهم
48,485
40,358
88,843

ه) كان تحليل إعمالي القروض والسلف للعمالء حسو القطاع الصناعي:

الخدمات
التجارة
الصنالة
اإلنشاءات

-8

2019
ألف درهم
93,235
9,221
7,452
7,691
117,599

2018
ألف درهم
55,018
13,684
12,047
8,094
88,843

استثمارت محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
يطرح :مخصصات النخفاض القيمة

2019
ألف درهم
11,425
()440
10,985

2018
ألف درهم
10,348
()206
10,142

أ) فيما يلي استثمارات حسو المركين الرغرافي:
خارج اإلمارات العربية املتحدة

2019
ألف درهم
10,985

2018
ألف درهم
10.142
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
معامالت األسراف ذات العالقة
-9
يبرم الفرع معامالت مع منشآت تستوفي تعريف سرف ذي لالقة سبقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم  :24اإلفصاح لن األسراف ذات
العالقة .وتتألف األسراف ذات العالقة من املركز الرئيس ي ومنشآت خاصعة مللكية وإدارة مشمركة ،للى أن تخضع الشروط واألحكام
املتعلقة بمعامالت األسراف ذات العالقة املذكورة لقرارات اإلدارة.
يحتفظ الفرع بودائع لدى فروع املركز الرئيس ي وينفذ معامالت بنكية معهم كجزء من أنشطته االلتيـادية.
2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

مطلوب من سرف ذو لالقة

يتألف املطلوب من سرف ذو لالقة وديعة لدى
فروع املركز الرئيس ي خارج اإلمارات العربية املتحدة
يطرح :مخصص انخفاض القيمة

7,357
()25

12
-

7,332

12

مطلوب ألسراف ذات لالقة

يتألف املطلوب ألسراف ذات لالقة من قروض داخلية بالبنك مع:
املركز الرئيس ي
فروع املركز الرئيس ي خارج اإلمارات العربية املتحدة
ودائع العمالء
شركات خاصعة مللكية وإدارة مشمركة (إيضاح )13

9,227
-

8.110
63

9,227

8.173

38.184

38.859

فيما يلي أبرز املعامالت مع األسراف ذات العالقة خالل السنة:

مصاريف الفائدة
أتعاب إدارة املركز الرئيس ي
تعويض كبار أفراد اإلدارة

2019
ألف درهم
651
510
1,052

2018
ألف درهم
182
1,038
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
-10

موعودات أخرى

ذمم فوائد مدينة
دفعات مقدمة
ودائع
أخرى

-11

2019
ألف درهم
795
459
130
21
1,405

2018
ألف درهم
712
627
139
1,478

موعودات غير ملموسة
برامج إلكمرونية
ألف درهم

التكلفة
في  1يناير 2018
في  31ديسمبر 2018
في  31ديسمبر 2019

25
25
25

اإلسفاء املمراكم
في  1يناير 2018
محمل للسنة (إيضاح )16

23
2

في  31ديسمبر 2018
محمل للسنة (إيضاح )16
في  31ديسمبر 2019

25
25

القيمة الدفمرية
في  31ديسمبر 2019

-

في  31ديسمبر 2018

-
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
-12

ممتلكات ومعدات
تحسينات للى
املستأعرات
ألف درهم

معدات وحواسو
ألف درهم

أثاث وتركيبات
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

املرموع
ألف درهم

التكلفة
في  1يناير 2018
إصافات خالل السنة

2,045
-

673
18

363
10

211
-

3,292
28

كما في  31ديسمبر 2018
إصافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة

2,045
-

691
52
()4

373
-

211
227
()211

3,320
279
()215

في  31ديسمبر 2019

2,045

739

373

227

3,384

االستهال املمراكم
في  1يناير 2018
محمل للسنة (إيضاح )16

1,916
129

306
113

102
37

133
42

2,457
321

في  31ديسمبر 2018
محمل للسنة (إيضاح )16
استبعادات خالل السنة

2,045
-

419
62
()4

139
37
-

175
36
()211

2,778
135
()215

في  31ديسمبر 2019

2,045

477

176

-

2,698

القيمة الدفمرية
في  31ديسمبر 2019

-

262

197

227

686

في  31ديسمبر 2018

-

272

234

36

542
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
-13

ودائع العمالء

حسابات عارية
ودائع ألعل
حسابات توفير
أخرى

2019
ألف درهم
688,821
39,862
19,593
13,190
761,466

2018
ألف درهم
385,326
34,843
22,842
32,165
475,176

عميع ودائع العمالء مودلة من لمالء في دولة اإلمارات العربية املتحدة .يتضمن رصيد ودائع العمالء مبلغ  38.2مليون درهم (:2018
 38.9مليون درهم) مستحق ملنشآت تخضع مللكية وإدارة مشمركة (إيضاح .)9
كانت ودائع العمالء حسو القطاع الصناعي للى النحو التالي:

التجارة
الصنالة
املتسسات املالية
الخدمات
املنسوعات
أخرى

-14

مطلوبات أخرى

مخصص لضريبة الدخل
مصاريف مستحقة
إيرادات مقبوصة مقدما
مخصص انخفاض القيمة للى التعهدات والضمانات املالية
ذمم فوائد دائنة
أخرى

-15

2019
ألف درهم
421,477
149,510
34,780
65,401
21,800
68,498
761,466

2018
ألف درهم
292,280
103,172
36,562
31,127
12,035
475,176

2019
ألف درهم
2,162
903
806
179
743
314
5,107

2018
ألف درهم
2,155
639
443
147
141
96
3,621

إيرادات الرسوم والعموالت

الدخل من العموالت
رسوم وألباء للى خدمات بنكية

2019
ألف درهم
6,009
1,699
7,708

2018
ألف درهم
6,322
1,125
7,447
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
-16

مصاريف لمومية وإدارية

رواتو املوظفين والتكاليف ذات الصلة
استهال ممتلكات ومعدات (إيضاح )12
إسفاء موعودات غير ملموسة (إيضاح )11
رسوم إدارة املركز الرئيس ي
أخرى

2019
ألف درهم
5,347
135
510
2,641
8,633

2018
ألف درهم
4,639
321
2
2,592
7,554

خسارة انخفاض القيمة للى املوعودات املالية
-17
يتم تحميل األلباء في بيان الدخل الشامل بشأن صافي خسارة انخفاض القيمة للى املوعودات املالية كما يلي:

انخفاض القيمة لقروض وسلف للعمالء
انخفاض قيمة املطلوب من سرف ذو لالقة
مخصص خسارة انخفاض القيمة للى التعهدات والضمانات املالية
انخفاض القيمة لالستثمارات املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة
انخفاض القيمة للودائع والسلف املطلوبة من البنو

2019
ألف درهم
()423
25
32
234
132
-

2018
ألف درهم
548
34
27
()95
514

مصاريف صريبة الدخل
-18
ُ
يخضع الفرع لدفع صريبة بنسبة  %20من الربح الخاصع للضريبة للسنة .ويحتسو الربح الخاصع للضريبة بعد إصافة مخصصات
معينة لصافي الربح قبل دفع الضرائو ،وهي املخصصات التي تعتقد اإلدارة احتمالية لدم املوافقة للى التبارها خصومات من
قبل السلطات الضريبية.

(أ) العالقة بين مصاريف الضريبة واحتساب الربح:
الربح قبل الضريبة
بنود غير مسموح بها كخصومات صريبية (مخصص انخفاض القيمة)

2019
ألف درهم
10,559
-

2018
ألف درهم
10,259
514

األرباح الخاصعة للضريبة
نسبة صريبة الدخل
مصروف صريبة الدخل

10,559
%20
2,112

10,773
%20
2,155
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
النقد وما يعادله
-19
تضمن النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية املبالغ في بيان املركز املالي التالية:

النقد في الصندوق (إيضاح )5
أرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة (إيضاح )5
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو (إيضاح )6

2019
ألف درهم
4,044
513,783
199,709

2018
ألف درهم
6,095
208,581
243,037

يطرح :ودائع إلزامية لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة (إيضاح )5

717,536
()96,433

457,713
()29,765

621,103

427,948

-20

(أ)

رأس املال املخصص واالحتياسي القانوني واحتياسي مخاسر االئتمان النظامي

رأس املال املخصص واحتياسي مخاسر االئتمان النظامي

قام الفرع بتكوين احتياسي ملكية غير قابل للتوزيع تحت اسم "احتياسي مخاسر االئتمان النظامي" يحتفظ به لند املستوى املحدد وفق
توعيهات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتتسق الحركة في احتياسي مخاسر االئتمان النظامي ورأس املال املخصص
مع الشروط التي يتعين للى الفرع االحتفاظ بها.

(ب) احتياسي قانوني
بموعو املادة  239من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  ،2015قام الفرع بتكوين مخصص قانوني بتخصيص نسبة  %10من
صافي ربح السنة إلى أن يساوي هذا االحتياسي نسبة  %50من رأس املال املخصص .وال يعد هذا االحتياسي متاحا للتوزيع.

(عـ) احتياسي انخفاض القيمة بموعو التوعيهات الصادرة لن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
* أصدر املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة في  30إبريل  2019إرشادات بشأن املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم 9
بالتعميم رقم 458/2018 :والذي يتناول مختلف تحديات التنفيذ واآلثار العملية للبنو التي تعتمد املعيار الدولي إللداد املالية رقم 9
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ("اإلرشادات").
ووفقا للفقرة  6-4من اإلرشادات ،فإن املواءمة بين املخصص العام والخاص الوارد في التعميم الصادر املصرف املركزي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة برقم  2010/28واملعيار الدولي إللداد التقارير املالية هي كما يلي:
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
رأس املال املخصص واالحتياسي القانوني واحتياسي مخاسر االئتمان النظامي
-20
(عـ) احتياسي انخفاض القيمة بموعو التوعيهات الصادرة لن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

احتياسي انخفاض القيمة :لام
مخصصات لامة بموعو التعميم الصادر لن املصرف املركزي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة برقم 2010/28
يطرح :مخصصات بموعو املعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم  9بما في ذلك
مخصص الخسارة االئتمانية النظامية

3,234

2,481

()2,048

()2,481

مخصص لام محول إلى احتياسي انخفاض القيمة النظامي*

1,186

-

احتياسي انخفاض القيمة :خاص
ليس لدى الفرع أي مخصص خاص
* في حال تخطت املخصصات املكونة بموعو املعيار الدولي إللداد التقارير املالية تلك املكونة بموعو اإلرشادات الصادرة لن املصرف
املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فال يتم تحويل أي مبلغ إلى احتياسي انخفاض القيمة النظامي.

المنامات سارئة وتعهدات
-21
انطالقا من حرص الفرع للى تلبية احتياعات لمالئه ،أبرم الفرع العديد من التعهدات وااللمنامات الطارئة غير القابلة لإللغاء تتضمن
صمانات مالية والتمادات مستندية وغيرها من تعهدات باإلقراض التي ال يمكن نقضها .وبالرغم من أنه قد ال يجوز إثبات تلك االلمنامات
والتعهدات في بيان املركز املالي ،إال أنها تنطوي للى مخاسر ائتمانية وبالتالي تشكل عزءا من املخاسر الكلية للفرع.
االلمنامات الطارئة
يمرتو للى االلتمادات املستندية والضمانات (بما في ذلك التمادات مستندية صامنة ومعدة لالستعمال) قيام الفرع بتحرير دفعات
بالنيـابة لن العمالء لند حدوث حاالت محددة ،وهي ما تتعلق بشكل لام باستيراد وتصدير السلع .وتحمل الضمانات االلتمادات
املستندية الضامنة واملعدة لالستعمال نفس املخاسر االئتمانية لدى القروض.
يورد الردول التالي املبالغ التعاقدية لاللمنامات الطارئة للى حسو الفئة .وتمثل املبالغ املعكوسة بالردول أقص ى حد للخسارة املحاسبية
التي قد يتم قيدها بنهاية فمرة التقرير إن أخفقت األسراف املقابلة في استيفاء االلمنامات التعاقدية املتفق لليها.

صمانات
التمادات مستندية

2019
ألف درهم
11,936
7,287

2018
ألف درهم
57,941
26,018

19,223

83,959

يحتجز الفرع مبلغ  0.2مليون درهم ( 31ديسمبر  0.2 :2018مليون درهم) مخصص للخسارة االئتمانية املتوقعة للى لقود الضمان
املالي وخطابات الضمان وفقا للمعيار الدولي إللداد التقارير املالية رقم .9
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
المنامات سارئة وتعهدات (تتمة)
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عدول االستحقاق
كان عدول استحقاق مبالغ الحسابات املقابلة للفرع كما يلي:
 31ديسمبر 2019

التمادات مستندية

أقل من  3شهور
ألف درهم
6,086
7,287

 6 – 3شهور
ألف درهم
2,236
-

 12 – 6شهر
ألف درهم
1,020
-

 5 – 1سنوات
ألف درهم
2,594
-

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم
-

املرموع
ألف درهم
11,936
7,287

املرموع

13,373

2,236

1,020

2,594

-

19,223

صمانات

 31ديسمبر 2018

التمادات مستندية

أقل من  3شهور
ألف درهم
48,134
26,018

 6 – 3شهور
ألف درهم
3,708
-

 12 – 6شهر
ألف درهم
2,040
-

 5 – 1سنوات
ألف درهم
4,059
-

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم
-

املرموع
ألف درهم
57,941
26,018

املرموع

74,152

3,708

2,040

4,059

-

83,959

صمانات

تركينات املوعودات واملطلوبات والبنود خارج املينانية
-22
تنشأ المركزات لند اشمرا لدد من األسراف املقابلة في أنشطة تجارية مماثلة ،أو أنشطة في نفس املنطقة الرغرافية ،أو يكون لها مينات
اقتصادية مماثلة من شأنها أن تتثر للى قدرتهم للى الوفاء بااللمنامات التعاقدية بشكل متماثل مع التغيرات في الظروف االقتصادية أو
السياسية أو غيرها .وتشير المركينات إلى الحساسية النسبية ألداء الفرع للتطورات التي تتثر للى صنالة أو موقع عغرافي معين.
من أعل تجنو المركز املفرط للمخاسر ،تتضمن سياسات وإعراءات الفرع مبادئ توعيهية محددة للحد من تركين التعرض ل سراف
املقابلة واملواقع الرغرافية والصنالات .يتم التحكم في المركين املحدد ملخاسر االئتمان وإدارته وفقا لذلك.

تركين املخاسر الرغرافية
يو ح الردول التالي التعرصات االئتمانية للفرع وفقا لقيمها الدفمرية ،مصنفة حسو املنطقة الرغرافية في  31ديسمبر  2019و .2018
وفيما يتعلق بهذا الردول ،خصص الفرع التعرصات للمناسق بناء للى بلدان األسراف املقابلة:
 31ديسمبر 2019

املناسق الرغرافية

اإلمارت العربية املتحدة
دول الشرق األوسط األخرى
دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
أخرى
املرموع

املوعودات
ألف درهم

املطلوبات وحقوق امللكية
ألف ردهم

بنود خارج املينانية
ألف درهم

604,353
18,374
181,309
50,103
854,139

844,792
9,347
854,139

19,223
19,223
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
تركينات املوعودات واملطلوبات والبنود خارج املينانية (تتمة)
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 31ديسمبر 2018

املوعودات
ألف درهم

املطلوبات وحقوق امللكية
ألف ردهم

بنود خارج املينانية
ألف درهم

املناسق الرغرافية
اإلمارت العربية املتحدة
دول الشرق األوسط األخرى
دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
أخرى
املرموع

295,361
5,521
207,347
48,806
557,035

548,569
63
8,403
557,035

83,959
83,959

المركين حسو مخاسر مجاالت األلمال
يو ح الردول التالي التعرض االئتماني للفرع للى القروض والسلفيات واألوراق املالية االستثمارية واملستحقة من البنو األخرى
والبنود خارج املينانية العمومية املصنفة حسو الصنالة في  31ديسمبر  2019و :2018
 31ديسمبر 2019
املوعودات
ألف درهم

املطلوبات وحقوق امللكية
ألف ردهم

بنود خارج املينانية
ألف درهم

قطاع الصنالة
املتسسات املالية
التجارة
الصنالة
الخدمات
اإلنشاءات
األنسرة
أخرى

799,393
9,221
7,452
24,140
7,692
6,241

122,416
421,477
149,510
65,401
21,800
73,535

50
19,173
-

املرموع

854,139

854,139

19,223

 31ديسمبر 2018
املوعودات
ألف درهم

املطلوبات وحقوق امللكية
ألف ردهم

بنود خارج املينانية
ألف درهم

قطاع الصنالة
املتسسات املالية
التجارة
الصنالة
الخدمات
اإلنشاءات
األنسرة
أخرى

457,679
13,684
12,047
65,160
8,094
371

114,800
292,280
103,172
31,127
12,035
3,621

83,959
-

املرموع

557,035

557,035

83,959
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
تصنيف املوعودات واملطلوبات املالية
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يبين الردول التالي تصنيف الفرع لكل فئة من فئات املوعودات واملطلوبات املالية وقيمها الدفمرية كما في  31ديسمبر:
2019

التكلفة املطفأة
ألف درهم

املوعودات املالية
النقد وما يعادله لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى

517,827
199,531
116,373
10,985
7,332
946

517,827
199,531
116,373
10,985
7,332
946

املرموع

852,994

852,994

املطلوبات املالية
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذا ت لالقة
مطلوبات أخرى

املرموع
ألف درهم

761,466
9,227
4,301
120

761,466
9,227
4,301
120

املرموع

775,114

775,114

2018

التكلفة املطفأة
ألف درهم

املرموع
ألف درهم

املوعودات املالية
النقد وما يعادله لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى

214,676
242,991
87,194
10,142
12
851

214,676
42,991
87,194
10,142
12
851

املرموع

555,866

555,866

ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك

املطلوبات املالية
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذا ت لالقة
مطلوبات أخرى
ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك
املرموع

475,176
8,173
3,178
293

475,176
8,173
3,178
293

486,820

486,820
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
إدارة رأس املال
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رأس املال التنظيمي
يحدد البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويراقو متطلبات رأس املال للفرع ككل.
التبارا من لام  ،78يتم احتساب رأس املال باستخدام إسار لمل بازل  3الصادر من لرنة بازل للرقابة املصرفية ("لرنة بازل") ،بعد
تطبيق التعديالت التي أشار بها املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وفقا لتقديره الوسني .يتكون إسار بازل  3من ثالث
"ركائز" :الحد األدنﻰ ملتطلبات رأس املال ولملية املراععة اإلشرافية وانضباط السوق.
الحد األدنﻰ ملتطلبات رأس املال
أصدر مصرف اإلمارات لوائح رأس املال التفاقية بازل  ،3والتي دخلت حين التنفيذ التبارا من  1فبراير  ،2017حيث تم تطبيق متطلبات
الحد األدنﻰ لرأس املال للى ثالثة مستويات ،وهي بالتحديد الشق األول لحقوق امللكية العادية والشق األول اإلصافي ومجموع رأس املال.
أما مصدات رأس املال اإلصافية (مصدات حماية رأس املال ومصدات التقلبات الدورية -بحد أقص ى يصل إلى  2.5لكل مصد) فهي تزيد
لن الحد األدنﻰ ملتطلبات حقوق امللكية العادية الشق األول البالغة .٪7
يسري مصد حماية رأس املال لسنة  2018في المرتيو املرحلي ويحتاج إلى الحفاظ لليه لند نسبة  ٪2.5من قالدة رأس املال من لام
 2019فصالدا .إن مصدات التقلبات الدرية ليست سارية املفعول بعد وال يتعين االحتفاظ بها لعام .2019
رأس املال التنظيمي
تنقسم قالدة رأس مال الفرع إلى ثالث فئات رئيسية ،هي الشق األول لحقوق امللكية العادية والشق األول اإلصافي والشق  2 -التمادا
للى خصائص كل منها.
 رأس املال للشق األول لحقوق امللكية العادية هو أللى مستويات الرودة لرأس املال ،ويشمل رأس مال األسهم ،لالوة األسهم،
االحتياسيات القانونية والقانونية وغيرها ،واألرباح املحتجزة ،بعد استقطاع املوعودات غير امللموسة والتعديالت التنظيمية األخرى
املتعلقة بالبنود املدرعة في حقوق املساهمين ولكن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة لن أغراض كفاية رأس املال أغراض بموعو
إرشادات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
 يشتمل رأس املال للشق األول اإلصافي للى أدوات رأسمالية غير لادية متهلة.
 يتكون رأس املال من الشق الثاني من مخصص انخفاض القيمة الرماعي.
يتم تطبيق حدود مختلفة للى لناصر قالدة رأس املال:
 ال يمكن أن يتجاوز رأس مال الشق الثاني نسبة  ٪67من رأس املال من املستوى األول ؛
 يجو أن يكون رأس املال من الشق األول  ٪ 8.5للى األقل من املوعودات املرجحة باملخاسر .و
 ال يمكن أن يتجاوز رأس املال الثانوي املتهل  ٪50من رأس املال من الشق األول.
يتم تقييم مخاسر موعودات الفرع فيما يتعلق بمخاسر االئتمان والسوق والتشغيل النسبية .تشمل مخاسر االئتمان املخاسر داخل وخارج
املينانية العموميةُ .ت َّ
عرف مخاسر السوق بأنها مخاسر الخسائر في املواقف داخل وخارج املينانية العمومية الناشئة لن تحركات أسعار
السوق ،وتشمل مخاسر أسعار الفائدة ومخاسر صرف العمالت األعنبية ومخاسر التعرض لحقوق امللكية ومخاسر السلع األساسية .يتم
تعريف مخاسر التشغيل للى أنها مخاسر الخسارة الناتجة لن لمليات أو أشخاص أو أنظمة داخلية غير كافية أو غير صائبة أو من
أحداث خارعية.
تتم مراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال التنظيمي بانتظام من خالل إدارة الفرع ،باستخدام أساليو تستند إلى املبادئ
التوعيهية التي وصعتها لرنة بازل واملصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
إدارة رأس املال (تتمة)
-24
رأس املال التنظيمي (تتمة)
رأس املال التنظيمي (تتمة)
لم يتم إعراء أي تغييرات للى األهداف والسياسات والعمليات من العام السابق .ومع ذلك ،فهي قيد املراععة املستمرة من قبل اإلدارة.
خالل السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و  ،2018تقيد الفرع بشكل كلي بجميع متطلبات رأس املال املفروصة خارعيا.
خالل السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و  ،2018تعين للى عميع البنو العاملة في اإلمارات العربية املتحدة االحتفاظ بنسبة
كفاية رأس املال لند  ٪ 13و  ٪ 12.375بما في ذلك مصدات الحفاظ للى رأس املال للى التوالي .يقوم البنك بحساب نسو بازل 3
واإلبالغ لنها وفقا إلرشادات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
فيما يلي معدل كفاية رأس املال بموعو بازل  3وفقا إلرشادات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة:
2019
ألف درهـم

2018
ألف درهـم

الشق األول لحقوق امللكية العادية
رأس املال املحدد
األرباح املحتجزة
االحتياسي املتهل
ترحيل أرباح متوقعة  /مقمرحة*
يطرح :خصومات تنظيمية
مجموع الشق األول لحقوق امللكية العادية

62,529
12,314
2,190
()4,224
-

62,096
5,898
1,778
()4,052
-

72,809

65,720

رأس املال من الشق الثاني
مخصص انخفاض القيمة الرماعي

2,695

2,048

مجموع قالدة رأس املال

75,504

67,768

املوعودات املرجحة باملخاسر
مخاسر االئتمان
املخاسر التشغيلية
مخاسر السوق

215,599
32,133
755

165,340
13,556
231

مجموع املوعودات املرجحة باملخاسر

248,487

179,127

مجموع معدل رأس املال % -

%30.39
%29.30

%37.83
%36.69

معدل الشق األول لحقوق امللكية العادية % -

* في  17يناير  ،2018أصدر املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة معايير وإرشادات بشأن رأس املال لبازل  .3وبناء للى هذه
اإلرشادات ،يتعين للى البنو أن تقتطع توزيعات األرباح املقمرحة من األرباح املحتجزة أثناء حساب معدل كفاية رأس املال .ووفقا
لذلك ،يتم حساب نسبة كفاية رأس املال للسنة بعد األخذ بعين االلتبار تأثير توزيعات األرباح املقمرحة للسنة.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية
أنشأ الفرع هيكال قويا إلدارة املخاسر مدلما بتبني بعض املمارسات في مجال إدارة املخاسر سعيا نحو إدارة ومراقبة املخاسر التالية التي
يتعرض لها في إسار لملياته اليومية:
 مخاسر االئتمان مخاسر السيولة مخاسر السوق مخاسر أسعار الفائدة مخاسر تشغيليةيتحمل املركز الرئيس ي املستولية الكلية لإلشراف للى إسار إدارة املخاسر .وفي هذا الصدد ،فقد وصع املركز الرئيس ي بجانو لران اإلدارة
الرئيسية سياسات وإعراءات مفصلة بغية صمان االلمنام السياسات املتفق لليها والرقابة الحثيثة ملختلف املخاسر التي يتعرض لها
الفرع.
تعمل لرنة االئتمان ولرنة اإلدارة بتفويض من املركز الرئيس ي للى رسم حدود مخاسر الفرع الكلية مع مراقبتها.
ُ
وتتحمل اللران مستولية تطوير سياسات مخاسر االئتمان ومخاسر السوق ومخاسر العمليات .وقد فوض املدراء أصحاب الخبرة العالية
والتدريبات املتقدمة صمن إسار إدارة املخاسر بصالحية التماد معامالت مخاسر االئتمان ومراقبة مخاسر السوق واملخاسر التشغيلية.
إدارة مخاسر االئتمان
تقوم اللرنة التنفيذية بالفرع بمراععة وتصديق السياسات املتعلقة باإلئتمان .ويتم املوافقة للى عميع حدود اإلئتمان وذلك بموعو
السياسة اإلئتمانية للفرع .لالوة للى ذلك ،فإن القروض مضمونة ،قدر اإلمكان ،بأنواع رهونات مقبولة وذلك ملقابلة مخاسر اإلئتمان.
ويعمل الفرع كذلك للى الحد من املخاسر بتوزيع موعوداته للى قطالات إقتصادية.
يدير قسم إدارة االئتمان ويقوم بمراقبة عميع التسهيالت اإلئتمانية ،ويتم إعراء مراععة دورية من قبل فرق فحص االئتمان التابعة
للتدقيق واملراععة واملطابقة .ويتم تصنيف مخاسر التسهيالت بناء للى املقاييس املبينة في دليل سياسات اإلئتمان.
إن اللرنة التنفيذية هي املستولة لن وصع السياسة اإلئتمانية للفرع ،كما تقوم بوصع حدود للقطالات الصنالية وتوافق للى
اإلستلناءات للسياسات وتجري مراععة دورية للمحافظ للتحقق من عودتها .تخضع عميع سلبات اإلئتمان لإلقراض التجاري واملتسسات
لسياسات الفرع اإلئتمانية وملعايير التعهدات وحدود القطالات (إن وعدت) واملتطلبات القانونية املطبقة من حين آلخر .وال يقوم الفرع
بإقراض شركات تعمل في قطالات يعتبرها الفرع أنها ذات صفات خطرة ،ولند الحاعة ملعرفة متخصصة لقطاع معين .باإلصافة إلى
ذلك ،يضع الفرع حدود إئتمان لرميع العمالء بناء للى مالئتهم املالية.
ويشمرط في عميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من الفرع الحصول للى موافقة مسبقة بموعو تفويض الصالحيات من املركز الرئيس ي.
سياسة مراععة اإلئتمان وتصنيف القروض
ُيخضع فريق مراععة اإلئتمان التابع للفرع مخاسر موعودات الفرع لعملية تقييم مستقل بصورة منتظمة وفقا لتوعيهات مصرف
اإلمارات العربية املتحدة املركزي والسياسات الداخلية للفروع للتعرف املبكر للى املشاكل التنفيذية املحتمـلة .يقوم القسم بالتأكد من
تصنيفات املخاسر لكل العمالء التجاريين ،تقييم ملخاسر املحفظة اإلئتمانية حسو املنتج وقطالات األفراد ،كما يقوم القسم بمراقبة
وعود املوافقات حسو سياسات اإلئتمان والتوعيهات واإلعراءات املتبعة في الفرع.
لندما يتأخر سداد اإلئتمان لفمرة  90يوم أو أكثر يتم تعليق الفوائد وال تضاف إلى الدخل .إن املخصصات الفردية املحددة إلنخفاض
قيمة املوعودات املصنفة يتم تكوينها بناء للى إمكانية تحصيل الرصيد القائم والتصنيف اإلئتماني للموعودات.
يقيم الفرع ،بموعو املعايير الدولية إللداد التقارير املالية التي يتبناها ،الحاعة إلى أي خسائر في القيمة والناتجة لن محفظة القروض
من خالل إحتساب صافي القيمة الحالية للتدفق النقدي املتوقع في املستقبل لكل قرض والقدرة للى االسمرداد بناء إما للى قيمة
الرهونات أو القيمة السوقية ل صل متى كان ذلك السعر متاحا.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
القروض ُ
والسلف منخفضة القيمة
إن القروض ُ
والسلف منخفضة القيمة هي قروض وسلف يحددها الفرع والتي من املحتمل ان تكون عميع المناماتها الرئيسية والفوائد
املمرتبة لليها غير قابلة للتحصيل نظرا للمرتيبات التعاقدية املتفق لليها للقروضُ /
السلف .إن هذه القروض مصنفة كقروض لادية أو
تحت املراقبة أو معيارية أو مشكو في تحصيلها أو خسارة حسو نظام تصنيف مخاسر االئتمان الداخلي للفرع.
الزيادة الروهرية في مخاسر االئتمان
يقوم البنك بمراقبة عميع املوعودات املالية التي تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هنا زيادة عوهرية في مخاسر
االئتمان منذ االلمراف األولي .إذا كانت هنا زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان ،فسيقوم البنك بقياس بدل الخسارة للى أساس العمر
الزمني بدال من الخسارة ملدة  12شهرا.
تصنيفات مخاسر االئتمان الداخلية
من أعل التقليل من مخاسر االئتمان ،حصل الفرع للى نظام معروف لامليا لتصنيف املخاسر الداخلية للمدينين والتسهيالت ،حيث
يعمل هذا النظام للى تسهيل تحليل املقمرحات االئتمانية من خالل وصع نظام قوي لتصنيف املخاسر ،كما يدلم الفرع من الناحية
الهيكلية في تقدير لناصر املخاسر املختلفة .يتكون النظام من تصنيف مخاسر املدين في لشرة مستويات من  1إلى  .12يتم تعريف درعات
مخاسر االئتمان هذه باستخدام كل من العوامل الكمية والنولية التي تشير إلى التخلف لن السداد .يقدم الردول أدناه خريطة لتقديرات
مخاسر االئتمان الداخلية للفرع إلى التصنيفات الخارعية.
فئة التصنيف الداخلي
1
2
3
4
5
6
7
 8و9
 10وأقل

الوصف
استلنائي
ممتاز
عيد
عيد
مرصية
مقبول
هامش ي
مراقبة
موعودات غير لاملة

التصنيف حسو الوكالة
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-B
CCC
 CCوأقل

تم تصميم درعات مخاسر االئتمان ومعايرتها لتعكس مخاسر التخلف لن السداد مع تدهور مخاسر االئتمان .كما يزيد خطر االئتمان
الفرق في خطر التخلف لن التغيير بين الدرعات .يتم تخصيص كل تعرض لدرعة مخاسر االئتمان لند االلمراف املبدئي ،بناء للى
املعلومات املتاحة حول الطرف املقابل .يتم مراقبة عميع التعرصات ويتم تحديث درعة مخاسر االئتمان لتعكس املعلومات الحالية.
إعراءات املراقبة املتبعة لامة ومخصصة لنوع التعرض.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
تصنيفات مخاسر االئتمان الداخلية (تتمة)
ُ
تستخدم البيانات التالية لادة ملراقبة تعرض الفرع:
 سرل املدفولات ،بما في ذلك نسو الدفع وتحليل األلمار الزمنية؛
 مدى استخدام الحد املمنوح؛
 املوازنات (سواء املطلوبة أو املمنوحة)؛
 التغيرات في األلمال واألوصاع املالية واالقتصادية؛
 معلومات التصنيف االئتماني املقدمة من وكاالت التصنيف الخارعية؛
 بالنسبة لتعرصات البيع بالتجزئة :البيانات الناتجة داخليا لن سلو العميل ومقاييس القدرة للى دفع التكاليف وما إلى ذلك؛ و
 بالنسبة لتعرصات الشركات :املعلومات التي يتم الحصول لليها لن سريق املراععة الدورية مللفات العمالء بما في ذلك مراععة
البيانات املالية املدققة وبيانات السوق مثل أسعار مقايضات مخاسر االئتمان أو السندات املدرعة لند توفرها ،والتغيرات في القطاع
املالي الذي يعمل فيه العميل وما إلى ذلك.
يحلل الفرع عميع البيانات التي تم عمعها باستخدام نماذج إحصائية ويقدر مدى الحياة املتبقية من التعرض واملدى املتوقع للتغير مع
مرور الوقت .تشمل العوامل التي تتخذ في االلتبار في هذه العملية بيانات االقتصاد الكلي مثل أسعار النفط ومتشرات السلع غير النفطية
وأسعار املنازل في دولة اإلمارات العربية املتحدة واملتشرات السياحية .يقوم الفرع بإنشاء سيناريو "حالة أساسية" لالتجاه املستقبلي
للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلصافة إلى مجمولة تمثيلية من سيناريوهات التنبت املحتملة األخرى .يستخدم الفرع بعد ذلك هذه
التنبتات ،والتي تكون مرجحة باالحتماالت ،لضبط تقديراتها ل رقام القياسية.
يستخدم الفرع معايير مختلفة لتحديد ما إذا كانت مخاسر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ لكل محفظة من املوعودات .املعايير
املستخدمة هي كل من التغييرات الكمية والنولية في احتمالية التعثر.
تضمين املعلومات املستقبلية
يستعين الفرع بالمعلومات المستقبلﯾة المتاحة بدون تكاليف أو عهد لند تقييمها للزﯾادة الروهرية في مخاسر االئتمان ،وكذلك لند
قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة .ويعمل بالفرع خبراء يتسخدمون املعلومات الخارعية والداخلية لتكوين سيناريو "الحالة األساسية"
للتنبتات املستقبلية للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلصافة إلى مجمولة تصورية من سيناريوهات التنبت املحتملة األخرى .تتضمن
املعلومات الخارعية املستخدمة البيانات االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات املالية.
يقوم الفرع بتطبيق االحتماالت للى سيناريوهات التنبت املحددةُ .ويعرف سيناريو الحالة األساسية بالنتيجة األكثر احتمالية ويتكون من
املعلومات التي تستخدمها املرمولة للتخطيط االسمراتيجي ووصع املوزانة .قام الفرع بتحدﯾد وتوثﯾق المحرﮐات الرئﯾسﯾة للمخاسر
االئتمانﯾة والخسائر االئتمانﯾة لﮐل محفظة من محافظ األدوات المالﯾة ،وذلك باستخدام تحلﯾل إحصائي للبﯾانات التارﯾخﯾة ،وبتقدﯾر
ُ
دخل املرمولة تغﯾﯾرات في أسالﯾب التقدﯾرات أو
العالقات بﯾن المتغﯾرات االقتصادﯾة الﮐلﯾة ومخاسر االئتمان والخسائر االئتمانية .لم ت ِ
االفتراصات الهامة التي تم إعراؤها خالل فترة التقرﯾر.
تم تطوير العالقات املتوقعة بين املتشرات الرئيسية ومعدالت التخلف لن السداد والخسائر في مختلف محافظ املوعودات املالية بناء
للى تحليل البيانات التاريخية للى مدار السنوات األربع املاصية .كما تم النظر في التبارات تطلعية أخرى ،مثل نمو الناتج املحلي اإلعمالي،
والبطالة ،والتضخم ،وتأثير أي تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو سياسية ،ولكن ال ُيعتبر أنه لها تأثير مادي ،وبالتالي لم يتم إعراء أي تعديل
للى الخسائر االئتمانية املتوقعة ملثل هذا العوامل .تتم مراععة ذلك ومراقبته للتأكد من مالءمته في نهاية كل فمرة تقرير.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة
إن املدخالت الرئيسية املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة هي:
 احتمالية التعثر
 الخسائر بافمراض التعثر؛ و
 التعرصات لند التعثر
إن هذه العناصر مستمدة بشكل لام من نماذج إحصائية مطورة داخليا استنادا إلى بياناتنا التاريخية والبيانات املقدمة من املصرف
املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويتم تعديلها لتعكس معلومات مستقبلية مرجحة حسو االحتماالت.
إن احتمالية التعثر هي تقدير الحتمال التعثر في السداد خالل فمرة زمنية معينة .وتقدر في وقت معين .يتم حسابها بناء للى نماذج التقييم
اإلحصائي ،ويتم تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصيصا ملختلف فئات األسراف املقابلة والتعرصات .وتعتمد هذه النماذج
اإلحصائية للى بيانات السوق ،باإلصافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنولية .يتم تقدير إحتمالية التعثر بعد
األخذ بعين االلتبار االستحقاقات التعاقدية للتعرصات ومعدالت الدفع املسبق املقدرة.
تمثل الخسارة بافمراض التعثر تقدير للخسائر الناتجة لن التعثر في السداد ،وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة
وتلك التي يتوقعها املمول ،مع األخذ بعين االلتبار التدفقات النقدية من أي صمانات .إن نماذج الخسارة بافمراض التعثر للموعودات
املضمونة تأخذ في االلتبار توقعات تقييم الضمانات املستقبلية مع مرالاة خصومات البيع ،والوقت الالزم لتحقيق الضمانات،
والضمانات املتبادلة ،وأسبقية املطالبة ،وتكلفة تحقيق الضمانات ومعدالت االسمرداد (أي الخروج من حالة لدم األداء) .تعتمد نماذج
الخسارة بافمراض التعثر للموعودات غير املضمونة للى وقت االسمرداد ومعدالت االسمرداد وأسبقية املطالبات .يتم اإلحتساب بناء للى
أساس تدفق نقدي مخصوم ،حيث يتم خصم التدفقات النقدية من معدل الفائدة الفعلي األصلي للتمويل.
تمثل التعرصات لند التعثر التعرصات املتوقعة في حالة حدوث تقصير .يستمد الفرع التعرصات لند التعثر من التعرصات الحالية
للطرف املقابل والتغيرات املحتملة في املبلغ الحالي املسموح به بموعو العقد بما في ذلك اإلسفاء .إن التعرصات لند التعثر لبنود املينانية
العمومية هي إعمالي قيمتها الدفمرية بينما يتم تقدير بنود خارج املينانية العمومية مثل خطابات االلتماد والضمانات املالية وااللمنامات
املالية العامة غير القابلة لإللغاء لن سريق تطبيق لوامل تحويل االئتمان للى التعرصات امللمنم بها.
يستند قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة إلى احتمال خسارة املتوسط املرجح لخسارة االئتمان .ونتيجة لذلك ،يجو أن يكون قياس بدل
الخسارة هو نفسه بغض النظر لما إذا كان يتم قياسه للى أساس فردي أو عماعي (للى الرغم من أن القياس للى أساس عماعي أكثر
لملية بالنسبة إلى حافظات كبيرة من العناصر) .فيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت هنا زيادة كبيرة في مخاسر االئتمان ،قد يكون من
الضروري إعراء التقييم للى أساس عماعي كما هو مو ح أدناه.
التجميع بناء للى لوامل مخاسر مشمركة
لند قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة للى أساس عماعي ،يتم تصنيف األدوات املالية بناء للى خصائص املخاسر املشمركة ،مثل:
 نوع األداة؛
 درعة مخاسر االئتمان؛
 نوع الضمانات؛

إم س ي بي بنك ليمتد – فرع اإلمارات العربية املتحدة

41

-

إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)
تتم مراععة التصنيفات بشكل منتظم للتأكد من أن كل مجمولة تتكون من التعرصات املتماثلة.
ُ
تنظم سياسات لفرع لملية تحديد الضمانات املستحقة بما في ذلك وسائل الحماية االئتمانية التي يتم أخذها بااللتبار لتخفيف مخاسر
االئتمان وتشمل الحد األدنﻰ للمتطلبات التشغيلية الضرورية لكل صمان ُيستخدم كوسيلة لتخفيف مخاسر االئتمان .إن غالبية
الضمانات لدى الفرع تشمل رهن العقارات واالستثمارات والسيارات والودائع املرهونة.
يتم تقييم الضمانات للى فمرات دورية تمراوح بين ثالثة أشهر وسنة تبعا لنوع الضمان .وفيما يتعلق تحديدا بالعقارات املرهونة ،يتم
وصع إسار لتقييم العقارات بما يضمن توفر السياسات واإلعراءات التي تكفل إعراء لملية تقييم فعالة وسليمة للعقارات املرهونة
واألنشطة األخرى ذات الصلة املتعلقة بتوصيح ومتابعة وإدارة تقييم العقارات املرهونة.

املخاسر املتعلقة بااللمنامات املتعلقة باالئتمان
يوفر الفرع لعمالئه الضمانات وخطابات االلتماد التي تتطلو أن يقوم الفرع بالدفع في حال إخفاق العميل في الوفاء بالمنامات معينة
تجاه أسراف أخرى .تعرض هذه األدوات الفرع لخطر مماثل لتمويل املوعودات واستثمارها ويتم مراقبتها بواسطة نفس لمليات املراقبة
والسياسات.
قروض مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة
إن القروض ُ
والسلف التي تكون فيها فوائد أو دفعات رئيسية متفق لليها وقد استحقت ولم تدفع بعد ولكن يعتقد الفرع بأن انخفاض
القيمة هو غير مناسو للى أساس مستوى الضمانات املتوفرة و/أو مرحلة تحصيل املبالغ املدينة للفرع.
سياسة الحذف
يحذف الفرع القرض (وأي مخصصات متعلقة بخسائر االنخفاض في القيمة) لندما تقوم إدارة إئتمان الفرع بتحديد القروض غير
القابلة للتحصيل بشكل كامل أو عزئي .إن هذا التحديد يتم بعد األخذ بعين اإللتبار املعلومات مثل ظهور تغييرات عوهرية في الوصع
املالي للمقمرض حيث من املمكن لدم تمكن املقمرض من االلمنام بتسديد االلمنام بالكامل ،أو أن تكون املتحصالت غير كافية لتغطية
املخاسر الكلية .بالنسبة ألرصدة القروض العادية الصغيرة ،تعتمد قرارات ما سيتم تحميله للى حالة املنتج املحدد املستحق.
يحتفظ الفرع بض ـ ــمانات مقابل القروض والس ـ ــلف للعمالء للى ش ـ ــكل مبالغ نقدية ورهونات أو حروزات للى لقارات أو أي ص ـ ــمانات
أخرى .ترتكز تقــديرات القيمــة العــادلــة للى قيمــة الض ـ ـ ـ ـمــانــات التي يتم تقييمهــا وقــت االقمراض وتتم مراقبتهــا بعــد ذلــك بصـ ـ ـ ــورة دوريــة.
بشكل لام ،ال يتم االحتفاظ بضمانات مقابل املبالغ املطلوبة من البنو .
فيما يلي القيمة العادلة للضمانات مقابل القروض والسلف للعمالء:

ممتلكات (إيضاح )7

2019
ألف درهم
11,635
11,635

2018
ألف درهم
14.510
14.510
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
مخاسر السيولة
تتمثل مخاسر السـ ـ ــيولة بالصـ ـ ــعوبات التي قد يواعهها الفرع لإليفاء بالمناماته ذات الصـ ـ ــلة باملطلوبات املالية .وتنطوي تلك املخاسر للى
املخاسر من لدم القدرة للى تمويل املوعودات في تواريخ االسـ ــتحقاق املناسـ ــبة وباملعدالت املناسـ ــبة ولدم القدرة للى تسـ ــييل أصـ ــل ما
بسـعر معقول وصـمن إسار زمني مناسـو باإلصـافة إلى لدم القدرة للى الوفاء بااللمنامات لندما تسـتحق .وقد تنشـأ مخاسر السـيولة من
تقلبات السوق أ و تخفيض التصنيفات االئتمانية مما قد يتدي إلى تالش ي بعض مصادر التمويل.

إدارة مخاسر السيولة
يرمي املنهج الذي يتبناه الفرع بشـ ـ ـ ــأن إدارة السـ ـ ـ ــيولة للتأكد من احتفاظ الفرع للى الدوام بسـ ـ ـ ــيولة كافية ملقابلة إلمناماته لند حلول ـ
إستحقاقها وذلك خالل األوصاع العادية واإلعهادية وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو أصرار محتملة لسمعة الفرع.
يتس ـ ـ ــلم قس ـ ـ ــم الخزينة معلومات من وحدات العمل األخرى بخص ـ ـ ــوص ملخص ـ ـ ــات الس ـ ـ ــيولة للموعودات واملطلوبات املالية وتفاص ـ ـ ــيل
التدفقات النقدية املتوقعة األخرى الناتجة لن وحدات األلمال األخرى .ويحتفظ قسـ ـ ـ ــم الخزينة بمحفظة موعودات مسـ ـ ـ ــيلة قصـ ـ ـ ــيرة
األعل ،ناتجة للى األرجح من القروض والسلف للبنو وغيرها من الستهيالت الداخلية البنكية األخرى ،وذلك للتأكد من توافر السيولة
بالفرع.
تتم مراععة الوصــع اليومي للســيولة ويتم القيام بخصــومات ســيولة إعهادية بشــكل منتظم وذلك تحت ســيناريوهات متنولة تغطي كال
من أوصـ ــاع السـ ــوق العادية واإلعهادية .إن عميع سـ ــياسـ ــات وإعراءات السـ ــيولة تخضـ ــع ملراععة وموافقة املركز الرئيسـ ـ ي .وتتم مراععة
تقارير أوصاع السيولة يوميا .ويتم مراععة تقرير ملخص يضم أية إستلناءات والخطوات التصحيحية يوميا.
تتمثل أبرز اإلعراءات التي يس ــتعين بها الفرع إلدارة مخاسر الس ــيولة في سريقة نس ــبة ص ــافي املوعودات الس ــائلة مقابل إيدالات العمالء.
لهذا الغرض يتم التبار صــافي املوعودات الســائلة كنقد وما يعادله وســندات اســتثمارية مدينة ألي ســوق نشــط ولديه ســيولة مخصــوما
منها اإليدالات البنكية ،السندات املدينة املصدرة ،القروض األخرى وااللمنامات التي تستحق خالل الشهر القادم .يتم استخدام سريقة
احتس ــاب مش ــابهة ولكن ليس ــت مطابقة لقياس مدى المنام الفرع مع ص ــوابط الس ــيولة .إن املتش ـرات األخرى التي يتم مراقبتها لن قرب
بش ــكل منتظم تعتبر نس ــبة الس ــلف مقابل اإليدالات ،اس ــتخدام األموال لعمل توازن للمص ــادر وفحص مس ــتوى ص ــغط الس ــيولة املالية
ملواعهة سحو غير متوقع للمطلوبات.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
مخاسر السيولة (تتمة)
كان استحقاق املوعودات واملطلوبات في  31ديسمبر  2019كما يلي:
أقل من  3أشهر
ألف درهم
املوعودات
نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى
املرموع

517,827
199,531
71,060
7,332
816
796,566

 6 – 3أشهر
ألف درهم
8,220
8,220

 12 – 6شهر
ألف درهم
2,956
2,956

أكثر من سنة
ألف درهم
34,137
10,985
130
45,252

ال يوعد تاريخ
ثابت لالستحقاق
ألف درهم
-

املرموع
ألف درهم
517,827
199,531
116,373
10,985
7,332
946
852,994

املطلوبات
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذات لالقة
مطلوبات أخرى
ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك
املرموع

757,667
9,227
4,122
120
771,136

2,097
2,097

1,370
1,370

332
179
511

-

761,466
9,227
4,301
120
775,114

فجوة السيولة

25,430

6,123

1,586

44,741

-

77,880
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
مخاسر السيولة (تتمة)
كان استحقاق املوعودات واملطلوبات في  31ديسمبر  2018كما يلي:
أقل من  3أشهر
ألف درهم
املوعودات
ي
نقد وأرصدة لدى املصرف املركز لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى
املرموع

214,676
242,991
20,724
12
712
479,115

 6 – 3أشهر
ألف درهم
23,304
6,528
29,832

 12 – 6شهر
ألف درهم
6,517
3,614
10,131

أكثر من سنة
ألف درهم
36,649
139
36,788

ال يوعد تاريخ
ثابت لالستحقاق
ألف درهم
-

املرموع
ألف درهم
214,676
242,991
87,194
10,142
12
851
555.866

املطلوبات
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذات لالقة
مطلوبات أخرى
ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك
املرموع

417,491
8,173
3,031
293
428,988

-

34,843
34,843

147
147

22,842
22,842

475,176
8,173
3,178
293
486,820

فجوة السيولة

50,127

29,832

()24,712

36,641

()22,842

69,046
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
مخاسر السوق
إن مخاسر الس ـ ــوق هي املخاسر التي تش ـ ــير إلى أن القيمة العادلة للتدفقات النقدية املس ـ ــتقبلية ل دوات املالية س ـ ــوف تتذبذب للى
خلفية التغيرات التي تشهدها املتغيرات السوقية مثل نسو الفائدة وأسعار صرف العمالت األعنبية وأسعار أسهم امللكية.
ُ
وال يحمل الفرع مخاسر سـ ــوقية بدرعة لالية ويعمل باسـ ــتمرار للى مراقبتها .تدار أسـ ــعار صـ ــرف العمالت األعنبية إدارة مناسـ ــبة من
عانو الفرع.
إدارة مخاسر أسعار الفائدة
تنشأ مخاسر أسعار الفائدة من االحتمالية من أن أسعار الفائدة سوف تتثر للى قيمة األدوات املالية .ويتعرض الفرع ملخاسر أسعار
الفائدة للى إثر لدم التوافق أو الفجوات في قيم املوعودات أو املطلوبات.
تســتعين الفروع بأدوات مراقبة تمكنه من مراقبة حســاســية أســعار الفائدة بشــكل دوري ،حيث يتم تحليل ومراقبة النتائج من قبل
لرنة اإلدارة الداخلية .ونظرا ألسـ ـ ـ ــعار الصـ ـ ـ ــرف املعومة التي تعرض بها عزء من موعودات الفرع ومطلوباته ،فيتم إلادة تسـ ـ ـ ــعير
الودائع والقروض بشـ ـ ـ ــكل لام بالتماثل بما يوفر تحوسا لاما ،وهو ما يعمل للى تقليل التعرض ألسـ ـ ـ ــعار الفائدة .ولالوة للى ذلك،
يمرتو للى إلادة تسـعير أغلو موعودات الفرع ومطلوباته خالل سـنة واحدة الحد من مخاسر أسـعار الفائدة بشـكل إصـافي .تتضـمن
الفقرات التالية تفاص ـ ـ ــيل حول حس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية إمكانية التغير املمكن في أس ـ ـ ــعار الفائدة ،مع بقاء املتغيرات األخرى للى حالها ،في بيان
الدخل الش ـ ــامل للفرع أو حقوق امللكية .وتعبر حس ـ ــاس ـ ــية الدخل لن تأثير التغيرات املحتملة في أس ـ ــعار الفائدة للى ص ـ ــافي إيرادات
الفائدة لس ــنة واحدة بناء للى س ــعر الص ــرف املعوم للموعودات املالية واملطلوبات املالية غير املتداولة املحتجزة كما في  31ديس ــمبر
 ،2019بما في ذلك تأثير أدوات التحوط .تم تحليل حســاســية حقوق امللكية وفق اســتحقاق األصــل أو املقايضــة .وتتم مراقبة عميع
التعرصات الدفمرية البنكية وتحليلها وفق تركزات العمالت والحساسيات مع لرض الحساسيات ذات الصلة باملليون درهم.
من املمكن أن يسـ ــرل أثر الحركة املفاعئة بنسـ ــبة  ٪1في سـ ــعر الفائدة القياسـ ـ ي للى صـ ــافي الدخل خالل فمرة  12شـ ــهرا كما في 31
ديس ـ ــمبر  2019انخفاص ـ ـا في ص ـ ــافي الدخل بنس ـ ــبة ( ٪59.6في حالة انخفاض س ـ ــعر الفائدة) وكان يمكن أن يس ـ ــرل زيادة في ص ـ ــافي
الدخل بنسبة ( ٪59.6في حالة زيادة سعر الفائدة) للى التوالي ( :2018أثر الحركة املفاعئة بنسبة  ٪1في سعر الفائدة القياس ي للى
صافي الدخل خالل فمرة  12شهرا كما في  31ديسمبر  2018كان يمكن أن يسرل انخفاصا في صافي الدخل بنسبة ( ٪58.8في حالة
انخفاض س ـ ـ ــعر الفائدة) وكان من املمكن أن يكون هنا زيادة في ص ـ ـ ــافي الدخل بنس ـ ـ ــبة ( ٪58.8في حالة زيادة س ـ ـ ــعر الفائدة) للى
التوالي.
بلغت نس ـ ـ ــبة أس ـ ـ ــعار الفائدة الفعلية للى القروض والس ـ ـ ــلف  (%5.80 :2018( %4.9وللى ودائع العمالء بنس ـ ـ ــبة :2018( %0.12
 (%0.11سنويا.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
إدارة مخاسر أسعار الفائدة (تتمة)
يتعرض الفرع ملخاسر مختلفة مرتبطة بآثار التقلبات في مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق للى مركزه املالي وتدفقاته النقدية .يو ح الردول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة وموقف فجوة
سعر الفائدة بناء للى ترتيو إلادة التسعير التعاقدي كما في  31ديسمبر :2019

الفجوة في حساسية أسعار الفائدة:

املوعودات
نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى
املرموع
املطلوبات وحقوق امللكية
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذات لالقة
مطلوبات أخرى
ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
فجوة حساسية أسعار الفائدة
فجوة حساسية أسعار الفائدة املمراكمة

أقل من  3أشهر
ألف درهم

 6 – 3أشهر
ألف درهم

 12 – 6شهر
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

خالية من حساسية
الفائدة
ألف درهم

املرموع
ألف درهم

150,000
199,531
71,060
7,332
427,923

8,220
8,220

2,956
2,956

34,137
10,985
45,122

367,827
946
368,773

517,827
199,531
116,373
10,985
7,332
946
852,994

68,845
9,227
120
78,192
349,731
349,731

2,097
2,097
6,123
355,854

1,370
1,370
1,586
357,440

332
332
44,790
402,230

688,822
4,301
693,123
()324,350
77,880

761,466
9,227
4,301
120
775,114
77,880
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
إدارة مخاسر أسعار الفائدة (تتمة)
الفجوة في حساسية أسعار الفائدة (تتمة)
يو ح الردول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة وموقف فجوة سعر الفائدة بناء للى ترتيو إلادة التسعير التعاقدي كما في  31ديسمبر :2018
أقل من  3أشهر
ألف درهم
املوعودات
نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
ودائع وأرصدة مطلوبة من بنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
مطلوب من سرف ذو لالقة
موعودات أخرى
املرموع
املطلوبات وحقوق امللكية
ودائع العمالء
مطلوب ألسراف ذات لالقة
مطلوبات أخرى
ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك
مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
فجوة حساسية أسعار الفائدة
فجوة حساسية أسعار الفائدة املمراكمة

 6 – 3أشهر
ألف درهم

 12 – 6شهر
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

خالية من حساسية
الفائدة
ألف درهم

املرموع
ألف درهم

110,000
242,991
20,724
12
373,727

23,304
6,528
29,832

6,517
3,614
10,131

36,649
36,649

104,676
851
105.527

214,676
242,991
87,194
10,142
12
851
555.866

22,842
8,173
293
31,308
342,419
342,419

29,832
372,251

34,843
34,843
()24,712
347,539

36,649
384,188

417,491
3,178
420,669
()315.142
69,046

475,176
8,173
3,178
293
486,820
69,046
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -25إدارة املخاسر املالية (تتمة)
إدارة مخاسر العمالت
تمثل مخاسر العمالت خطر التغير في قيمة األدوات املالية بسبو التغيرات التي تطرأ للى أسعار صرف العمالت األعنبية .ولقد وصع
املركز الرئيس ـ ـ ـ ي حدودا للى املراكز بشـ ـ ــأن العمالت ،والتي يتم مراقبتها يوميا ،مع التماد اسـ ـ ــمراتيجيات تحوط لضـ ـ ــمان بقاء املراكز
صمن الحدود املوصولة.
ُ
ُ
تمول موعودات الفرع بــاإلعمــال بنفس لملــة املعــامالت التي أنجزت بهــا بغيــة الحــد من التعرض ملخــاسر أس ـ ـ ـ ـعــار صـ ـ ـ ــرف العمالت
األعنبية .ويقوم الفرع بإدارة تعرص ـ ـ ـ ــه لتأثيرات التقلبات في أسـ ـ ـ ــعار صـ ـ ـ ــرف العمالت األعنبية الس ـ ـ ـ ــائدة للى مركزه املالي وتدفقاته
النقدية .ويضـ ـ ــع املركز الرئيس ـ ـ ـ ي قيودا للى مسـ ـ ــتويات التعرض بالعملة وفي املرمل يضـ ـ ــع قيودا للمراكز الليلية واليومية والتي يتم
مراقبتهــا يوم بيوم .إن سـ ـ ـ ــعر صـ ـ ـ ــرف الــدرهم اإلمــاراتي مقــابــل الــدوالر األمريكي ثــابــت وهو مــا يتدي إلى تعرض الفرع ملخــاسر العمالت
بنسبة محدودة.
لم يكن لدى الفرع كما في  31ديسمبر  2019و  2018أي تعرض عوهري ألسعار صرف العمالت األعنبيـة.
 -26القيمة العادلة ل دوات املالية
القﯾمة العادلة ھي السعر الذي سيتم قبضه لبﯾع أحد املوعودات أو دفعه لتحوﯾل أحد املطلوبات في معاملة منتظمة بﯾن المشارﮐﯾن
في السوق في تارﯾخ القﯾاس ،بغض النظر لما إذا ﮐان ھذا السعر ﯾمﮐن مالحظته مباشرة أو تقدﯾره باستخدام تقنﯾة تقﯾﯾم أخرى .لند
تقدير القيمة العادلة ل ص ـ ـ ـ ــل أو املطلوب ،يأخذ الفرع بااللتبار الفرع خص ـ ـ ـ ــائص املوعودات أو املطلوبات إذا أخذ املش ـ ـ ـ ــاركون في
السوق هذه الخصائص في االلتبار لند تسعير املوعودات أو املطلوبات في تاريخ القياس.
باإلصــافة إلى ذلك ،ألغراض إلداد التقارير املالية ،يتم تصــنيف قياســات القيمة العادلة إلى املســتوى  1أو  2أو  3للى أســاس درعة
مالءمة مدخالت قياسات القيمة العادلة وأهمية املدخالت في قياس القيمة العادلة بالكامل ،والتي يتم تحديدها للى النحو التالي:
 مدخالت املسـ ــتوى  1هي أسـ ــعار معلنة (غير معدلة) في أسـ ــواق نشـ ــطة ملوعودات ومطلوبات مماثلة تسـ ــتطيع املنشـ ــأة الوصـ ــول
إليها في تاريخ القياس
 مدخالت املس ـ ــتوى  2وهي ،غير األس ـ ــعار املعلنة املتض ـ ــمنة باملس ـ ــتوى  ،1مدخالت قابلة للمالحظة للموعودات أو املطلوبات إما
مالحظة مباشرة أو غير مباشرة؛ و
 مدخالت املستوى  3وهي مدخالت غير قابلة للمالحظة للموعودات أو املطلوبات.

أساليو التقييم والقياسات املطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
تحدد القيم العادلة للموعودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:
 يتم تحديد القيمة العادلة للموعودات املالية واملطلوبات املالية التي لها شـ ــروط وأحكام قياسـ ــية واملتداولة في أسـ ــواق نشـ ــطة
تتسم بالسيولة بالرعوع إلى أسعار السوق املعلنة .و
 يتم تحديد القيمة العادلة للموعودات واملطلوبات املالية األخرى وفقا لنماذج التس ــعير املقبولة بش ــكل لام اس ــتنادا إلى تحليل
التدفقات النقدية املخصومة باستخدام األسعار املستمدة من معامالت السوق املتداولة التي يمكن مالحظتها ولروض األسعار
لدى املتعامل ألدوات مماثلة.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -26القيمة العادلة ل دوات املالية (تتمة)
القيمة العادلة للموعودات املالية للفرع والتي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة للى أساس متكرر
يتم قيـاس بعض املوعودات املـاليـة للفرع بـالتكلفـة املطفـأة في نهـايـة فمرة التقرير .بـاسـ ـ ـ ــتلنـاء مـا هو مفص ـ ـ ـ ــل في الرـدول التـالي ،ترى
اإلدارة أن القيم الدفمرية للموعودات املالية واملطلوبات املالية املدرعة في البيانات املالية تقارب قيمها العادلة.
القيمة الدفمرية
2019

املوعودات املالية

استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
2018

املوعودات املالية

استثمارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

ألف درهم
10,985

10.142

القيمة العادلة
املستوى 3
املستوى 2
ألف درهم
ألف درهم

املستوى 1
ألف درهم

-

11,631

-

10.142

-

-

املرموع
ألف درهم
11,631

10.142

لم تتم أية تحويالت بين املستوى  1واملستوى  2خالل السنة.

 -27مخصص انخفاض القيمة
(أ) فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة حسو فئة األصل املالي:
الرصيد االفتتااي
ألف درهم
46
ودائع وأرصدة مطلوبة للبنو
1,649
قروض وسلف للعمالء
مطلوب لطرف ذو لالقة
206
استثمارات متحرزة بالتكلفة املطفأة
147
تعهدات وصمانات مالية
2,048
املرموع
 31ديسمبر 2018
ودائع وأرصدة مطلوبة للبنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات متحرزة بالتكلفة املطفأة
تعهدات وصمانات مالية
املرموع

صافي املصاريف خالل السنة
ألف درهم
132
()423
25
234
32

الرصيد الختامي
ألف درهم
178
1,226
25
440
179

-

2,048

الرصيد االفتتااي
معاد لرصه
ألف درهم
141
1,101
179
113

صافي املصاريف
خالل السنة
ألف درهم
()95
548
27
34

الرصيد الختامي
ألف درهم
46
1,649
206
147

1,534

514

2,048
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -27مخصص انخفاض القيمة (تتمة)
تخصيص مخصص انخفاض القيمة كما في  31ديسمبر :2019
(ب)
املرحلة 2
املرحلة 1
ألف درهم
ألف درهم
178
ودائع وأرصدة مطلوبة للبنو
1,226
استثمارات متحرزة بالتكلفة املطفأة
25
مطلوب من سرف ذو لالقة
440
تعهدات وصمانات مالية
179
قروض وسلف للعمالء
2,048
املرموع

املرحلة 3
ألف درهم

املرموع
ألف درهم
178
1,226
25
440
179

-

2,048

-

تخصيص مخصص انخفاض القيمة كما في  31ديسمبر :2018

ودائع وأرصدة مطلوبة للبنو
قروض وسلف للعمالء
استثمارات متحرزة بالتكلفة املطفأة
تعهدات وصمانات مالية
املرموع

املرحلة 1
ألف درهم
46
1,649
206
147

املرحلة 3
ألف درهم

-

-

املرموع
ألف درهم
46
1,649
206
147

املرحلة 2
ألف درهم

2,048

-

-

2,048

 -28المرحيل املقمرح ل ربـاح
اقمرح املدير اإلقليمي – إم س ـ ـ ـ ـ ي بي فرع اإلمارات بمرحيل األرباح بقيمة  4.2مليون درهم شـ ـ ـ ــريطة موافقة املصـ ـ ـ ــرف املركزي لدولة
اإلمارات العربية املتحدة.
األرقام املقارنة
-29
تم إلادة تصنيف بعض األرقام املقارنة لتتماش ى مع العرض املعمول به في هذه البيانات املالية ،وال يعد تأثير ذلك أمرا عوهريا.
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إيضاحات حول البيانات املالية
للسنة املنتهية في  31ديسمبر ( 2019تتمة)
 -30أحداث بعد تاريخ التقرير
لقد تم اإللالن لن وعود فيروس كورونا املسـ ــتجد (كوفيـ ـ ـ ـ ـ ــد  )19-في أوائل لام  .2020وقد أسـ ــفر تفش ـ ـ ى الفيروس لبر بر الصـ ــين
الرئيس ـ ـ ي ومنه إلى دول العالم بعد ذلك لن تعطيل قطالات األلمال وبالتالي تداليات سـ ــلبية للى األنشـ ــطة االقتصـ ــادية .ويرى الفرع ـ
أن تفش ـ ـ ي هذا الفيروس يعد حدثا غير موعو للتعديل بعد تاريخ التقرير ولم يقم بإعراء أية تعديالت للى البيانات املالية للى إثر هذا
األمر .وحيث أن نتيجة هذا الحدث غير معروفة  ،فال يمكن التنبت بتأثيره للى الفرع بشكل معقول في تاريخ إصدار هذه البيانات املالية .ـ
ســيتم تضــمين تأثير فيروس كوفيـ ـ ـ ـ ــد 19-للى الفرع في تحديد تقديرات مخصــص الخســارة االئتمانية املتوقعة للفرع وفق املعيار الدولي ـ
إللداد التقارير املالية رقم  ،9إن وعد ،في لام  2020ـ
املوافقة للى البيانات املالية
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تمت املوافقة للى البيانات املالية للســنة املنتهية في  31ديســمبر  2019من قبل املدير اإلقليمي – إم سـ ي بي فرع اإلمارات والتصــريح
بإصدارها في  23مارس .2020

