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   تقريـر مدقق الحسابات املستقل

 املركز الرئيس ي

 فرع اإلمارات العربية املتحدة  –إم س ي بي بنك ليمتد 

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 البيانات املالية تدقيق تقريـر حول 
 

 الرأي

ــ إم س ي بي بنك ليمتد   البيانات املاليةقمنا بتدقيق   ــ ــ ـ والتي تتكون من بيان ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة، )"الفرع"( فرع اإلمارات العربية املتحدة –لــ

للسنة وبيان التدفقات النقدية    حقوق امللكيةوبيان التغيـــرات في   الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، وبيان  2020ديسمبـــر    31املركز املالي كما في  

 .ت املحاسبية الهامةللسياسا املخص   وإيضاحات حول البيانات املالية تتضمن ذلك التاريخاملنتهية في 
 

 

ـــــورة  ادلة، من لميع النواوي ال وهرية املركز املالي  ـــــم  31كما في    للفرعفي رأينا، إن البيانات املالية املرفقة تظهر بصـ  وآدائه املالي وتدفقاته  2020بر  ديسـ

 للمعايير الدولية للتقارير املالية.
 
 النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا

 

 

ــــرأي  اساس الـ

. إن مســـيولياتنا بمولل تلك املعايير مو ـــحة في فقرة مســـيوليات مدقق )"املعايير الدولية للتدقيق"(  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق

ـــابات حول تدقيق ال ـــتقلون  ن الحسـ ـــبين   الفرعبيانات املالية الواردة بتقريرنا. كما أننا مسـ ـــلود الدولية مل لح املحاسـ ـــلود "وفق معايير السـ قوا د السـ

ــــبين املهن ــــلة بتدقيقنا للبيانات املالية  في ووفقا للمتطلبات األخالقية األخرى "  ينيللمحاسـ . هذا، وقد التزمنا للفرعدولة اإلمارات العربية املتحدة ذات الصـ

ــلنا  ل ها  افية وفق تلك املتطلبات ووفق   بمســـيولياتنا األخالقية األخرى  ــبين املهنين. أعتقد أن بلنات التدقيق ال بوتية التي حصـ قوا د الســـلود للمحاسـ

 ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.
 

 

 عن البيانات املاليةواملكلفين بالحوكمة مسؤولية اإلدارة 

 للمعايير الدولية للتقارير املالية و  اإلدارةإن 
 
ــــــــــورة  ادلة وفقا ــــــــــها بصـ ــــــــــيولة  ن إ داد البيانات املالية و راـ ــــــــــارية للقانون إ دادها  مسـ ا لألحكام السـ طبق 

ـــــــن2)االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  ـــــــرورية ، و ن تلك الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة2015ة  ( لسـ لتتمكن من إ داد بيانات   أنها اـ

 مالية موحدة خالية من أخطاء لوهرية، سواء   انت ناشئة  ن احتيال أو خطأ.
 
 

 لى متابعة أ ماله  لى أساس مبدأ االستمرارية مع اإلفصاح، حسل االقتضاء،  الفرع نات املالية، تتحمل اإلدارة مسيولية تقييم قدرة  ند إ داد البيا 

 دم   أو وقف أ ماله أو في حالة  أ مال الفرع ن األمور املتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية املحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية 

 توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإللراء. 
 

 .  للفرعاملسيولية  ن اإلشراف  لى  ملية إ داد التقارير املالية  يتحمل املكلفون بالحوكمة 
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 تقريـر مدقق الحسابات املستقل 

 فرع اإلمارات العربية املتحدة )تتمة(  –لـ إم س ي بي بنك ليمتد إلى املركز الرئلس ي  
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية 

الحصول  لى تأكيد معقول فيما إذا  انت البيانات املالية ككل خالية من أخطاء لوهرية، سواء  انت ناشئة  ن احتيال أو  في  أغراض تدقيقنا تتم ل 

ا للمعايير  وفق   ن خطأ، وإصدار تقرير املدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد املعقول هو مستوى  اٍل من التأكيد، وال يضمن أن  ملية التدقيق التي تّمت 

ا أي خطأ لوهري في حال ولوده. وقد تنشأ األخطاء  ن االحتيال أو  ن الخطأ، وتعتبر لوهرية بشكل فردي  أو  الدولية للتدقيق سوف تكشف دائم 

 ت املالية. ُمجّمع فيما إذا  ان من املتوقع بشكل معقول تأثيرها  لى القرارات االقتصادية املتخذة من املستخدمين بناء   لى هذه البيانا 
 

 : فترة التدقيق. ونقوم كذلك  لى مدار لى الشك املنهي  واملحافظة املنهي الحح  نقوم بممارسة ملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية،  ومن امن
 

وتصميم والقيام بإلراءات تدقيق  بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء ال وهرية في البيانات املالية، سواء  انت ناشئة  ن احتيال أو  ن خطأ،  •

تستجيل لتلك املخاطر والحصول  لى أدلة تدقيق  افية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر  دم اكتشاف خطأ لوهري ناتج  ن االحتيال  

 ظام الرقابة الداخلي.تفوق تلك الناتجة  ن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطي، التزوير، الحذف املتعمد، سوء التم يل أو تجاوز ن

باالطالع  لى نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من ألل تصميم إلراءات تدقيق مناسبة حسل الظروف، ولكن للح بغرض إبداء رأي   •

 حول فعالية الرقابة الداخلية. 
 

 ملتعلقة بها التي أ دتها اإلدارة.بتقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية واإليضاحات ا •
 

لك حالة  باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي، وبناء  لى أدلة التدقيق التي تم الحصول  ل ها، فيما إذا  ان هنا •

ا ملبدأ االستمرارية  لى االستمرار الفرعلوهرية من  دم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد ت ير شكو ا لوهرية حول قدرة  . وفي حال  وفق 

لية، أو، في  استنتجنا ولود حالة لوهرية من  دم اليقين، يتولل  لينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات املا

استنتالاتنا  لى بّلنات التدقيق التي تم الحصول  ل ها حتى تاريخ   حال  انت هذه اإليضاحات غير  افية يتولل  لينا تعديل رأينا. هذا وأعتمد في

  لى أساس مبدأ االستمرارية.  الفرعقد تيدي االحداث أو الظروف املستقبلية إلى توقف أ مال فتقريرنا. ومع ذلك، 
 

 انت البيانات املالية تظهر العمليات واالحداث ذات  ، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا تقييم العرض الشامل للبيانات املالية وهيكلها ومحتوياتها •

 العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

 

فيما يتعلق  لى سبيل امل ال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل لوهري في نظام   املكلفين بالحوكمةتواصل مع ن إننا

 الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا. 
 

 يتبع؛؛؛
 

 
 

  



 

 
 

 تقريـر مدقق الحسابات املستقل 

 فرع اإلمارات العربية املتحدة )تتمة(  –لـ إم س ي بي بنك ليمتد إلى املركز الرئلس ي  

 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 بمقتض ى القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم إاافة إلى ذلك، 
 
 : 2015( لسنة 2)نفيد بما يلي  مال

 أننا قد حصلنا  لى  افة املعلومات التي رأيناها ارورية ألغراض تدقيقنا؛  (1)

ال وهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة   النواوي، من لميع للفرعتم إ داد البيانات املالية   (2)

 ؛ 2015( لسنة 2)رقم 

 بدفاتر محاسبية نظامية؛ الفرع قد احتفظأن  (3)

 ؛2020ديسمبر   31في أي أسهم خالل السنة املنتهية في  الفرع لم يشتري أو يست مرأن  (4)

 أهم معامالت األطراف ذات العالقة والشروط واألحكام التي بمولبها تم إبرام تلك املعامالت؛ و حول البيانات املالية 9يظهر اإليضاح رقم  (5)

 للمعلومات التي توافرت لنا، لم  (6)
 
أي   2020ديسمبر  31خالل السنة املالية املنتهية في  الفرعما يد ونا لال تقاد بارتكاب  يتبين لناأنه، طبقا

ا  لى أأشطته ومركزه  2015( لسنة  2)مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم   ، مما قد ييثر تأثير ا لوهري 

 . 2020ديسمبر   31املالي كما في 
 
 

 
 
أننا قد حصلنا  لى لميع املعلومات  ، 2018( لسنة 14) من القانون االتحادي رقم  114باملادة رقم و الوة  لى ما سبق، نود اإلفادة أنه،  مال

 والتفسيـرات التي رأيناها ارورية ألغراض تدقيقنا. 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسـط( 

 

 

 

 

 

 أكبـر أحمد

 1141س ل مدققي الحسابات رقم 
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 دبي 
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 5  فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد  
 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بيان 

 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 2019 2020 إيضاحات  

 ألف درهم  ألف درهم  
    

 11,275 9,189  إيرادات الفوائد 

 ( 1,313) (1,483)  الفوائد مصاريف 

 9,962 7,706  صافي إيرادت الفوائد 

   
 

 7,708 6,300 14 إيرادات الرسوم والعموالت 

 1,421 3,612  إيرادات سعر الصرف األلنبي صافي 

 101 -  إيرادات أخرى 
    

 19,192 17,618  اإليرادات التشغيلية 
    

 ( 8,633) ( 10,107) 15 مصاريف  مومية وإدارية 

 - (472) 16 خسارة انخفاض القيمة  لى املولودات املالية 
    

 10,559 7,039  الربح قبل الضريبة 

 ( 2,112) ( 1,605) 17 مصروف اريبة الدخل 
    

 الربح بعد الضريبة 
ً

 8,447 5,434  مجموع الدخل الشامل للسنة  ممثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتشكل اإليضاحات املرفقة   ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية.   لزء 



 6   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 

 

 بيان التغيرات في حقوق امللكية 

 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 احتياطي قانوني  أرباح محتجزة رأس مال مخصص 

انخفاض  احتياطي 

 القيمة العام التنظيمي

احتياطي مخاطر  

 املجموع التنظيمي االئتمان

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 

       

 69,772 433 - 1,345 5,898 62,096 2019يناير   1الرصيد في  

 الربح بعد الضريبة 
 
 8,447 - -  - 8,447 - إلمالي الدخل الشامل للسنة  مم ال

 - ( 433) - - - 433 تحويل احتياطي مخاطر االئتمان التنظيمي 

 - - 1,186 - ( 1,186) - التنظيمي انخفاض القيمة احتياطي  إلى تحويل 

 - - - 845 ( 845) - تحويل إلى احتياطي قانوأي 

 78,219 - 1,186 2,190 12,314   62,529 2019ديسمبر  31الرصيد في  

       

 الربح بعد الضريبة 
 
 5,434 - - - 5,434 - إلمالي الدخل الشامل للسنة  مم ال

 - - (35) - 35 - تحويل احتياطي مخاطر االئتمان التنظيمي 

 - - - 543 ( 543) - تحويل إلى احتياطي قانوأي 

 83,653 - 1,151 2,733 17,240 62,529 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 

ا ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية.   تشكل اإليضاحات املرفقة لزء 

 



 

 7  فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد  
 
 

 بيان التدفقات النقدية 

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 2019 2020 اتإيضاح 

 ألف درهم  ألف درهم  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 10,559 7,039  الربح قبل الضريبة 

    تعديالت لـ: 

 - 472 16 خسارة انخفاض قيمة مولودات مالية 

 135 908 11 استهالد ممتلكات ومعدات 

 ( 101) -  ربح من بيع املمتلكات واملعدات 

 - 103  االلتزامات اإليجارية مصاريف الفائدة  لى 

 10,593 8,522  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
    

    التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

 ( 28,756) 1,435 7 )الزيادة( في قروض وسلف للعمالءالنقص / 

 ( 66,668) 62,926 5 ودائع إلزامية لدى مصرف اإلمارات املركزي النقص / )الزيادة( في  

 286,290 ( 71,789) 12 )النقص( / الزيادة في ودائع العمالء

 1,054 4,438 9 الزيادة في مطلوب ألطراف ذات  القة 

 ( 173) ( 44)  النقص في ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 ( 7,345) ( 3,686) 9 الزيادة في مطلوب من طرف ذو  القة 

 73 ( 807) 10 )الزيادة( / النقص في مولودات أخرى 

 1,447 5,392 13 الزيادة في املطلوبات األخرى 

 ( 1,077) ( 30,786) 8 شراء است مارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

 النقد املستخدم في العمليات
 

(24,399 ) 195,438 

 ( 2,105) ( 2,190)  اريبة دخل مدفو ة 

 193,333 ( 26,589)  الناتج من األنشطة التشغيلية )املستخدم في( / صافي النقد
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 279) ( 6,785) 11 شراء ممتلكات ومعدات 

 101 -   ائدات بيع ممتلكات ومعدات 

 ( 178) ( 6,785)  صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية 
    

    التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

 - ( 1,032)  سداد التزامات إيجارية 

 - ( 1,032)  صافي النقد املستخدم في النشاط التمويلي
    

 193,155 ( 34,406)  الزيادة في النقد وما يعادله )النقص( / صافي 

 427,948 621,103  النقد وما يعادله في بداية السنة  

 621,103 586,697 18 النقد وما يعادله في نهاية السنة 
 

 

اتشكل اإليضاحات املرفقة   ال يتجّزأ من هذه البيانات املالية.  لزء 

  



 

 8  فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد  
 
 

 املالية إيضاحات حول البيانات 

 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
 

 معلومات عـامة .  1

)"املركز الرئلس ي"( هو بنك منشأ في باكستان ومقر مكتبه الرئلس ي في الهور، باكتسان. باشر البنك أ ماله في دولة اإلمارات   – إم س ي بي بنك ليمتد 

 للميسسات والشر ات بفرع واحد في الوقت الحالي )"الفرع"( ويقع في إمارة دبي. كبنك  2014العربية املتحدة في سنة 
 

 ، دبي. 6481: العنوان املس ل ملكتل الفرع هو ص.ب
 

واملولودات  تعكح هذه البيانات املالية أأشطة فرع أم س ي بي بنك ليمتد في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط )"الفروع"( وتستبعد لميع العمليات 

 واملطلوبات الخاصة باملكتل الرئلس ي.
 

ا ألحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم  لعام   26املرسوم بقانون اتحادي رقم  2020سبتمبر  27في لقد صدر . 2015لعام  2تخضع أأشطة الفرع أيض 

في مو د أقصاه سنة  ها تطبيق و األحكام ال ديدة مقتض ى مرالعة إن الفرع بصدد . 2015لعام  2بعض أحكام القانون االتحادي رقم املعدل ل 2020

 واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. 
 

 املالية الجديدة واملعّدلة إلعداد التقارير املعايير الدولية تطبيق  -2

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية  2-1

، في 2020يناير    1ال ديدة واملعدلة التالية والتي أصــبحت ســارية املفعول للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية  

 هذه البيانات املالية.
 

  لى اإلفصاحات أو املبالغ املدرلة في هذه البيانات املالية.لوهري أي تأثير  لتطبيق تلك املعاييرلم يكن 
 

 ملخص للتقارير املالية الجديدة واملعّدلةاملعايير الدولية 
  

  9تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

األدوات   39، املعيار املحاسبي الدولي رقم األدوات املالية

واملعيار الدولي للتقارير املالية    املالية: اإل تراف والقياس

املتعلقة بإ ادة تشكيل   إفصاحات األدوات املالية  7رقم 

 معيار معدل الفائدة  

 

 إن التغييرات 

متطلبات محاسبة التحوط املحددة بحيث تطبق املنشآت متطلبات   تدخل تعديالت  لى •

محاسبة التحوط بافتراض أن معيار معدل الفائدة الذي تستند إليه تحوط التدفقات  

النقدية والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتم يتغير نتيجة إل ادة تشكيل معيار  

 معدل الفائدة؛ 

التي تتأثر بشكل مباشر بإ ادة تشكيل معيار سعر  إلزامية ل ميع  القات التحوط تعد  •

 الفائدة؛

للح الغرض منها تقديم إ فاء من أي  واقل أخرى ناتجة  ن إ ادة تشكيل معيار معدل   •

الفائدة )إذا لم تعد  القة التحوط تستوفي بمتطلبات محاسبة التحوط ألسباب أخرى غير  

 التحوط مطلوب(؛ و تلك املحددة في التعديالت، فإن التوقف  ن محاسبة 

 تتطلل إفصاحات محددة حول مدى تأثر  القات التحوط الخاصة باملنشآت بالتعديالت.  •
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 إيضاحات حول البيانات املالية 
 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
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 ملخص املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

املتعلق   إندماج اال مال 3تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 العمل التجاري بتعريف 

 

 

 

تعــديالت في تعريف األ مــال التجــاريــة )تعــديالت  لى املعيــار الــدولي للتقــارير املــاليــة 

ــــــــــــروط املحـــددة في امللحق أ، "دليـــل التطبيق"، واألم لـــة 3رقم  ( هي تغييرات  لى الشـ

 :فقط. هي 3يحية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم التوا

أنه لكي يتم إ تبار األأشطة  أ مال تجارية، يجل أن تتضمن مجمو ة    اـحتو  •

املستحوذ  ل ها، كحد أدأى، مدخالت   ولودات متكاملة من األأشطة وامل

ا بشكل كبير في القدرة  لى إأشاء مخرلات؛   و ملية لوهرية تساهم مع 

واملخرلات بالتركيز  لى السلع والخدمات  من تعريف العمل التجاري تضيق  •

املقدمة للعمالء وإزالة اإلشارة إلى القدرة  لى خفض التكاليف؛ إاافة  

إرشادات وأم لة توايحية ملسا دة املنشآت  لى تقييم ما إذا  ان قد تم  

 اإلستحواذ  لى  ملية لوهرية؛ 

إرشادات وأم لة توايحية ملسا دة املنشآت  لى تقييم ما إذا  ان قد   تضيف •

 تم الحصول  لى  ملية لوهرية؛

تقييم ما إذا  ان املشار ون في السوق قادرين  لى استبدال أي مدخالت   تزيل  •

 أو  مليات مفقودة واالستمرار في إنتاج املخرلات؛ و 

بسط ملعرفة ما إذا  انت  اختبار تركيز اختياري يسمح بإلراء تقييم م تضيف •

 .املستحوذ  ل ها للست أ مال تجارية ولوداتمجمو ة األأشطة وامل
 

تعديالت  لى املرالع حول اإلطار املفاهيمي في املعايير الدولية للتقارير  

 لى  السداد  2تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  -املالية

،  إندمالات األ مال 3، املعيار الدولي للتقارير املالية رقم أساس السهم 

،  استكشاف وتقييم املوارد الطبيعية 6املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

يار املحاسبي  ، املع رض البيانات املالية 1املعيار املحاسبي الدولي رقم 

التغييرات في التقديرات املحاسبية  السياسات املحاسبية،  8الدولي رقم 

املعيار  ، التقارير املالية املرحلية 34املحاسبي الدولي رقم ، املعيار واألخطاء

املخصصات، املطلوبات املحتملة واملولودات   37املحاسبي الدولي رقم 

تفسير  ،  املولودات غير امللموسة  38، املعيار املحاسبي الدولي رقم  املحتملة

ترتلبات   12ل نة تفسيرات املعايير الدولية إل داد التقارير املالية رقم 

، تفسير ل نة تفسيرات املعايير الدولية إل داد التقارير  امتياز الخدمة

، تفسير ل نة  تسديد اإللتزامات املالية بأدوات حقوق امللكية  19املالية رقم  

تكاليف التجريد   20ر الدولية إل داد التقارير املالية رقم تفسيرات املعايي

والكشط في مرحلة اإلنتاج ملنجم سطحي، تفسير ل نة تفسيرات املعايير  

املعامالت بعملة النبية والبدل   22الدولية إل داد التقارير املالية رقم 

 
 
  -املولودات غير امللموسة 32، والتفسير رقم املستلم أو املدفوع مقدما

لتحديث تلك األحكام فيما يتعلق باملرالع إلى   -  تكاليف املوقع  اإللكتروأي

واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك  ندما يتم اإلشارة إلى إصدار  

 مختلف من اإلطار املفاهيمي. 

،  6، 2قامت امل مو ة بتطبيق التعديالت  لى املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام 

، وتفسيرات ل نة تفسيرات  38، 37،  34، 8،  1ير املحاسبية الدولية أرقام ، املعاي 15

في السنة   21، والتفسير رقم 22و  20، 19،12املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام 

 الحالية. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية 
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 ملخص الجديدة واملعّدلةاملعايير الدولية للتقارير املالية 
  

 رض البيانات   1تعديالت  لى املعيار املحاسبي الدولي رقم 

التغييرات في التقديرات   8واملعيار املحاسبي الدولي رقم  املالية

 املتعلق بتعريف املادية  واألخطاء املحاسبية

 تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى ثالثة لوانل لديدة للتعريف ال ديد: 
 

. ركز التعريف الحالي فقط  لى حذف أو تحريف، ومع ذلك، خلص  اإلخفاء •

امل لح إلى أن إخفاء املعلومات ال وهرية باملعلومات التي يمكن حذفها يمكن 

أن يكون له تأثير مماثل.  لى الرغم من أن مصطلح التعتيم لديد في التعريف،  

ا من املعيار املحاسبي الدولي )املعيار املحاسبي   1رقم  إال أنه  ان بالفعل لزء 

 أ(.  1.  30الدولي 
 

التعريف الحالي املشار إليه "يمكن  إن . أن يحدث تأثير ابشكل معقول   أن يتوقع •

أن ييثر" والذي شعر امل لح أنه قد ُيفهم  لى أنه يتطلل الك ير من املعلومات  

ا "يمكن" أن ييثر  لى قرارات بعض  املستخدمين حتى  حيث أن أي ش يء تقريب 

 لو  انت االحتمالية بعيدة. 
 

املستخدمون األساسيون. يشير التعريف الحالي فقط إلى "املستخدمين" الذين   •

يخش ى امل لح مرة أخرى أنه قد ُيفهم  لى نطاق واسع للغاية  لى أنه يتطلل  

مرا اة لميع املستخدمين املحتملين للبيانات املالية  ند تحديد املعلومات  

 جل اإلفصاح  نها. التي ي
 

   قود اإليجار  16تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

 إمتيازات اإليجار ذات العالقة   – 19  –املتعلق بكوفيد 

يوفر التعديل للمستألرين إ فاء من تقييم ما إذا  ان امتياز اإليجار املرتبط  

 لعقد اإليجار  19-بكوفيد
 
 هو تعديال

 

ــــــارية املفعول للمرة ــــــتاناء مما ذكر أ اله، ال تولد أية معايير هامة أخرى من املعايير الدولية للتقارير املالية أو تعديالت  انت سـ ــــــنة املالية   باسـ األولى للسـ

 .2020يناير  1التي تبدأ في أو بعد 
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 انات املالية إيضاحات حول البي
 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 
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  الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلةاملعايير 

 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

،  األدوات املالية  9)تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم    2املرحلة    -إ ادة تشكيل معيار سعر الفائدة  

األدوات   7، املعيار الدولي للتقارير املالية رقم األدوات املالية: اإل تراف والقياس 39املعيار املحاسبي الدولي رقم 

  16واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم   قود التأمين  4للتقارير املالية رقم ، املعيار الدولي املالية اإلفصاحات

 (  قود اإليجار

 2021يناير  1 

   

)تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية   2املرحلة  -توفر التعديالت في إ ادة تشكيل معيار سعر الفائدة 

، املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7عيار الدولي للتقارير املالية رقم ، امل39، املعيار املحاسبي الدولي رقم  9رقم 

( وسيلة  ملية للتعديالت التي تتطلبها إ ادة التشكيل، وتوايح أن  16، واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 4

 إل ادة تشكيل ايبور، وإدخال اإلفصاحات الت
 
ي تسمح  محاسبة التحوط لم يتم إيقافها فقط نتيجة

للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى املخاطر الناشئة  ن إ ادة تشكيل ايبور الذي تتعرض له املنشأة وكيفية  

إدارة املنشأة لتلك املخاطر باإلاافة إلى تقدم املنشأة في اإلنتقال من ايبورز إلى معدالت مرلعية بديلة، وكيف  

 تدير املنشأة هذا االنتقال.

  

   

 2022يناير  1  املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي  إندماج األ مال: 3تعديالت  لى املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم 

دون تغيير   3تهدف التعديالت إلى تحديث مرلع قديم لإلطار املفاهيمي في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 في متطلبات املعيار.  لوهري 

  

   

املتعلق بالعائدات قبل االستخدام   عداتاملو  واآلالت املمتلكات 16تعديالت  لى املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 املقصود

 2022يناير  1 

تمنع التعديالت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات أي  ائدات من بيع األصناف  

ذلك األصل إلى املوقع والحالة الالزمة له ليكون قادر ا  لى العمل بالطريقة املقصودة من املنتجة أثناء إحضار 

 من ذلك، تعترف املنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكلفة إنتاج تلك البنود، في الربح أو  
 
قبل اإلدارة. وبدال

 الخسارة. 

  

   

املتعلق   املخصصات، املطلوبات املحتملة واملولودات املحتملة 37تعديالت  لى املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 تكلفة تنفيذ العقد   -بالعقود امل قلة باإللتزامات 
 

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد". يمكن أن تكون 

التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إاافية للوفاء بهذا العقد ) لى سبيل امل ال العمالة واملواد 

املباشرة( أو تخصيص التكاليف األخرى املرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود ) لى سبيل امل ال تخصيص رسوم  

 ذ العقد(. اإلهالد لبند من املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة في تنفي

 2022يناير  1 
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 إيضاحات حول البيانات املالية 
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  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

   2020-2018دورة املعايير الدولية للتقارير املالية  لى  التحسلنات السنوية 

 تعديالت  لى املعايير التالية:  ُتدخل هذه التحسلنات

 2022يناير  1 

   

يسمح التعديل   -  تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى: 1املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

  تحويل لقياس فروق ال  1 رقم  )أ( من املعيار الدولي للتقارير املالية  16للشركة التابعة التي تطبق الفقرة د 

األم، بناء   لى تاريخ انتقال الشركة األم إلى املعايير الدولية    التراكمية باستخدام املبالغ املدرلة من قبل الشركة 

 للتقارير املالية. 

  

   

يو ح التعديل الرسوم التي تفراها املنشأة  ندما تقوم    -  األدوات املالية   -   9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم   •

في تقييم ما إذا  ان سلتم   9من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3.3.6٪" في الفقرة ب 10بتطبيق اختبار "

ترض(  إلغاء اال تراف بالتزام مالي. تقوم املنشأة بإدراج فقط الرسوم املدفو ة أو املستلمة بين املنشأة )املق

 واملقرض، بما في ذلك الرسوم املدفو ة أو املستلمة من قبل املنشأة أو املقرض نيابة  ن الطرف اآلخر.

  

   

املرفق   13يزيل التعديل  لى امل ال التوايحي رقم  -  قود اإليجار  16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

من امل ال التوايحي لسداد التحسلنات  لى  قد اإليجار من قبل   16للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

امليلر من ألل حل أي لبح محتمل فيما يتعلق بمعال ة حوافز اإليجار التي قد تنشأ بسبل الكيفية التي  

 وافز اإليجار في ذلك امل ال. يتم بها توايح ح

  

من املعيار املحاسبي   22يزيل التعديل املتطلبات الوارد في الفقرة  - الزرا ة 41املعيار املحاسبي الدولي رقم  •

للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية الضريبية  ند قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي   41الدولي رقم 

 باستخدام تقنية القيمة الحالية. 

  

 

املتعلقة بتصنيف املطلوبات كمتداولة أو غير    رض البيانات املالية  1تعديالت  لى املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 متداولة 

 2023يناير  1 

تهدف التعديالت إلى تعزيز االتساق في تطبيق املتطلبات من خالل مسا دة الشر ات  لى تحديد ما إذا  ان يجل  

رى التي لها تاريخ تسوية غير ميكد كمتداولة أو غير متداولة )مستحقة أو يحتمل  تصنيف الديون واملطلوبات األخ

 أن تكون مستحقة السداد خالل سنة واحدة( في بيان املركز املالي. 

  

   

تمديد اإل فاء امليقت من تطبيق املعيار الدولي    قود التأمين 4تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

   9للتقارير املالية رقم 
 

من تطبيق املعيار الدولي   4يغير التعديل تاريخ انتهاء الصالحية لإل فاء امليقت في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

  9ق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم األدوات املالية، بحيث تكون الشر ات مطالبة بتطبي  9للتقارير املالية رقم 

 . 2023يناير   1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  

 2023يناير  1 

   

 2023يناير  1   قود التأمين : 17املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

بالقيمة الحالية للوفاء باإللتزامات ويوفر  أن يتم قياس مطلوبات التأمين   17يتطلل املعيار الدولي للتقارير املالية  

 للقياس والعرض ل ميع  قود التأمين. تم تصميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف قائم  لى مبدأ  
 
 أكثر توحيدا

 
نه ا

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

 2023يناير   1ود التأمين كما في   ق 4
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 إيضاحات حول البيانات املالية 
 )تتمة( 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  .2

 )تتمة(قيد اإلصدار وغير السارية بعد أو املطبقة بشكل مسبق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي   2-2
 

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

 2023يناير  1   قود التأمين : 17تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

بتعديل معال ة املخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد   17يقوم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 . فيما يلي التغييرات الرئلسية: 2017 قود التأمين في سنة   17للتقارير املالية رقم أشر املعيار الدولي  
 

  

ملدة سنتين إلى الفترات السنوية التي   17تأليل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

 . 2023يناير  1تبدأ في أو بعد 

العقود املماثلة التي توفر تغطية تأمينية باإلاافة إلى  استبعاد نطاق إاافي لعقود بطاقات االئتمان و  •

 استبعاد نطاق اختياري لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين كبيرة.

اال تراف بالتدفقات النقدية إلستحواذ التأمين املتعلقة بالتجديدات املتوقعة للعقد، بما في ذلك أحكام   •

ستحواذ التأمين املعترف بها في األ مال املستحوذة في  االنتقال والتنفيذ وتوليه التدفقات النقدية إل 

 اندماج األ مال. 

في البيانات املالية املرحلية، مما يسمح باختيار   17توايح تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

 السياسة املحاسبية  لى مستوى املنشأة. 

 ائد االست مار والخدمات املتعلقة باالست مار  توايح تطبيق هامش الخدمة التعاقدية العائد إلى خدمة  •

 والتغييرات في متطلبات اإلفصاح.

 توسيع خيار تخفيف املخاطر للشمل  قود إ ادة التأمين املبرمة واملشتقات غير املالية.  •

باإللتزامات  تعديالت تتطلل من املنشأة  ند اإل تراف املبدئي باإل تراف بالخسائر في  قود التأمين امل قلة   •

 الصادرة لإل تراف بالربح في  قود إ ادة التأمين املحتفظ بها. 

 رض مبسط لعقود التأمين في بيان املركز املالي بحيث تقدم ال هات مولودات ومطلوبات  قود التأمين   •

 من مجمو ات  قود التأمين. 
 
 في بيان املركز املالي املحدد باستخدام محافظ  قود التأمين بدال

ات انتقالية إاافية إلندماج األ مال وتخفيفات إنتقالية إاافية لتاريخ تطبيق خيار تخفيف  تخفيف •

 املخاطر واستخدام نهج انتقال القيمة العادلة. 

 2023يناير  1 

   

واملعيار املحاسبي الدولي رقم   البيانات املالية املوحدة 10تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

( املتعلقة بمعال ة بيع أو املساهمة في  2011) است مارات في شر ات زميلة ومشاريع مشتركة  28

 بين املست مر والشر ات الزميلة أو املشاريع املشتركة.  ولوداتامل

ـــــريان التطبيق إلى ألل تأليل    سـ

ــــــــــــمى ، إال أن التطبيق ال غير مسـ

ا به  .يزال مسموح 

 

وقد ال يكون لتطبيق هذه   ، يتوقع الفرع أن يتم ا تماد هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت ال ديدة في البيانات املالية للفرع  ندما تكون قابلة للتطبيق

 املعايير والتفسيرات والتعديالت ال ديدة أي تأثير لوهري  لى البيانات املالية للفرع في فترة التطبيق األولي. 
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 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الهامة السياسات املحاسبية -3

 بيان اإللتزام

 للمعايير الدولية للتقارير املالية 
 
الصادرة من مجلح املعايير املحاسبية الدولية واملتطلبات السارية لقوانين دولة  تم إ ـداد البيانات املالية للفرع وفقا

 اإلمارات العربية املتحدة  
 

 إعـداد البيانات املاليةأساس 

 اسات املحاسبية أدناه.في السي وردبالقيمة العادلة كما  املقاسةباستاناء األدوات املالية املحددة   بدأ التكلفة التاريخيةم تم إ داد البيانات املالية وفق
 

عرض البيانات املالية بالدرهم اإلماراتـي )الدرهم( وُتقرب  افة 
ُ
 األخرى إلى أقرب ألف درهم، باستاناء ما يتم تحديده  لى خالف ذلك. املبالغت
 

ا   استخدام بعض التقديرات املحاسبية الهامة. كما يتطلل من اإلدارة ممارسة   للمعايير الدولية إل داد التقارير املالية يتطلل إ داد البيانات املالية وفق 

 ملية تطبيق السياسات املحاسبية. تم اإلفصاح  ن امل االت التي تنطوي  لى درلة  الية من الحكم أو التعقيد، أو امل االت التي  سياق حكمها في 

 . 4ة في اإليضاح تكون ف ها االفترااات والتقديرات لوهرية للبيانات املالي 
 

 وفيما يلي أهم السياسات املحاسبية: 
 

 

 االعتراف باإليرادات واملصاريف

 صافي إيرادات الفوائد 

بشأن لميع األدوات املالية املحملة بفوائد   الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخريعترف الفرع باإليرادات من الفوائد ومصاريف الفوائد في بيان 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 

عرف 
ُ
 لى الفترة  املصاريف  /  اإليرادات بالتكلفة املطفأة وتوزيع  املقاسة ألدوات املالية لالتكلفة املطفأة  احتساب طريقة بطريقة معدل الفائدة الفعلي ت

سعر الفائدة الفعلي هو السعر املستخدم لحساب القيمة الحالية للمقبواات النقدية املستقبلية املقدرة )بما في ذلك لميع الرسوم  إن ذات الصلة. 

ا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف املعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى( م  ن خالل العمروالنقاط املدفو ة أو املستلمة التي تشكل لزء 

 فترة أقصر، للوصول إلى صافي القيمة الدفترية  ند اال تراف األولي. لى مدار املتوقع ألدوات التمويل واالست مار، أو،  ند االقتضاء، 
 

ا بالتكلفة  الحق   املقاسة لى أساس معدل الفائدة الفعلي ألدوات التمويل واالست مار بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في  اإليرادات تقيد

 املطفأة.
 
 

 

علق
ُ
ا به.   ت ويتم احتساب  اإليرادات من الفوائد  لى القروض والذمم املدينة غير العاملة  ندما ال يكون تحقيق تلك الفوائد أو املبلغ األصل أمر ا مجزوم 

 املبالغ املستردة بشأن القروض املكون لها مخصص بالكامل  لى أساس استالم النقد. 
 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 لى أساس االستحقاق  ندما يتم تقديم الخدمات ذات  بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ات ومصاريف الرسوم والعموالت في تقيد إيراد

لزء ال يتجزأ من احتساب الفائدة الفعلية. إن الرسوم والعموالت املتضمنة  التي تم ل باستاناء  لى سبيل امل ال  ند إنجاز املعاملة املتضمنة، الصلة، 

 لعو 
 
ا مكمال  ائد املنتجات. في احتساب أسبة الفائدة الفعلية هي تلك اإليرادات والرسوم اإلاافية والعائدة مباشرة إلى إصدار املنتج والتي تشكل لزء 

 

 املعاملت بالعملت األجنبية

عرض البيانات امل
ُ
 الية للفرع بدرهم اإلمارات العربية املتحدة )الدرهم( وهو العملة الوظيفية للفرع و ملة  رض بياناته املالية. ت

 

 وُتحول املعامالت بالعمالت األلنبية إلى العملة الوظيفية املناسبة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ إبرام تلك املعامالت.
 

أرباح وخسائر صرف العمالت األلنبية الناتجة من تسوية تلك املعامالت ومن التحويل بأسعار  ة والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخسار ويقيد في 

 صرف املولودات واملطلوبات النقدية في نهاية السنة السائدة بعمالت ألنبية. 
 

بالتكلفة التاريخية، بسعر الصرف السائد في تاريخ املعاملة. يتم تحويل  يتم تحويل املولودات واملطلوبات غير النقدية بالعمالت األلنبية، وامل بتة 

اريخ التي تم ف ها املولودات واملطلوبات غير النقدية بالعمالت األلنبية وامل بتة بالقيمة العادلة إلى الدرهم اإلماراتي بأسعار الصرف السائدة في التو 

 تحديد القيم العادلة. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الهامة )تتمة(  املحاسبيةالسياسات  -3

 املمتلكات واملعدات

)إن ولد(. ويتم رسملة أية إاافات أو   تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعـد طرح االستهالد املتراكم وأي خسائر متراكمة لإلنخفاض في القيمة 

استخرالها من املولودات. ويتم تحديد االستهالد باستخدام  مصروفات الحقة فقد إلى املدى الذي تعزز فيه املنافع االقتصادية املستقبلية املتوقع 

 طريقة القسط ال ابت  لى مدى العمر االنتاجي املتوقع  لى النحو التالي:  

   واتســن

 تحسلنات  لى املستألرات   3

 معدات وحواسل  10 – 3

 أثاث وتركيبات   10

 سيارات  5
 

ا منها القيمة املتبقية املقدرة في نهاية  مرها االنتاجي. إن القيمة القابلة لالستهالد هي   القيمة الدفترية الكلية ناقص 
 

التي تحدد احتساب استهالد بنود املمتلكات واملعدات في نهاية تاريخ  ل تقرير بغية النظر في  القيم املتبقية و  يتم إلراء مرالعة  لى األ مار االنتاليـةو 

 أية تغيرات تطرأ  لى الظروف. 
 

 .بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرويتم تحديد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية ثم يتم قيدها في  

 

 املوجودات غير امللموسة 
 بالتكلفة  ند اال تراف املبدئي، وُتدرج بعده بالتكلفة بعد خصم أي  

 
ا منفصال

 
إطفاء متراكم وأي ُتقاس املولودات غير امللموسة املستحوذ  ل ها استحواذ

القتصادية مع تقييمها  خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، إن ولدت. ويتم إطفاء املولودات غير امللموسة التي لها أ مار محددة  لى مدار أ مارها ا

اإلطفاء   النخفاض القيمة متى ولد ما يدل  لى احتمالية تعرض األصل غير امللموس النخفاض في قيمته. ويتم إلراء مرالعة  لى فترة اإلطفاء وطريقة

النتاجي املتوقع أو املنافع االقتصادية  لألصل غير امللموس الذي له  مر انتاجي محدد في نهاية  ل سنة مالية  لى األقل. تحتسل التغيرات  لى العمر ا

تم إثبات  املتوقعة املستقبلية املتضمنة باألصل بتغير طريقة وفترة االستهالد، حسل االقتضاء، مع ا تبارها كتغيرات في التقديرات املحاسبية. وي

في فئة املصاريف بما يتفق مع  ارة والدخل الشامل اآلخر بيان الربح أو الخس مصاريف اإلطفاء  لى املولودات غير امللموسة التي لها أ مار محددة في 

 وظيفة األصل غير امللموس. وفيما يلي العمر االنتاجي املتوقع: 
 

   واتســن

 برامج  3

 

  وغير امللموسةقيمة املوجودات امللموسة  انخفاض

تلك  ميشر يدل  لى انخفاض قيمة    ولودلتحديد    وغير امللموسة  للمولودات امللموسةالقيم الدفترية  ، مرالعة  لى  تقرير  في نهاية  ل فترة  يجري الفرع، 

تقدير  يتعذر   أما  ندما(.  تالخسارة )إن ولد قيمةتحديد لتقدير القيمة املستردة للمولودات   فيتم ذلك،  يدل  لىأي ميشر   ثر  لى املولودات. وإن 

 
 
 . املستردة لوحدة توليد النقد التابعة لألصل  القيمة ، فيقدر الفرعالقيمة املستردة لألصل فرديا

 

 منها تكلفة البيع أو القيمة الناتجة  ن  لالسترداد تتم ل القيمة القابلة 
 
أيهما أ لى.  ند تقييم القيمة الناتجة   االستعمال، في القيمة العادلة مخصوما

قبل الضريبة يعكح تقديرات السوق  معدل خصم  باستخداميتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة إلى القيمة الحالية  االستعمال،  ن 

 . واملخاطر املحددة لألصلالحالية للقيمة الزمنية للنقد 
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 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )تتمة(  الهامة السياسات املحاسبية -3

 )تتمة( وغير امللموسة  قيمة املوجودات امللموسة  انخفاض
 

األصـل )أو وحدة توليد النقد(  ن قيمته الدفترية، يتم تخفيض قيمة األصل الدفترية )أو وحدة توليد    الستردادإذا  ان من املتوقع أن تقل القيمة القابلة  

ا بقيمة معاد تقييمها، و ندها  ويتم قيد خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل إال أن النقد( لقيمتها القابلة لالسترداد.   يكن األصل املعني مدرل 

 يتم معاملة خسارة انخفاض القيمة كنقص ناتج  ن إ ادة التقييم. 
 

،  االنخفاض خسارة  استرداد  ند و 
 
،  لى  املقدرة لها االسترداد يتم زيادة صافي القيمة الدفترية للمولود )وحدة توليد النقد( حتى تصل إلى قيمة فالحقا

في قيمة املولود )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة.    انخفاضيد صافي قيمتها الدفترية املعدلة  ن صافي قيمتها الدفترية فيما لو لم يكن هناد  تز أال  

 في بيان الدخل الشامل  انخفاضيتم اال تراف بترالع خسارة  
 
ا بقيمة معاد تقييمها،    القيمة فورا و ندها يتم معاملة خسارة  إال أن يكن األصل املعني مدرل 

 انخفاض القيمة كزيادة ناتجة  ن إ ادة التقييم.
 

 

 األدوات املالية

ا في األحكام التعاقدية لألداة.
 
 يتم اال تراف باملولودات واملطلوبات املالية  ندما يصبح الفرع طرف

 

ا بالقيمة العادلة. تكاليف املعاملة التي يمكن أن تنسل مباشرة إلى االستحواذ أو إصدار  وتقاس املالية   املولوداتاملولودات واملطلوبات املالية مبدئي 

  ند اال تراف األولي، املالية أو املطلوبات املالية، حسل االقتضاء للمولوداتوالتي يتم إاافتها أو خصمها من القيمة العادلة 

 

 تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية

 املوجودات املالية
: بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل  كمقاس ند اال تراف املبدئي، يتم تصنيف األصل املالي 

 األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تحديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  ويقاسالربح والخسارة. 

 يهدف إلى االحتفاظ بمولودات ل مع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  أ مالنموذج  امناألصل  احتفاظ •

مدفو ات رأس املال والفائدة  لى املبلغ  تدفقات نقدية هي فقط بم ابة  ولود الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة أن يترتل  لى  •

 األصلي املستحق. 
 

الدخل الشامل اآلخر فقط إذا  انت تفي بالشروط التالية ولم يتم تحديدها  لى أنها بالقيمة العادلة  يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل 

 من خالل الربح أو الخسارة: 

 يتم تحقيق هدفه من خالل لمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املولودات املالية؛ و أ مال نموذج  امناألصل  احتفاظ •

مدفو ات رأس املال والفائدة  لى املبلغ  تدفقات نقدية هي فقط بم ابة  ولود ة لألصل املالي في تواريخ محددة الشروط التعاقدي أن يترتل  لى  •

 األصلي املستحق. 
 

التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل    إدخال  نهائيللمتالرة، قد يختار الفرع بشكل ال    ا حتفظ بهاملغير    ات امللكية ند اال تراف املبدئي باست مار 

 .  ل است مار  لى حدى لى أساس ، بحيث يكون هذا االختيار الشامل اآلخر
 

 يتم تصنيف لميع املولودات املالية األخرى  لى أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

ا أن أي من املولودات املالية باإلاافة إلى ذلك،  ند اال تراف املبدئي، يجوز للفرع  باملتطلبات الوالل قياسها بالتكلفة املطفأة   يستوفي  أن يحدد نهائي 

الذي قد ينشأ   املحاسبي  دم التطابق الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا  ان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من  بالدخل أو 

 بخالف ذلك. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الهامة )تتمة(   السياسات املحاسبية -3
 )تتمة(  األدوات املالية

 )تتمة(  تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية

 )تتمة(  املوجودات املالية

 األ مال تقييم نموذج 

االحتفاظ باألصل  لى مستوى املحفظة ألن هذا يعكح أفضل طريقة إلدارة األ مال ويتم  يقوم الفرع بإلراء تقييم لهدف نموذج العمل الذي يتم فيه 

 تقديم املعلومات إلى اإلدارة. 
 

 تشمل املعلومات التي تم النظر ف ها: 
 

ا تلك السياسات في  وتنفيذ   للمحفظةالسياسات واألهداف  • اإليرادات   تحصيل  .  لى وله الخصوص، ما إذا  انت استراتيجية اإلدارة تركز  لى  ملي 

التي تمول تلك املولودات أو تحقيق التدفقات    املطلوبات التعاقدية، والحفاظ  لى ملف معدل فائدة معين، ومطابقة مدة املولودات املالية مع مدة  

 النقدية من خالل بيع املولودات؛ 

 وإبالغ إدارة الفرع بها؛  املحفظةكيفية تقييم أداء  •

 نموذج العمل )واملولودات املالية املولودة امن نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه املخاطر؛   املخاطر التي تيثر  لى أداء •

 لى سبيل امل ال ما إذا  ان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للمولودات املدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية    -تعويض مديري األ مال  كيفية  •

 املحصلة؛ و 

 ات في الفترات السابقة، وأسباب هذه املبيعات و تواتر وح م وتوقيت املبيع •

غيرها، ولكن كجزء من تقييم   بمنأى  ن توقعاتها حول أشاط املبيعات في املستقبل. ومع ذلك، ال يتم ا تبار املعلومات املتعلقة بنشاط املبيعات  •

 ات النقدية. شامل لكيفية تحقيق هدف الفرع املعلن إلدارة املولودات املالية وكيفية تحقيق التدفق
 

  خالل الربح أو الخسارة يتم قياس املولودات املالية املحتفظ بها للمتالرة أو املدارة والتي يتم تقييم أدائها  لى أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من  

 التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املولودات املالية.  لتحصيل ألنها للست محتجزة ل مع التدفقات النقدية التعاقدية أو املحتفظ بها  
 

 تقييم ما إذا  انت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفو ات رأس املال والفائدة )"اختبار مدفو ات رأس املال والفائدة "(

عّرف "الفائدة"  لى أنها مقابل القيمة  و التقييم، يتم تعريف "األصل"  لى أنه القيمة العادلة لألصل املالي  ند اال تراف األولي.  تتعلق بهذا ألغراض 
ُ
ت

خرى )م ل مخاطر  الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ الرئلس ي املستحق خالل فترة زمنية محددة وملخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية األ 

 السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح. 
 

شمل ذلك   ند تقدير ما إذا  انت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفو ات رأس املال والفائدة فقط، ينظر الفرع في الشروط التعاقدية لألداة. وي

 يمكن أن تغير توقيت التدفقات النقدية التعاقدية أو مقدارها بحيث ال يفي بهذا الشرط. تقييم ما إذا  ان األصل املالي يحتوي  لى مدة تعاقدية 
 

  ند إلراء التقييم، ينظر الفرع في: 

 األحداث الطارئة التي من شأنها تغيير ح م وتوقيت التدفقات النقدية؛  •

 املالية.  اإل فاءاتميزات  •

 املسبق والتمديد؛السداد شروط  •

بات تعاقدية  لى املولودات املالية ال تتضمن حق الرلوع البة الفرع بالتدفقات النقدية من املولودات املحددة )م ل ترتلالشروط التي تحد من مط •

 (؛ وف ها

  لى سبيل امل ال إ ادة ابط دورية لسعر الفائدة.  -امليزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود  •
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الهامة )تتمة(   السياسات املحاسبية -3
 )تتمة(  األدوات املالية

 )تتمة(  تصنيف املوجودات املالية واملطلوبات املالية

 )تتمة(  املوجودات املالية

 إ ادة التصنيف

ا، إال في الفترة التي تلي قيام الفرع بتغيير نموذج أ ماله إلدارة املولودات املا يعادال   لية. تصنيف املولودات املالية بعد اال تراف بها مبدئي 
 

 إلغاء اإل تراف 

الشامل   بالدخل  املحددةرية في األسهم معترف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باألوراق املالية االست ماو  متراكمة ال يتم اال تراف بأي ربح / خسارة 

 اآلخر في حساب الربح أو الخسارة  ند إلغاء هذه األوراق املالية. 
 

 األوراق املالية االست مارية 

 تشمل األوراق املالية االست مارية: 

ا إل ها ت •
 
ا بالقيمة العادلة مضاف كاليف املعاملة املباشرة اإلاافية، وبعد ذلك  أوراق است مار الدين املقاسة بالتكلفة املطفأة؛ يتم قياسها مبدئي 

 بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ 

بالقيمة العادلة من   املحددةأوراق الدين الخاصة باالست مار في األسهم وحقوق امللكية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  •

 خالل الربح أو الخسارة؛ هذه بالقيمة العادلة مع التغييرات املعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة. 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و  أوراق الدين املقاسة بالقيمة  •

 األوراق املالية لالست مار في األسهم املعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. •

 

والخسائر في الدخل الشامل اآلخر، باستاناء ما   باألرباح بالنسبة لسندات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم اال تراف  

 طفأة.يلي، والتي يتم اال تراف بها في الربح أو الخسارة بنفح الطريقة التي يتم بها قياس املولودات املالية املقاسة بالتكلفة امل

 الفعلية إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة  •

 ، و والعكوساتالخسائر االئتمانية املتوقعة  •

 وخسائر صرف العمالت األلنبية. أرباح •
 

تراكمة املعترف  الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إ ادة تصنيف الربح أو الخسارة امل  بسندات   اال تراف ندما يتم إلغاء  

ا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة.   بها سابق 
 

الدخل الشامل اآلخر تغييرات في القيمة العادلة لبعض االست مارات في أدوات حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتالرة. يتم   يدخل  لىيختار الفرع أن 

 دة  ند اال تراف األولي وال يمكن إلغاؤه.  لى أساس  ل أداة  لى ح االختيار
 

لربح أو الخسارة.  ال يتم إ ادة تصنيف األرباح والخسائر الناتجة  ن أدوات حقوق امللكية إلى ربح أو خسارة وال يتم اال تراف بأي انخفاض في القيمة في ا

ء من تكلفة االست مار، وفي هذه الحالة يتم اال تراف بها في الدخل الشامل  يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ما لم تم ل بواوح استرداد لز

 اآلخر. يتم تحويل األرباح والخسائر املتراكمة املعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح املحتجزة  ند بيع أي است مار. 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 املطلوبات املالية 

ايتم قياس لميع املطلوبات املالية   بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.  الحق 
 

والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة املطفأة في نهاية الفترات   للتداول املطلوبات املالية غير املحتفظ بها  تقاس

ا بالتكلفة املطفأة بناء   لى طريقة معدل ال ربح الفعلي. تشمل  املحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيم الدفترية للمطلوبات املالية التي يتم قياسها الحق 

 إلى األطراف ذات الصلة واملطلوبات األخرى. واملطلوب  والودائع واألرصدة املطلوبة للبنكللفرع بالتكلفة املطفأة ودائع العمالء   املالية املطلوبات
 

 إلغاء اال تراف باملطلوبات املالية 

الفرق بين القيمة الدفترية   إنهاء صالحيتها. التزامات الفرع أو إلغاؤها أو انت  سداد ندما يتم  إال املالية  باملطلوباتيقوم الفرع بإلغاء اال تراف ال 

في  يتم اال تراف بها ، متكبدةأو مطلوبات  محولة ، بما في ذلك أي مولودات غير نقدية ومستحق السدادللمطلوبات املالية غير املحققة واملقابل املدفوع 

 .الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخربيان 

 

 انخفاض القيمة 
 الخسائر االئتمانية املتوقعة قياس 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   التي ال يتم قياسهاللخسائر االئتمانية املتوقعة  لى األدوات املالية التالية  خسارةمخصصات  يقوم الفرع بتكوين

 الخسارة: 

 الودائع واألرصدة واملستحقات من البنود.  ▪

 التكلفة املطفأة؛ب األوراق املالية االست مارية للديون املدرلة  ▪

 القروض والسلف للعمالء. ▪

 املولودات املالية األخرى؛ ▪

 التزامات القروض؛ و  ▪

 الضمانات املالية والعقود  ▪
 

أدناه(، يتعين قياس الخسائر االئتمانية   بشكل منفصل تناولها )والتي يتم  منخفضة القيمة االئتمانيةباستاناء املولودات املالية املشتراة أو الناشئة 

 املتوقعة من خالل مخصص الخسارة بمبلغ يساوي: 

الناتجة  ن تلك األحداث االفترااية  لى    لى مدى العمر الزمنيشهر ا، م ل الخسائر االئتمانية املتوقعة  12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  ▪

 (؛ أو 1، )يشار إل ها باملرحلة  تاريخ إ داد التقريرشهر ا من   12األداة املالية التي يمكن تحقيقها خالل 

التعثر في  ، أي الخسائر االئتمانية املتوقعة  لى مدى العمر الزمني والتي تنتج  ن لميع أحداث  لى مدى العمر الزمنيالخسائر االئتمانية املتوقعة  ▪

 (. 3واملرحلة   2 رحلة ها باملاملحتملة  لى مدى  مر األداة املالية، )يشار إل السداد
 

إذا  انت مخاطر االئتمان  لى تلك   ألي من األدوات املالية خسائر االئتمانية املتوقعة  لى مدى العمر الزمني الكامل لليتعين تكوين مخصص خسارة 

يتم قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بمبلغ  فبالنسبة ل ميع األدوات املالية األخرى، أما ملحوظ منذ اال تراف املبدئي.  شهدت ارتفاعاألداة املالية قد 

 .شهر ا 12ملدة  يساوي الخسائر االئتمانية املتوقعة 
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للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يتم قياسها  لى أنها القيمة الحالية للفرق بين التدفقات   التقدير املرجح باالحتمالية الخسائر االئتمانية املتوقعة تم ل 

مستقبلية متعددة،   النقدية املستحقة للفرع بمولل العقد والتدفقات النقدية التي يتوقع الفرع استالمها الناشئة  ن ترليح سلناريوهات اقتصادية 

 . الفائدة لألصلبمعدل  مخصومة
 

التعاقدية   بالنسبة اللتزامات القروض غير املسحوبة، فإن الخسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية  ▪

 سحل القرض؛ وفي حال تم القرض والتدفقات النقدية التي يتوقع الفرع استالمها بسحل   قام صاحل االلتزاماملستحقة للفرع إذا 

  حاملبة لعقود الضمان املالي، فإن الخسائر االئتمانية املتوقعة هي الفرق بين املدفو ات املتوقعة السترداد بالنس ▪
 
أداة الدين املضمونة، مطروحا

 أو املدين أو أي طرف آخر.  حامل األداةمنها أي مبالغ يتوقع الفرع استالمها من 
 

ردي، أو  لى أساس لماعي ملحافظ القروض التي تشترد في خصائص مخاطر اقتصادية مماثلة.  يقلح الفرع الخسائر االئتمانية املتوقعة  لى أساس ف

ذا  ان يتم يستند قياس بدل الخسارة إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام معدل الفائدة األصلي لألصل، بغض النظر  ما إ

 قياسه  لى أساس فردي أم لماعي. 
 

إل داد التقارير  قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة بمولل املعيار الدولي  ند نماذج إحصائية لحسابات الخسائر االئتمانية املتوقعة. بالفرع  يستعين

 املدخالت الرئلسية املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة هي: ،فإن 9رقم املالية 

 ؛ التعثر احتمالية ▪

 بافتراض التعثر؛ و  الخسارة ▪

  ند التعثر  اتالتعرا ▪

ا والبيانات التاريخية األخرى  املقايلحهذه تستمد   . املستقبليةتعديلها لتعكح املعلومات ، ويتم من النماذج اإلحصائية املطورة داخلي 
 

 العمر املتوقع

املتبقي املتوقع لألداة. بالنسبة  الزمني خسائر االئتمان املتوقعة  لى مدى العمر  3أو املرحلة  2بالنسبة لألدوات في املرحلة   الخسارةتعكح مخصصات 

داة إ فاء لبعض األدوات ذات الخصائص التالية: )أ( تتضمن األ  منح التعاقدية املتبقية. يتم  املدةاملتوقع يقتصر  لى الزمني ، فإن العمر األدواتملعظم 

التعرض  كال من  نصر التزام القرض وغير املسحوب؛ )ب( القدرة التعاقدية  لى املطالبة بالسداد وإلغاء االلتزام غير املسحوب؛ و )ج( ال يقتصر 

  املدة التعاقدية املتبقية قع  املتو مر الزمني  في نطاق هذا اإل فاء، قد تتجاوز الع  املتضمنةلخسائر االئتمان  لى فترة اإلشعار التعاقدية. بالنسبة للمنتجات  

تختلف هذه الفترة حسل و لخسائر االئتمان من خالل إلراءات إدارة املخاطر االئتمانية العادية لدينا.  التعرضمن  الحدوهي الفترة التي ال يتم خاللها 

إلراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتم اتخاذها كجزء من   ومرا اةالتاريخية مع التعراات املماثلة  خبرتنا املنتج وفئة املخاطر ويتم تقديرها بناء   لى 

في نطاق هذا اإل فاء بطاقات االئتمان وأرصدة السحل  لى املكشوف وبعض خطوط   املتضمنةدورة املرالعة االئتمانية املنتظمة. تشمل املنتجات 

املتبقي املناسل بناء   لى خبرتنا التاريخية وممارسات   الزمني ير العمريتطلل تحديد األدوات املولودة في نطاق هذا اإل فاء وتقدو . املتضمنةاالئتمان 

اتخفيف مخاطر االئتمان  ا لوهري   . اتخاذ حكم 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الهامة )تتمة(   السياسات املحاسبية -3

 انخفاض القيمة )تتمة( 

 تعريف التعثر 

  ندما:  متعثر في السداديعتبر الفرع أن األصل املالي 

ل وء الفرع لبعض  من غير املرجح أن يدفع املقترض التزاماته االئتمانية للفرع بالكامل دون أنه ألسباب مالية أو غير مالية، أن يكون قد ثبت  ▪

 تحقيق الضمان )إن ولد( أو  اإللراءات، م ل إلراءات

 ا أو أكثر. يوم   90تخطي املقترض الستيفاء أي من االلتزامات االئتمانية الكبيرة للفرع لفترة  ▪
 

 ، يأخذ الفرع في اال تبار امليشرات التالية: تعثر ند تقييم ما إذا  ان املقترض في حالة  

 ؛ ال وهرية للعقد لى سبيل امل ال الخروقات  -النو ية اامليشرات  (1)

 جاه البنود؛ و ت مجمو ة العمالء/  نفح العميل أي التزام  لى   سداد و دم  التعثر  لى سبيل امل ال حالة  -الكمية امليشرات  (2)

ا والتي تم الحصول  ل ها من مصادر خارلية.ميشرات تتعلق بالبيانات  (3)  التي تم تطويرها داخلي 
 

 متعثر ا وقد تختلف أهميته بمرور الوقت لتعكح التغيرات في الظروف.  التعرض  لى التمويل في تقييم ما إذا  ان املتضمنة املدخالت 
 

   القيمة االئتمانية منخفضة املولودات املالية 

ااألصل املالي "يكون   لى التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي. يشار   سلبي حدث واحد أو أكثر له تأثير  يقع "،  ندما  منخفض القيمة ائتماني 

بيانات يمكن مالحظتها حول  القيمة االئتمانيةض . تتضمن أدلة انخفا3املرحلة  مولوداتإلى املولودات املالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بأنها 

 األحداث التالية: 

 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو املصدر؛ ▪

 ؛ تخطي االستحقاقأو   التعثر أحداث خرق العقد م ل ▪

 اختفاء سوق أشط لألوراق املالية بسبل الصعوبات املالية؛ أو  ▪

 املتكبدة.شراء أصل مالي بخصم كبير يعكح خسائر االئتمان  ▪
 

 من ذلك، قد  -تحديد حدث منفصل واحد   يتعذرقد 
 
التأثير املشترد للعديد من األحداث انخفاض قيمة املولودات املالية. يقوم الفرع   يترتل  لىبدال

الدخل الشامل اآلخر قد انخفضت بتقييم ما إذا  انت أدوات الدين التي تم ل مولودات مالية يتم قياسها بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل  

قد انخفضت قيمتها االئتمانية، ينظر الفرع في  وامل م ل   السيادية أو التجارية قيمتها االئتمانية في تاريخ  ل تقرير. لتقييم ما إذا  انت أدوات الدين 

 توقيت مدفو ات القسيمة وتصنيفات االئتمان وقدرة املقترض  لى لمع التمويل. 
 

يشير إلى أنه قد ترتل  ُيعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية  ندما ُيمنح امتياز للمقترض بسبل تدهور الواع املالي للمقترض، ما لم يكن هناد دليل  

ا كبير ا استالمخطر  دم  لى منح االمتياز انخفاض  بالنسبة  و . يمةالنخفاض القتولد ميشرات أخرى وأنه ال  التدفقات النقدية التعاقدية انخفاا 

 لى   ملحوظ لحصول  لى االمتيازات دون منحها، ُيعتبر األصل منخفض القيمة  ندما يكون هناد دليل إ دادها ل للمولودات املالية التي يتم ف ها 

  االستعداد  دم تعريف التخلف  ن السداد. يشمل تعريف التخلف  ن السداد )انظر أدناه( ميشرات  استيفاءانخفاض قيمة االئتمان بما في ذلك 

ا أو أكثر.  90الد م إذا تأخرت املبالغ ملدة  وإيقاف للسداد   يوم 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 الهامة )تتمة(  السياسات املحاسبية -3

 انخفاض القيمة )تتمة( 

 املعاد هيكلتها  املولودات املالية

املالية الحالية بأخرى لديدة بسبل الصعوبات املالية للمقترض،  إذا تم إ ادة التفاوض  لى شروط األصل املالي أو تعديله أو استبدال أحد املولودات 

 يتم إلراء تقييم ملعرفة ما إذا  ان ينبغي إلغاء تحديد األصل املالي وقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة  لى النحو التالي: 

، فسلتم تضمين التدفقات النقدية املتوقعة الناشئة  ن األصل املالي املعدل  القائم إذا لم ينتج  ن إ ادة الهيكلة املتوقعة إلغاء اال تراف باألصل  •

 . القائم األصل  منالع ز النقدي  احتسابفي 

   لى  ل ديد ا لألصل  ملتوقعة ا لة د لعاا لقيمة ا مع  لتعامل ا يتم  فإنه ، دةملولو ا دات ملولو اب اال تراف  ءلغاإ لى إ دي ستي  ملتوقعة ا لهيكلة ا دة  اإ  انت إذا  •

. يتم تضمين هذا املبلغ في حساب النقص النقدي من املولودات املالية  اال تراف به ءلغاإ  ند  القائم  ملالي ا ألصل ا من النهائي  ي لنقدا تدفق لا  نهاأ

باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل املالي   تاريخ إ داد التقريرالحالية. يتم خصم الع ز النقدي من التاريخ املتوقع إللغاء اال تراف إلى  

 الحالي. 
 

 الشطل 
أن أي قرض أو ذمة  خطة السداد. يصنف الفرع  بدء، م ل فشل املدين في لالسترداداملالية  ندما ال يكون هناد توقع معقول  ولوداتيتم شطل امل

ا.  ندما يتم شطل القروض أو   360تزيد  ن  التي تخطت استحقاقها لفترة  تعاقدية املدفو ات  ندما يفشل املدين في سداد  مدينة ميهلة للشطل  يوم 

في الربح أو   قيدها ملحاولة استرداد الذمم املدينة املستحقة.  ند إلراء  مليات االسترداد  يتم  التنفيذ ، يواصل الفرع مزاولة أشاط الذمم املدينة

 الخسارة. 

 

 الضمان املالي   قود

صدر تسديد مدفو ات محددة لسداد قيمة الحامل  ن الخسارة التي تكبدها   قد
ُ
بسبل فشل املدين املحدد في الضمان املالي هو  قد يتطلل من امل

ا لشروط أداة الدين. السداد  سداد املبالغ املستحقة   وفق 
 

ا بقيمها العادلة، وإذا لم يتم تحديدها  لى أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ سارة وال تنشأ  ن  يتم قياس  قود الضمان املالي املصدرة مبدئي 

انقل املولودات املالية، يتم   : بالقيمة األ لى لـ  قياسها الحق 
 

 ؛ و 9 رقم  لتقارير املالية داد ار الدولي إل االخسارة املحدد وفقا للمعي مخصص مبلغ  ▪

ا  مبدئيصااملبلغ املعترف به  ▪  اإليرادات.  بشأنالفرع   وفق سياسات امل بتةمنه، حسل االقتضاء، املبلغ التراكمي لإليرادات  مخصوم 
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمخصصات في بيان املركز املالي ويتم تقديم إ ادة القياس في  املحددة  ملالي غير يتم تقديم  قود الضمان ا

 إيرادات أخرى.
 

 لم يحدد الفرع أي  قود امان مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

 التصحيح فترة 

شهر ا للتأكد من انخفاض خطر التخلف  ن السداد بما يكفي قبل رفع مستوى   12مراقبة هذه األدوات املالية لفترة اختبار ال تقل  ن  يستمر الفرع في

 (. 1شهر ا )املرحلة  12( إلى 2التعرض من الخسائر االئتمانية املتوقعة )املرحلة 
 

األقساط   سداد شهر ا )في الحاالت التي تكون ف ها 12و  ( لى أساس ربع سنوي أو أقصرأقساط )لعمليات السداد  3يراقل الفرع فترة اختبار ال تقل  ن 

 . 2إلى  3من ربع سنوي( بعد إ ادة الهيكلة، قبل الترقية من املرحلة  ألكثر
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

ا للمكافأة الحالية و دد سنوات الخدمة املتراكمة في نهاية  ل فترة تقرير. ويتم رصد مخصص  يتم رصد مخصص ملكافآت نهاية الخدمة  للموظفين وفق 

ا لسياسة الفرع والتي ال تقل  م ا تقتضيه قوانين  نهاية الخدمة للمواطنين اإلماراتيين، باستاناء املوظفين األخرين املعينيين من املركز الرئلس ي، طبق 

 لة اإلمارات العربية املتحدة. العمل السارية بدو 
 

 عقود اإليجار 
 

 الفرع كمستألر

في بداية العقد. تعترف امل مو ة بأصل حق االستخدام ومطلوب إيجار مقابل فيما يتعلق   ، بتقييم ما إذا  ان العقد أو يحتوي  لى إيجار يقوم الفرع

شهر ا أو أقل(   12باستاناء  قود اإليجار قصيرة األلل )املعرفة بأنها  قود إيجار بمدة إيجار تبلغ  ، بجميع ترتلبات اإليجار التي يكون ف ها املستألر

تعترف امل مو ة بدفعات اإليجار كمصروفات تشغيلية  لى أساس القسط   ، ضة. بالنسبة لهذه اإليجاراتوإيجارات املولودات ذات القيمة املنخف

 للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالد املنافع االقتصادية  
 
 من املولودات امليلرة.ال ابت  لى مدى فترة اإليجار ما لم يكن األساس املنهجي اآلخر أكثر تم يال

 

ا بالقيمة الحالية ملدفو ات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدءيتم قياس االلتزاما ويتم خصمها باستخدام السعر الضمني في   ، ت اإليجارية مبدئي 

 فإن امل مو ة تستخدم معدل االقتراض اإلاافي.  ،  قد اإليجار. إذا لم يكن من املمكن تحديد هذا السعر بسهولة
 

 ي قياس االلتزامات اإليجارية  لى: تشتمل مدفو ات اإليجار املدرلة ف

ا أي حوافز تألير؛ • مدفو ات اإليجار املتغيرة التي تعتمد  لى ميشر أو  و  مدفو ات اإليجار ال ابتة )بما في ذلك املدفو ات ال ابتة املضمنة(، ناقص 

ا باستخدام امليشر أو السعر في تاريخ البدء؛  سعر، يتم قياسه مبدئي 

 يدفعه املستألر بمولل امانات القيمة املتبقية؛ املبلغ املتوقع أن  •

ا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ و  ، سعر ممارسة خيارات الشراء •  إذا  ان املستألر متأكد 

 إذا  انت مدة اإليجار تعكح ممارسة خيار إلنهاء اإليجار.  ، غرامات إنهاء  قد اإليجارسداد  •
 

ا  ن طريق زيادة القيمة الدفترية   االلتزامات اإليجارية األخرى" في بيان املركز املالي. يتم قياس  املطلوباتامن " االلتزامات اإليجارية يتم  رض  الحق 

 . املسددة)باستخدام طريقة الفائدة الفعلية( و ن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكح مدفو ات اإليجار  االلتزامات اإليجارية لتعكح الفائدة  لى 

 

 تعديل مناظر ملولودات حق االستخدام ذات الصلة(  لما:  كما يجري  ادة قياس االلتزامات اإليجارية )بإ  يقوم الفرع

وفي هذه الحالة يتم إ ادة قياس االلتزامات اإليجارية  ن طريق خصم مدفو ات   ، تغيرت مدة اإليجار أو حدث تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء −

 صم املنقح.اإليجار املنقحة باستخدام معدل الخ

وفي هذه الحاالت يتم إ ادة   ، املتوقع بمولل قيمة متبقية مضمونةسداد تغير مدفو ات اإليجار بسبل التغييرات في ميشر أو سعر أو تغير في ال −

ر بسبل تغير  قياس االلتزامات اإليجارية  ن طريق خصم مدفو ات اإليجار املنقحة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفو ات اإليجا

 وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم املعدل(. ، في سعر الفائدة العائم 

وفي هذه الحالة يتم إ ادة قياس االلتزامات اإليجارية  ن طريق   ، احتساب تعديل اإليجار كعقد إيجار منفصل مع  دمتم تعديل  قد اإليجار  −

 خصم مدفو ات اإليجار املنقحة باستخدام معدل الخصم املنقح.
 

 لم يقم الفرع بإلراء أي تعديالت من هذا القبيل خالل السنوات املعرواة. 
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 )تتمة(  عقود اإليجار 
 كمستألر )تتمة( الفرع 

ا أي حوافز إيجار   ، ودفعات اإليجار التي تتم في أو قبل يوم البدء ، حق االستخدام  لى القياس األولي اللتزام اإليجار املقابل مولوداتتشتمل  ناقص 

 االستهالد املتراكم وخسائر انخفاض القيم
 
 قياسها بالتكلفة ناقصا

 
حق   مولوداتة. يتم استهالد مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم الحقا

فة حق  االستخدام  لى مدى فترة اإليجار األقصر والعمر اإلنتاجي لألصل األساس ي. إذا  ان  قد اإليجار ينقل ملكية األصل األساس ي أو تعكح تكل

مر اإلنتاجي لألصل األساس ي . يبدأ  يتم استهالد أصل حق االستخدام ذي الصلة  لى مدار الع ، استخدام األصل أن الفرع يتوقع ممارسة خيار الشراء

 االستهالد في تاريخ بدء  قد اإليجار. 
 

لتحديد ما إذا  ان    36حق االستخدام كجزء من "ممتلكات ومعدات" في بيان املركز املالي. يطبق الفرع املعيار املحاسبي الدولي رقم  مولودات يتم  رض 

 ة انخفاض القيمة املحددة كما هو مو ح في سياسة "املمتلكات واملعدات". أصل حق االستخدام قد انخفضت قيمته أم ال ويحسل خسار 
 

حق االستخدام. يتم اال تراف باملدفو ات   مولودات االلتزامات اإليجارية و ال يتم تضمين اإليجارات املتغيرة التي ال تعتمد  لى ميشر أو معدل في قياس 

  العمومية "املصروفات  بند تلك املدفو ات ويتم تضمينها في  سداد أو الشرط الذي أدى إلى ف ها الحدث  يقعذات الصلة كمصروفات في الفترة التي 

 واإلدارية" في بيان الربح أو الخسارة. 
 

 من ذلك يقوم باملحاسبة  ن أي  قد    ، اإليجاريةللمستألر بعدم فصل املكونات غير   16يسمح املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ، و وسيلة  ملية
 
وبدال

 واحد. لم يستخدم الفرع هذه الوسيلة العملية.  كتعاقدإيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به  

 

 املخصصات

الفرع تسديد  يتم اال تـراف باملخصصات  ندما يكون  لى الفرع التزام حالي )قانوأي أو استنتاجي( نتيجة أحداث سابقة ويكون من املحتمل أن ُيطلل من  

ا به. هذا االلتزام ويمكن تقدير تكلفة هذه املخصصات  
 
 تقدير ا موثوق

التقرير مع األخذ في اال تبار املخاطر والشكود املحيطة بااللتزام.  نهاية فترة  املبلغ املعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلتزام ال اري في  يعتبـر  

لهذه التدفقات   القيمة الدفترية هي القيمة الحالية ومن ثم فإنحيث تقاس املخصصات باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتسوية هذا االلتزام، 

 النقدية.  
 

من امليكد   ندما يكون من املتوقع إسترداد لميع املنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد املخصصات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة  أصل إذا أصبح 

 بالفعل أنه سلتم إستالم التعويض وإذا  ان من املمكن قياس مبلغ الذمة املدينة بشكل موثوق.
 

 متى ترتل  لى ايتم قيد 
 
لفرع وقياس االلتزامات الحالية الناتجة من العقود امل قلة بااللتزامات كمخصصات. ويعتبر العقد امل قل بااللتزامات حاصال

 من وراء العقد.   ا قد تزيد فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها بشأن استيفاء االلتزامات املفرواة بمولل العقد قيمة املنافع االقتصادية املتوقع تحصيله
 

 القبوالت 

ات املتعلقة  تس ل القبوالت كمطلوب مالي في بيان املركز املالي مع ما يرتبه من حق إ ادة السداد من العميل  أصل مالي، وبالتالي تم احتساب التعهد

 بالقبوالت كمولودات مالية ومطلوبات مالية. 
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 االعتمادات املستندية 

لبضائع املوردة  إن اال تمادات املستندية الصادرة بالنيـابة  ن  مالء الفرع هي  قود يكفل الفرع بمولبها دفع األموال بالنيابة  ن العميل إلى مالك ا

 للعميل. ويتم دفع املبالغ املالية فقط  ند التفاوض  لى املستندات من قبل املورد وإشعار البنك بها. 
 

 ويتم قيد اإليرادات املحصلة إلصدار اال تماد والتسليم الالحق للفواتير بمولل اال تماد  إيرادات رسوم و موالت فور تحصيلها.
 

 التعهدات بتمديد االعتمادات 

ا للشروط واألحكام الواردة باالتفاقي يعتمدهاالتعهدات تعهدات صارمة  تم ل هذه  ة وتعتبر بنود خارج التزامات  الفرع لعمالئه بمد ألل اال تماد وفق 

 امليزانية. 
 

 الضرائب
ا  لى األرباح أو  تتألف ارائل الدخل من الضريبة الحالية، ويتم قيدها في بيان الربح أو الخسارة. إن الضريبة الحالية هي القيمة الضريبية املتوقع دفعه 

 أو إلى حد كبيـر في 
 
ويقوم الفرع بتكوين   .تاريخ إ داد التقريرالخسائر الخااعة للضريبة للسنة محسوبة باستخدام النسل الضريبية السائدة فعال

 مخصص للمطلوبات الضريبة الحالية التي قد تظهر  لى أساس املبالغ املتوقع سدادها للسلطات الضريبية. 
 

الدفترية ألغراض إ داد التقارير   وقيمها واملطلوبات  للمولوداتبين األسح الضريبية  تاريخ إ داد التقريرلفروق امليقتة في لالضريبة امليللة  تسدد

 املالية. 
 

الضريبة امليللة في تاريخ  ل تقرير وتقليلها إلى الحد الذي يصبح فيه من غير املحتمل ولود أرباح اريبية  افية   ملولوداتتتم مرالعة القيمة الدفترية 

 .هاللسماح باستخدام  ل الضريبة امليللة أو لزء من 
 

الضريبة امليللة غير املعترف بها في  ل تاريخ تقرير ويتم اال تراف بها إلى الحد الذي يصبح من املحتمل فيه أن األرباح الضريبية    مولوداتيتم إ ادة تقييم  

 الضريبة امليللة.  مولودات املستقبلية ستسمح باسترداد 
 

بناء    ، املطلوبفي السنة التي يتم ف ها تحقيق األصل أو تسوية الضريبية امليللة باملعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها  املولودات واملطلوباتيتم قياس 

 . تاريخ إ داد التقريرفي  إلى حد كبير  تشريعها أو قد تم تشريعها لى معدالت الضرائل وقوانين الضرائل التي تم 
 
 

 االفتراضات املحاسبية الهامة والتقديرات غير املؤكدة     -4

الهامة التي تيثر  لى املبالغ  فترااات  ال تقديرات واالحكام و بعض األ اتخاذ  ، يتطلل من اإلدارة  3في إيضاح    املبلنةتطبيق السياسات املحاسبية للفرع     ند

بشكل مستمر وتستند  املدرلة للمولودات واملطلوبات. كما يتعين  لى اإلدارة كذلك ممارسة حكمها. ويتم تقييم تلك األحكام والتقديرات واالفترااات 

 لظروف. ا في ظل  لى الخبرة التاريخية و وامل أخرى، تتضمن الحصول  لى أدلة مهنية وتوقعات بشأن األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها مالئمة 
 

 

 

املحاسبية في الفترة التي يتم ف ها إ ادة تقييم هذه  يتم مرالعة هذه التقديرات واالفترااات بشكل مستمر. يتم اال تـراف بالتعديالت  لى التقديرات 

ادة تقييم  التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة  ن إ ادة التقييم تيثر  لى تلك الفترة فقط. أما في حالة  ون التعديالت الناتجة  ن إ 

فيما يلي األمور املهمة التي استخدمت ف ها اإلدارة   فترات الحالية واملستقبلية. التقديرات تيثر في الفترة الحالية والفترات املستقبلية فيتم تس يلها في ال

 التقديرات، أو االفترااات أو األحكام:
 

 في تطبيق السياسات املحاسبية للفرع  الجوهرية املتخذةاألحكام 

 ملية تطبيق السياسات املحاسبية للفرع والتي  سياق التي اتخذتها اإلدارة في  ، بصرف النظر  ن تلك التي تنطوي  لى تقديرات  ، فيما يلي األحكام الهامة

 في البيانات املالية:  املقيدة لى املبالغ  تتضمن أكثر التأثيرات أهمية
 

ا  لى   ، للتقلبات املستمرةض للتعر البلئة االقتصادية التي أعمل ف ها  وتواصل 19- وفيدلائحة ويستمر تطور  والتي يمكن أن تستمر في التأثير سلب 

تفش ي  استجابة لتتخذها الحكومات والبنود املركزية  ال تزالوفعالية الخطوات التي   19- وفيدلائحة إذ يظل من غير امليكد مدى فترة  ، نتائجنا املالية

ا وتقديرات معق19- وفيدوباء    نراقل  ن ك ل الظروف املتغيرة وتأثيراتها.   وإننا من لانبنا.  لوانل معينةدة بشكل خاص في  . تتطلل البلئة الحالية أحكام 
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 االئتمانية املتوقعة الخسائر على قياس  19-كوفيدتأثير 

يشهد  ودة  االقتصاد  إال أن  ،  لى اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة وتأثيره 19- وفيدوباء الذي ترتل  لى تفش ي بعيد املدى  لى الرغم من التأثير 

ا من  ومصرف اإلمارات املركزي الحكومة  ا تمدتاإلغالق.  تخفيف إلراءاتاملسار الصحيح بعد تدريجية إلى  اإللراءات ملسا دة األ مال التجارية   دد 

 خطة الد م االقتصادية الشاملة املولهة. تأثير الوباء من خالل  وتخفيف
 

)بناء   لى املعلومات املتاحة(    19- وفيدالتأثير املحتمل النالم  ن لائحة    أخذ الفرع بالحسبان  ، السنة ند تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة في نهاية  و 

ا اإلشعارات الصادرة  ن مصرف اإلمارات  لقد راعى الفرعلحكومات والبنود املركزية.  اإل انة التي وفرتها االد م االقتصادي وتدابير وكذلك  املركزي  أيض 

في سياق أزمة    9قعة للمعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم  و "معال ة الخسارة االئتمانية املتو خطة الد م االقتصادية الشاملة املولهة  فيما يتعلق بـ

 . " باإلاافة إلى التول هات الصادرة  ن مجلح معايير املحاسبة الدولية 19- وفيد 
 

مراحل املعيار ن التنقل بيتم إأشاؤها ملرالعة  مليات  9 ملية حوكمة مخصصة للمعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم  يعمل الفرع امن إطار

وسلناريوهات االقتصاد    ، تقديرات الخسائر االئتمانية املتوقعة لى  اإلدارة والتعديالت التي ُتدخلها  ، واملوافقة  ل ها 9الدولي إل داد التقارير املالية رقم 

 .واألوزان املرجحةالكلي 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

الزيادة ال وهرية في مخاطر  إذا  انت مواوع إال  2إلى املرحلة  1نقل القروض من املرحلة  ال يتولل  ، 9إل داد التقارير املالية رقم بمولل املعيار الدولي 

 . لوهريةزيادة  تشهد مخاطر التعثر في السداد ندما  في مخاطر االئتمانزيادة لوهرية  يترتل  ل ها ولود منذ إأشائها.  االئتمان
 

ا  ن ميشرات أخرى لعدم الرغبة في 
 
وراء أي صعوبة مالية وما إذا  ان   الضمنيمع األخذ في اال تبار السبل  ، السدديواصل الفرع تقييم املقتراين بح 

امن املحتمل أن    لى املدى الطويل. أنه سبل سيكون أو  19- وفيد لى إثر تفش ي  يكون ذلك السبل ميقت 
 

ا لتخفيف املدفو ات لد م  مالئه املتأثرين إما  ن طريق تأليل الفائدة / رأس املال لفترة أو من خالل تعديل   الفرع  دشن ، 2020خالل  ام و  برنامج 

ا إلى تفعيل  السداداألقساط الشهرية. يعتقد الفرع أن تمديد إ فاءات  أن يكون التأثير   يتوقعحيث  الزيادة ال وهرية في مخاطر االئتمانال ييدي تلقائي 

 لى القطاع   19- لتفش ي وباء  وفيديواصل الفرع النظر في شدة ومدى التأثير املحتمل  ،  مال العمالء قصير األلل. بالنسبة ل ميع العمالء اآلخرين لى أ

ا إلى لنل مع الس ل السابق في   ، والقوة املالية والتدفقات النقدية  ، االقتصادي والتوقعات املستقبلية وخفة الحركة والتغيير في ملف املخاطر لنب 

 . الزيادة ال وهرية في مخاطر االئتمانتحديد 
 

ا ملتطلبات اإلفصاح الخاصة باملصرف املركزي اإلماراتي في سياق  إلى مجمو تين  السداد قسم الفرع  مالءه املستفيدين من تأليل  ، 19- وفيدوفق 

بخالف مشكالت السيولة النالمة  ن   ، يةاالئتمان  تهم لدار في  لوهرية تغييرات  بالنسبة للعمالء الذين ال يتوقع أن يوالهوا(.  2وامل مو ة    1)امل مو ة 

 . 1يمكن االحتفاظ بالتدريج  لى نفح املستوى وتصنيفه في امل مو ة   ، 19- وفيدأزمة 
 

  وال يتوقع ، بشكل كبير بأي  مالء  لى املدى الطويل  19- وفيد ييثرال ُيتوقع أن 
 
اأن يوالهوا تدهورا

 
ترحيلها إلى    ييدي إلى يةاالئتمان  تهم في لدار  ملحوظ

 . 2وتصنيفها في امل مو ة  2املرحلة 
 

ا ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 19- وفيدتم تقييم األثر املحاسبي لتمديد / إ ادة هيكلة التسهيالت االئتمانية بسبل    9 رقم  وتم معال ته وفق 

 . التعاقدلتعديل شروط 
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 واألوزان الترجيحيةة ستقبليمعقولية املعلومات امل

وتحليل   ، قام الفرع بتقييم مجمو ة من سلناريوهات االقتصاد الكلي املحتملة واألوزان املرتبطة بها ، في اوء البلئة االقتصادية الحالية غير امليكدة

ا لذلك باستخدام    ، 19- وفيداستخدم الفرع توقعات االقتصاد الكلي لتعكح تأثير    ، تأثيرها  لى تقديرات الخسائر االئتمانية املتوقعة في نهاية العام. وفق 

ا تعديالت الخسائر االئتمانية  40٪ و  30٪ و 30وال وانل الصعودية والهبوطية مع أوزان سلناريوهات خط األساس  ٪  لى التوالي. كما طبق الفرع أيض 

كل فردي ألي  املتوقعة  لى مستوى املحفظة  لى التعراات بناء   لى املناطق ال غرافية والقطا ات املتأثرة. يواصل الفرع تقييم التعراات الكبيرة بش

 . 19- وفيدسلبية بسبل  تحر ات
 

ا كبير ا النتائج الفعلية تختلف التوقعات واحتماالت الحدوث لعدم اليقين املتأصل وبالتالي قد  فتخضع  ، تنبيات اقتصادية وفي ظل أية 
 
 ن تلك  اختالف

 املتوقعة. النتائج 
 

 في لمع لميع املعلومات املتعلقة بحالة  ل  ميل تقدم بطلل للحصول  لى إ فاء في شكل تأليل خالل ال وتواصل
 
فترة  إدارة االئتمان في الفرع تدريجيا

تم تقديم نفح  . وسل2ستصنف اإلدارة هيالء العمالء في امل مو ة  ، الحالية. بمجرد توفر معلومات  افية للتأكد من الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

 . تحديد املرحلة املناسبة للعميلالش يء إلى ل نة االئتمان للموافقة  لى  
 

 تحليل العملء املستفيدين من تأجيل الدفع 

 تاليل السداد يحتوي ال دول أدناه  لى تحليل للمبلغ امليلل واألرصدة القائمة للعمالء املستفيدين من 
 

 املجموع العملء األفراد  العملء الشركات ألف درهم 

    2020ديسمبر   31

 1,108 - 1,108 املبلغ امليلل

 - - - يطرح: مبالغ معاد سدادها خالل السنة 

 1,108 - 1,108 

 15,711 - 15,711 التعرض )اإللمالي(

 652 - 652 شهر  12خسائر ائتماتية متوقعة ملدة 

 2 - 2  دد العمالء / الحسابات 
 

ا   إلى مجمو تين  لى النحو التالي: السداد قام الفرع بتقسيم  مالئه املستفيدين من تأليل  ، ملتطلبات املصرف املركزي وفق 
 

بما يتجاوز مشكالت السيولة والذين يتأثرون   ، لدارتهم االئتمانيةفي  ملحوظةتغييرات  لهم موالهة: تشمل العمالء الذين ال ُيتوقع 1مل مو ة ا -

ا وبشكل معتدل بأزمة   . 19- وفيدميقت 
 

وبالتالي ال ُيتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيالت بشكل لوهري. يخضع هيالء  ، فعالالسداد ُيعتقد أن تأليل  ، بالنسبة لهيالء العمالء

تجميعهم في امل مو ة الخاصة بهم وتدريج هم وفق املعيار الدولي إل داد  االئتمانية ملدى مالءمة  لدارتهم  العمالء للمراقبة املستمرة ألية تغييرات في  

 . 9التقارير املالية رقم 
 

السيولة التي ستتم معال تها  ن طريق   أمورباإلاافة إلى  ، لدارتهم االئتمانيةتشمل العمالء املتوقع أن يوالهوا تغيرات لوهرية في  :2امل مو ة  -

 . السدادتأليل 
 

. يواصل الفرع  9رقم   ملاليةاملعيار الدولي إل داد التقارير اللبدء في  ملية التدرج وفق في مخاطر االئتمان يتضمن هيالء العمالء أسبة  افية من التدهور 

 ال سيما امليشرات  لى  دم القدرة  لى سداد أي من التزاماتهم  ند استحقاقها.  ، مراقبة ال دارة االئتمانية لهيالء العمالء
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 )تتمة(   في تطبيق السياسات املحاسبية للفرع الجوهرية املتخذةاألحكام 

 )تتمة( السداد  تحليل العملء املستفيدين من تأجيل 

العمالء ويم ل . تاريخ إ داد التقريرفي   2وال يولد  مالء مصنفين في امل مو ة  1في امل مو ة السداد يتم تصنيف لميع العمالء املستفيدين من تأليل 

 . السنةبين املراحل خالل  تدرج ولم تحدث أي  مليات  ، املرحلة األولى من الخسائر االئتمانية املتوقعةالسداد املستفيدون من تأليل 
 

ا و لى أساس مستمر  ، . في اوء ذلكالفعلياالقتصاد  إحداث ااطرابات  لىفي  19- وفيدويتواصل التأثير النالم  ن أزمة  ا استباقي  اتخذ الفرع نه  

 لى القطا ات االقتصادية والتوقعات والتدفقات   19-لتفش ي وباء  وفيديواصل الفرع النظر في شدة ومدى التأثير املحتمل حيث  ، ل ميع العمالء

ا إلى لنل مع الس ل السابق والتكيف   ا لذلكمع الواع بشكل  النقدية والقوة املالية وخفة الحركة والتغيير في تعريف املخاطر لنب  تخضع    ، مستمر. وفق 

تاريخ إ داد   كما في قيقة لتقييم الفرع لل دارة االئتمانية للعمالءلميع قرارات التدريج والتجميع ملرالعة منتظمة للتأكد من أنها تعكح ولهة نظر د

 . التقرير
 

 تقييم نموذج العمل

يعكح   بما يعتمد تصنيف املولودات املالية وقياسها  لى نتائج "مدفو ات رأس املال والفائدة فقط" واختبار نموذج العمل. يحدد الفرع نموذج العمل 

ا يعكح لميع األدلة ذات الصلة بما في ذ ا لتحقيق هدف أ مال معين. يتضمن هذا التقييم حكم  لك كيفية  كيفية إدارة مجمو ات املولودات املالية مع 

الفرع املولودات  يراقل  تقييم أداء املولودات وقياس أدائها واملخاطر التي تيثر  لى أداء املولودات وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مديري املولودات.

وما إذا  انت   استبعادهايتم إلغاء تحققها قبل استحقاقها لفهم سبل   الدخل الشامل اآلخراملالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل 

ا من التقييم املست مر للفرع حول ما إذا  ان نموذج العمل الذي تحتفظ  األسباب تتفق مع هدف العمل الذي تم االحتفاظ به من ألله. تعتبر املراقبة لزء 

 وإذا  ان من غير املناسل ما إذا  ان هناد تغيير في نموذج العمل وما إذا  ان هناد ت 
 
غيير محتمل في تصنيف به املولودات املالية املتبقية ال يزال مالئما

 تلك املولودات املولودات.
 

 في مخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية

شهر ا ملولودات املرحلة األولى، أو مولودات الخسارة   12قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يساوي الخسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  يتم 

شكل ملحوظ منذ   ندما تزداد مخاطر االئتمان ب 2. ينتقل األصل إلى املرحلة 3أو املرحلة  2االئتمانية املتوقعة مدى العمر الزمني ملولودات املرحلة 

ما الذي يم ل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.  ند تقدير ما إذا  انت املخاطر   9اال تراف األولي. ال يحدد املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم 

املعقولة والقابلة للد م، ويفترض أن هناد   النو ية والكمية املستقبلية االئتمانية لألصل قد ازدادت بشكل ملحوظ، يأخذ الفرع في اال تبار املعلومات 

ا بسبل إلراء   30زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا  ان العميل قد تجاوز    التعاقدي.  السداديوم 
 

 النماذج واالفتراضات املستخدمة
 

تقدير الخسارة االئتمانية املتوقعة. يتم تطبيق  يستخدم الفرع مختلف النماذج واالفترااات في قياس القيمة العادلة للمولودات املالية وكذلك في 

تتعلق  الحكم في تحديد أأسل نموذج لكل نوع من املولودات، وكذلك لتحديد االفترااات املستخدمة في هذه النماذج، بما في ذلك االفترااات التي 

 بالدوافع الرئلسية ملخاطر االئتمان. 
 

 تحديد مدة اإليجار 

ا ملمارسة خيار التمديد  ،  ند تحديد مدة  قد اإليجار أو  دم ممارسة خيار   ، تأخذ اإلدارة في اال تبار لميع الحقائق والظروف التي تخلق حافز ا اقتصادي 

 (.بشكل معقول تمديد  قد اإليجار )أو لم يتم إنهاؤه  تيقناإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا  
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 )تتمة(   االفتراضات املحاسبية الهامة والتقديرات غير املؤكدة    -4

 )تتمة(   في تطبيق السياسات املحاسبية للفرع الجوهرية املتخذةاألحكام 

 في مخاطر االئتمانالزيادة الجوهرية 

الزيادة ال وهرية في مخاطر  إذا  انت مواوع إال  2إلى املرحلة  1نقل القروض من املرحلة  ال يتولل  ، 9بمولل املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم 

 . لوهريةزيادة  تشهد مخاطر التعثر في السداد ندما  زيادة لوهرية في مخاطر االئتمان يترتل  ل ها ولود منذ إأشائها.  االئتمان
 

ا  ن ميشرات أخرى لعدم
 
وراء أي صعوبة مالية وما إذا  ان   الضمنيمع األخذ في اال تبار السبل  ، السددالرغبة في  يواصل الفرع تقييم املقتراين بح 

امن املحتمل أن    لى املدى الطويل. أنه سبل سيكون أو  19- وفيد لى إثر تفش ي  يكون ذلك السبل ميقت 
 

ا إلى  السداد عتقد الفرع أن تمديد إ فاءات قام الفرع بتأليل تحصيل أصل الدين وأقساط الفائدة لبعض العمالء. ي ، 2020خالل  ام  ال ييدي تلقائي 

يواصل  ، حيث من املتوقع أن يكون التأثير  لى أ مال العميل قصير األلل. بالنسبة ل ميع العمالء اآلخرين الزيادة ال وهرية في مخاطر االئتمان ولود

  ، والقوة املالية والتدفقات النقدية ،  لى القطاع االقتصادي والتوقعات املستقبلية 19-لتفش ي وباء  وفيدالفرع النظر في شدة ومدى التأثير املحتمل 

ا إلى لنل مع الس ل السابق في تحديد وخفة الحركة والتغيير   . الزيادة ال وهرية في مخاطر االئتمانفي ملف املخاطر لنب 
 

 للتقديرات غير املؤكدة املصادر الرئيسية 

 في البيانات املالية:  ا فيما يلي تقديرات أساسية استخدمتها اإلدارة في  ملية تطبيق السياسات املحاسبية للفرع والتي لها أكبر األثر  لى املبالغ املعترف به

صلة  تحديد العدد والوزن النسبي للسلناريوهات املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وتحديد معلومات التطلع إلى املستقبل ذات ال ▪

تستند إلى افترااات الحركة  :  ند قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة، يستخدم الفرع معلومات مستقبلية معقولة ودا مة، بكل سلناريو

 املستقبلية ملحر ات اقتصادية مختلفة وكيف ستيثر هذه العوامل  لى بعضها البعض.

تقدير الحتمال التخلف   وتعد احتمالية التعثرمدخالت رئلسية في قياس الخسارة االئتمانية املتوقعة.  : تتضمن احتمالية التعثر من  ية التعثراحتمال ▪

  ن السداد  بر أفق زمني محدد، يتضمن حسابه البيانات التاريخية واالفترااات وتوقعات الظروف املستقبلية. 

السداد. يعتمد ذلك  لى الفرق بين التدفقات  إن الخسارة بافتراض التعثر هو تقدير للخسارة الناتجة من التعثر في  بافتراض التعثر:الخسارة  ▪

 مونة. ة التعاقدية املستحقة والتدفقات التي يتوقع املقرض استالمها، مع األخذ في اال تبار التدفقات النقدية من التحسلنات االئتمانية املضالنقدي

٪. طبقت اإلدارة 3في املتوسط  يعادلخصم مدفو ات اإليجار: يتم خصم مدفو ات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلاافي للفرع والذي  ▪

ا وتقديرات لتحديد  باستخدام معدالت االقتراض التي تفراها بعض امليسسات املالية  لى    ، اإليجار  قد  ند بدء معدل االقتراض اإلاافيأحكام 

 امليلرة بشروط مختلفة ونطاقات مختلفة من القيم. ولوداتالفرع مقابل تمويل األنواع املختلفة من امل
 

 نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة -5
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 4,044 3,484 النقد بالصندوق 

   حسابات لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 267,350 227,643 حسابات لارية وأرصدة أخرى 

 150,000 - شهادات إيداع

 - 210,000 حسابات مالية  ند الطلل 

 96,433 33,507 ودائع إلزامية

 474,634 517,827 
 

ت الفرع اليومية.  تم ل الوديعة اإللزامية لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وديعة احتياطية إلزاميـة غير متاحة لالستخدام في تعامال 

شهادات اإليداع أسبة  ل و الحسابات املالية  ند الطلال تحمل األرصدة بالصندوق وال الحسابات ال ارية وال األرصدة األخرى بأية فوائد، بلنما تحمل 

ا  )٪1,94: 2019) ٪ 0,60فائدة بمعدل   سنوي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 ودائع وأرصدة مطلوبة من بنوك    -6

 فيما يلي تحليل ودائع الفرع وأرصدته املطلوبة من البنود:  (أ)

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 148,294 94,155  ند الطلل 

 51,415 51,415 أللل

 199,709 145,570 واألرصدة املطلوبة من البنود مجموع الودائع 
 

 ( 178) ( 149) يطرح: مخصصات النخفاض القيمة 

 145,421 199,531 
 

 األرصدة املطلوبة من:الودائع و  إلمالي ما ورد أ اله يم ل (ب)
 

 44,565 32 بنود في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 155,144 145,538 املتحدة بنود خارج دولة اإلمارات العربية 

 145,570 199,709 

 

 قروض وسلف للعملء  -7

 أ( تتألف القروض والسلف للعمالء مما يلي: 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 117,599 117,090 قروض وسلف

 ( 1,226) ( 2,152) يطرح: مخصصات النخفاض القيمة  

 114,938 116,373 
 

مليون درهم(، ويتناول    11.6:  2019مليون درهم )  6.8، بلغت القيمة العادلة للضمانات املحتجزة مقابل قروض وسلف للعمالء  2020ديسمبر    31كما في  

 لذلك.   24اإليضاح رقم 
 
 تحليال

 

 نخفاض القيمة: اب( مخصصات 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 1,649 1,226 الرصيد في بدايـة السنة 

 ( 423) 926 ( انخفاض القيمة للسنة مصاريف ) كحمصاريف / 

 1,226 2,152 الرصيد في نهاية السنة 
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 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( قروض وسلف للعملء  -7
 

 ( تحليل إلمالي القروض والسلف للعمالء بحسل الفئة: ج
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 111,890 108,100 ض للشر اتاإقر 

 5,709 8,990 للمشاريع الصغيرةإقراض 

 117,090 117,599 

 ( 1,226) ( 2,152) يطرح: مخصص انخفاض القيمة

 114,938 116,373 
 

 لمالي القروض والسلف للعمالء بحسل املنطقة ال غرافية: إل  تحليل   ( فيما يليد
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 86,268 36,741 داخل اإلمارات العربية املتحدة 

 31,331 80,349 خارج اإلمارات العربية املتحدة 

 117,090 117,599 
 

 ه(  ان تحليل إلمالي القروض والسلف للعمالء حسل القطاع الصناعي: 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 93,235 94,385 الخدمات 

 7,452 10,309 الصنا ة 

 9,221 7,654 التجارة 

 7,691 4,742 اإلأشاءات

 117,090 117,599 
 

 

 استثمارت محتفظ بها بالتكلفة املطفأة  -8

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 11,425 42,211 است مارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة

 ( 440) ( 219) يطرح: مخصصات النخفاض القيمة 

 41,992 10,985 
 

 ال غرافي:أ(   فيما يلي است مارات حسل التركيز 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 10,985 41,992 خارج اإلمارات العربية املتحدة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 معاملت األطراف ذات العلقة  -9

ا للمعيار املحاسبي الدولي رقم  . وتتألف  اإلفصاح  ن األطراف ذات العالقة: 24يبرم الفرع معامالت مع منشآت تستوفي تعريف طرف ذي  القة طبق 

ف ذات  األطراف ذات العالقة من املركز الرئلس ي ومنشآت خااعة مللكية وإدارة مشتركة،  لى أن تخضع الشروط واألحكام املتعلقة بمعامالت األطرا

 العالقة املذ ورة لقرارات اإلدارة.
 

 يحتفظ الفرع بودائع لدى فروع املركز الرئلس ي وينفذ معامالت بنكية معهم كجزء من أأشطته اال تيـادية. 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

   مطلوب من طرف ذو علقة 

   يتألف املطلوب من طرف ذو  القة وديعة لدى 

 7,357 11,018 الرئلس ي خارج اإلمارات العربية املتحدةفروع املركز 

 (25) - يطرح: مخصص انخفاض القيمة

 11,018 7,332 
 

   مطلوب ألطراف ذات علقة 

   يتألف املطلوب ألطراف ذات  القة من قروض داخلية بالبنك مع: 

 9,227 13,665 املركز الرئلس ي

 13,665 9,227 
 

   ودائع العملء

 38.184 30,230 ( 12شر ات خااعة مللكية وإدارة مشتركة )إيضاح  
 

 

 فيما يلي أبرز املعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 651 825 مصاريف الفائدة 

 510 468 أتعاب  إدارة املركز الرئلس ي

 1,052 1,119 تعويض كبار أفراد اإلدارة

 

 موجودات أخرى   -10

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 795 1,491 ذمم فوائد مدينة 

 459 414 دفعات مقدمة

 130 105 ودائع 

 21 202 أخرى 

 2,212 1,405 

 

 
  



 33   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ممتلكات ومعدات  -11
 

تحسينات على  

 املستأجرات 

معدات 

 وحواسب 

أثاث 

 سيارات  وتركيبات 

موجودات حق  

 املجموع  االستخدام 

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

       التكلفة 

 3,320 - 211 373 691 2,045 2019يناير  1في 

 279 - 227 - 52 - إاافات خالل السنة 

 ( 215) - ( 211) - ( 4) - استبعادات خالل السنة 

 3,384 - 227 373 739 2,045 2019ديسمبر  31كما في 

 6,785 4,903 - 187 440 1,255 إاافات خالل السنة 

 10,169 4,903 227 560 1,179 3,300 2020ديسمبر  31في 

       

       االستهلك املتراكم

 2,778 - 175 139 419 2,045 2019يناير  1في 

 135 - 36 37 62 - ( 15محمل للسنة )إيضاح 

 ( 215) - ( 211) - ( 4) - استبعادات خالل السنة 

 2,698 - - 176 477 2,045 2019ديسمبر  31في 

 908 689 36 42 65 76 ( 15محمل للسنة )إيضاح 

 3,606 689 36 218 542 2,121 2020ديسمبر  31في 

       

       القيمة الدفترية

 6,563 4,214 191 342 637 1,179 2020ديسمبر  31في 

 686 - 227 197 262 - 2019ديسمبر  31في 

 

  



 34   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 ودائع العملء  -12
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 688,821 597,482 حسابات لارية 

 39,862 59,225 ودائع أللل

 19,593 15,914 حسابات توفير 

 13,190 17,056 أخرى 

 689,677 761,466 
 

  ( مليون درهم   38.2  :2019مليون درهم )  30.2  يتضمن رصيد ودائع العمالء مبلغ  املتحدة.لميع ودائع العمالء مود ة من  مالء في دولة اإلمارات العربية  

 (. 9مستحق ملنشآت تخضع مللكية وإدارة مشتركة )إيضاح 
 

  انت ودائع العمالء حسل القطاع الصناعي  لى النحو التالي: 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

 421,477 437,811  التجارة 

 149,510 93,984 الصنا ة 

 65,401 68,813 الخدمات 

 34,780 33,335 امليسسات املالية 

 21,800 20,221 املنسولات

 68,498 35,513 أخرى 

 689,677 761,466 

 

 مطلوبات أخرى   -13
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 - 3,975 التزامات إيجارية )أ(

 2,162 1,578 مخصص لضريبة الدخل 

 903 1,281 مصاريف مستحقة 

ا   806 1,348 إيرادات مقبواة مقدم 

 743 632 ذمم فوائد دائنة 

 179 - مخصص انخفاض القيمة  لى التعهدات والضمانات املالية 

 314 893 أخرى 

 9,707 5,107 
 

 

  



 35   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( مطلوبات أخرى   -13

كما   االلتزامات اإليجارية الحركة في فيما يلي . 2020ديسمبر  31ملكتبه امليلر كما في نهاية السنة   بصفته مستألر اإيجار واحد  بعقد يحتفظ الفرع  (أ)

 : تاريخ إ داد التقريرفي 
 

 

 2020 

 ألف درهم 

 - 2020يناير  1  كما في

 4,904 السنة االاافات خالل 

 103 السنة خالل  فائدة متراكمة

 ( 1,032) السنة املدفو ات خالل 

 3,975 2020ديسمبر  31كما في 

 

 2020 

 ألف درهم 

  يتم تحليل االلتزامات اإليجارية كما يلي: 

 950 التزامات متداولة 

 3.025 التزامات غير متداولة 

 3,975 2020ديسمبر  31كما في 

 

 وظيفة الخزانة بالفرع.  االلتزامات اإليجارية  ن طريق . تتم مراقبة تحر ات لوهرية  لى االلتزامات اإليجارية ال يواله الفرع مخاطر سيولة 

 

 إيرادات الرسوم والعموالت  -14
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

 6,009 4,464 الدخل من العموالت 

 1,699 1,836 رسوم وأ باء  لى خدمات بنكية 

 6,300 7,708 

 

  



 36   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 
 

 وإداريةمصاريف عمومية   -15

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

 5,347 6,099 رواتل املوظفين والتكاليف ذات الصلة 

 135 908 ( 11استهالد ممتلكات ومعدات )إيضاح  

 510 468 رسوم إدارة املركز الرئلس ي

 2,641 2,632 أخرى 

 10,107 8,633 

 

 خسارة انخفاض القيمة على املوجودات املالية  -16

 بشأن صافي خسارة انخفاض القيمة  لى املولودات املالية كما يلي:  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخربيان  فييتم تحميل األ باء 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

 ( 423) 926 قروض وسلف للعمالء / ) كح انخفاض قيمة( انخفاض قيمة

 25 ( 25) املطلوب من طرف ذو  القة انخفاض قيمة  / ) كح انخفاض قيمة(

 32 ( 179) مخصص خسارة انخفاض القيمة  لى التعهدات والضمانات املالية ) كح مخصص( / 

 234 ( 221) الست مارات املحتفظ بها بالتكلفة املطفأةاانخفاض قيمة  / ) كح انخفاض قيمة(

 132 ( 29) املطلوبة من البنود لودائع والسلف اانخفاض قيمة  / ) كح انخفاض قيمة(

 472 - 

 

 ضريبة الدخلمصاريف   -17

من الربح الخااع للضريبة للسنة. وُيحتسل الربح الخااع للضريبة بعد إاافة مخصصات معينة لصافي  ٪20يخضع الفرع لدفع اريبة بنسبة 

 ة.ا خصومات من قبل السلطات الضريبياملوافقة  لى ا تبارهالربح قبل دفع الضرائل، وهي املخصصات التي تعتقد اإلدارة احتمالية  دم 
 
 

 :والربح املحاسبي)أ( العالقة بين مصاريف الضريبة 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

 10,559 7,039 الربح قبل الضريبة 

 - 472 بنود غير مسموح بها كخصومات اريبية )مخصص انخفاض القيمة(
 

  

 10,559 7,511 الخااعة للضريبة األرباح 

 ٪ 20 % 20 أسبة اريبة الدخل 

 2,112 1,502 مصروف اريبة الدخل 
 

 
 

 

 - 103 تعديالت الضريبة للسنة السابقة 

 1,605 2,112 
 

  



 37   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 النقد وما يعادله  -18

 املركز املالي التالية: تضمن النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية املبالغ في بيان 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 4,044 3,484 (5النقد في الصندوق )إيضاح  

 513,783 471,150 ( 5أرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )إيضاح 

 199,709 145,570 ( 6ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود )إيضاح 

 620,204 717,536 

 ( 96,433) ( 33,507) ( 5يطرح: ودائع إلزامية لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )إيضاح 

 586,697 621,103 

 

 واحتياطي مخاطر االئتمان النظامي رأس املال املخصص واالحتياطي القانوني  -19

 رأس املال املخصص واحتياطي مخاطر االئتمان النظامي ( أ)

قام الفرع  . رأس املال املخصص غير قابل للتوزيع  لى املكتل الرئلس يإن مليون درهم.  62.529يبلغ رأس املال املخصص للفرع من قبل املركز الرئلس ي 

  تول هات املصرف املركزي " يحتفظ به  ند املستوى املحدد وفق مخاطر االئتمان النظامي بتكوين احتياطي ملكية غير قابل للتوزيع تحت اسم "احتياطي 

يتعين  لى الفرع   املخصص الذيلدولة اإلمارات العربية املتحدة، وتتسق الحركة في احتياطي مخاطر االئتمان النظامي ورأس املال املخصص مع 

 االحتفاظ به. 
 

 احتياطي قانوني  ( ب)
 

من صافي ربح السنة إلى   ٪10مخصص قانوأي بتخصيص أسبة  بتكوين، قام الفرع 2015( لسنة 2من القانون االتحادي رقم )  239بمولل املادة 

ا للتوزيع.  ٪50أن يساوي هذا االحتياطي أسبة   من رأس املال املخصص. وال يعد هذا االحتياطي متاح 

 

 احتياطي انخفاض القيمة بموجب التوجيهات الصادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة    )جـ( 

بالتعميم رقم:   9إرشادات بشأن املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم  2018إبريل  30در املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة في * أص

دولة اإلمارات العربية املتحدة  في    9والذي يتناول مختلف تحديات التنفيذ واآلثار العملية للبنود التي تعتمد املعيار الدولي إل داد املالية رقم    458/ 2018

 )"اإلرشادات"(. 
 

ا الصادر املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة   في التعميم  الواردالعام والخاص  املخصص ، فإن املواءمة بين اإلرشاداتمن  6-4للفقرة   ووفق 

 هي كما يلي: واملعيار الدولي إل داد التقارير املالية  2010/ 28 برقم 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( رأس املال املخصص واالحتياطي القانوني واحتياطي مخاطر االئتمان النظامي  -19

 )تتمة(  احتياطي انخفاض القيمة بموجب التوجيهات الصادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة    )جـ( 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

   احتياطي انخفاض القيمة: عام 

 3,234 3,671 28/2010برقم  مصرف اإلمارات املركزي مخصصات  امة بمولل التعميم الصادر  ن 

بما في ذلك مخصص الخسارة   9يطرح: مخصصات بمولل املعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم 

 ( 2,048) ( 2,520) االئتمانية النظامية 

 1,186 1,151 مخصص عام محول إلى احتياطي انخفاض القيمة النظامي*

 

  احتياطي انخفاض القيمة: خاص 

  للح لدى الفرع أي مخصص خاص 
 

املصرف املركزي لدولة  * في حال تخطت املخصصات املكونة بمولل املعيار الدولي إل داد التقارير املالية تلك املكونة بمولل اإلرشادات الصادرة  ن 

 اإلمارات العربية املتحدة، فال يتم تحويل أي مبلغ إلى احتياطي انخفاض القيمة النظامي. 

 

 التزامات طارئة وتعهدات  -20

ا من حرص الفرع  لى تلبية احتيالات  مالئه، أبرم الفرع العديد من التعهدات وااللتزامات الطارئة غير القابلة لإللغاء تتضمن 
 
امانات مالية  انطالق

ات في بيان املركز  وا تمادات مستندية وغيرها من تعهدات باإلقراض التي ال يمكن نقضها. وبالرغم من أنه قد ال يجوز إثبات تلك االلتزامات والتعهد

ا من املخاطر الكلية للفرع.   املالي، إال أنها تنطوي  لى مخاطر ائتمانية وبالتالي تشكل لزء 
 

 االلتزامات الطارئة 

لعمالء ة  ن ايترتل  لى اال تمادات املستندية والضمانات )بما في ذلك ا تمادات مستندية اامنة ومعدة لالستعمال( قيام الفرع بتحرير دفعات بالنيـاب 

مال   ند حدوث حاالت محددة، وهي ما تتعلق بشكل  ام باستيراد وتصدير السلع. وتحمل الضمانات اال تمادات املستندية الضامنة واملعدة لالستع

 نفح املخاطر االئتمانية لدى القروض.
 

 

املبالغ املعكوسة بال دول أقص ى حد للخسارة املحاسبية التي قد يتم  يورد ال دول التالي املبالغ التعاقدية لاللتزامات الطارئة  لى حسل الفئة. وتم ل 

 قيدها بنهاية فترة التقرير إن أخفقت األطراف املقابلة في استيفاء االلتزامات التعاقدية املتفق  ل ها.
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 11,936 12,891 امانات 

 7,287 25,061 ا تمادات مستندية 

 37,952 19,223 
 

ا  مل( مليون درهم  0.2:  2019ديسمبر   31) ال يحتجز الفرع أية مبالغ  خصص للخسارة االئتمانية املتوقعة  لى  قود الضمان املالي وخطابات الضمان وفق 

 . 9للمعيار الدولي إل داد التقارير املالية رقم 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 39   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( التزامات طارئة وتعهدات  -20

 جدول االستحقاق

 مبالغ الحسابات املقابلة للفرع كما يلي:  ان لدول استحقاق 

   2020ديسمبر  31   

      

 سنوات  5 – 1 ر شه 12 – 6 شهور  6 – 3 شهور  3أقل من  

  5أكثر من 

 املجموع  سنوات

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

 12,891 - 3,113 5,740 550 3,488 امانات 

 25,061 - - - 14,617 10,444 ا تمادات مستندية 

 37,952 - 3,113 5,740 15,167 13,932 املجموع 
 

   2019ديسمبر  31   
      

 سنوات  5 – 1 شهر  12 – 6 شهور  6 – 3 شهور  3أقل من  

  5أكثر من 

 امل موع  سنوات 

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

 11,936 - 2,594 1,020 2,236 6,086 امانات 

 7,287 - - - - 7,287 ا تمادات مستندية 

 19,223 - 2,594 1,020 2,236 13,373 امل موع 

 

زانية  -21  تركيزات املوجودات واملطلوبات والبنود خارج املي

 دد من األطراف املقابلة في أأشطة تجارية مماثلة، أو أأشطة في نفح املنطقة ال غرافية، أو يكون لها ميزات اقتصادية    ند اشترادتنشأ التركزات 

تشير  و التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها.  بشكل متماثل مع قدرتهم  لى الوفاء بااللتزامات التعاقدية    لى  تيثرمماثلة من شأنها أن  

 كيزات إلى الحساسية النسبية ألداء الفرع للتطورات التي تيثر  لى صنا ة أو موقع لغرافي معين. التر 
 

واملواقع من ألل تجنل التركز املفرط للمخاطر، تتضمن سياسات وإلراءات الفرع مبادئ تول هية محددة للحد من تركيز التعرض لألطراف املقابلة 

ا لذلك.  ال غرافية  والصنا ات. يتم التحكم في التركيز املحدد ملخاطر االئتمان وإدارته وفق 

 

 تركيز املخاطر ال غرافية 

ا لقيمها الدفترية، مصنفة حسل املنطقة ال غرافية في يو ح ال دول الت  . 2019و  2020ديسمبر   31الي التعراات االئتمانية للفرع وفق 
 

 األطراف املقابلة:  انال دول، خصص الفرع التعراات للمناطق بناء   لى بلد وفيما يتعلق بهذا
 

   2020ديسمبر  31

 خارج امليزانية بنود  املطلوبات وحقوق امللكية  املوجودات 

 ألف درهم ألف ردهم ألف درهم 

رافية     املناطق الجغ

 37,952 783,113 520,183 اإلمارت العربية املتحدة

 - - 51,415 دول الشرق األوسط األخرى 

 - - 94,123 دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 - 13,665 131,057 أخرى 

 37,952 796,778 796,778 املجموع
 

 

  



 40   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

زانية  -22  )تتمة( تركيزات املوجودات واملطلوبات والبنود خارج املي
 

 2019ديسمبر   31

 بنود خارج امليزانية  املطلوبات وحقوق امللكية  املولودات 

 ألف درهم  ألف ردهم  ألف درهم  

    املناطق ال غرافية

 19,223 844,792 604,353 اإلمارت العربية املتحدة

 - - 18,374 الشرق األوسط األخرى دول 

 - - 181,309 دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 - 9,347 50,103 أخرى 

 19,223 854,139 854,139 امل موع
    
 

 

 التركيز حسل مخاطر مجاالت األ مال

د خارج  يو ح ال دول التالي التعرض االئتماأي للفرع  لى القروض والسلفيات واألوراق املالية االست مارية واملستحقة من البنود األخرى والبنو 

 : 2019و  2020ديسمبر   31امليزانية العمومية املصنفة حسل الصنا ة في 
 

 2020ديسمبر  31

 بنود خارج امليزانية املطلوبات وحقوق امللكية املوجودات 

 ألف درهم  ألف ردهم  ألف درهم  

    قطاع الصنا ة 

 50 130,645 670,913 امليسسات املالية 

 37,902 437,811 7,654 التجارة 

 - 93,984 10,309 الصنا ة 

 - 68,813 94,385 الخدمات 

 - - 4,742 اإلأشاءات 

 - 20,221 - األأس ة 

 - 45,304 8,775 أخرى 

 37,952 796,778 796,778 املجموع 
 

 

 

 

 

 2019ديسمبر  31
   

 بنود خارج امليزانية  املطلوبات وحقوق امللكية  املولودات  

 ألف درهم  ألف ردهم  ألف درهم  

    قطاع الصنا ة 

 50 122,416 799,393 امليسسات املالية 

 19,173 421,477 9,221 التجارة 

 - 149,510 7,452 الصنا ة 

 - 65,401 24,140 الخدمات 

 -    - 7,692 اإلأشاءات 

 - 21,800    - األأس ة 

 - 73,535 6,241 أخرى 

 19,223 854,139 854,139 امل موع 
 
 

  



 41   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية  -23

 ديسمبر: 31وقيمها الدفترية كما في يبين ال دول التالي تصنيف الفرع لكل فئة من فئات املولودات واملطلوبات املالية 
 

 املجموع التكلفة املطفأة  

 ألف درهم ألف درهم 2020

   املوجودات املالية

 474,634 474,634 النقد وما يعادله لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 145,421 145,421 ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود 

 114,938 114,938 للعمالءقروض وسلف 

 41,992 41,992 محتفظ بها بالتكلفة املطفأة است مارات

 11,018 11,018 مطلوب من طرف ذو  القة 

 1,798 1,798 مولودات أخرى 

 789,801 789,801 املجموع
   

   املطلوبات املالية 

 689,677 689,677 ودائع العمالء

 13,665 13,665  القةذات  مطلوب ألطراف  

 8,359 8,359 مطلوبات أخرى 

 76 76 ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 711,777 711,777 املجموع
 
 
 

 امل موع التكلفة املطفأة 

 ألف درهم  ألف درهم  2019

   املولودات املالية 

 517,827 517,827 النقد وما يعادله لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 199,531 199,531 ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود 

 116,373 116,373 قروض وسلف للعمالء

 10,985 10,985 محتفظ بها بالتكلفة املطفأة است مارات

 7,332 7,332 مطلوب من طرف ذو  القة 

 946 946 مولودات أخرى 

 852,994 852,994 امل موع
 
   

   املطلوبات املالية 

 761,466 761,466 العمالءودائع 

 9,227 9,227  القةذات  مطلوب ألطراف  

 4,301 4,301 مطلوبات أخرى 

 120 120 ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 775,114 775,114 امل موع
 

  



 42   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 إدارة رأس املال  -23

 رأس املال التنظيمي

 متطلبات رأس املال للفرع ككل. يحدد البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويراقل 
 

ل نة بازل للرقابة املصرفية )"ل نة بازل"(، بعد تطبيق   الصادر من 3، يتم احتساب رأس املال باستخدام إطار  مل بازل 2017ا تبار ا من  ام 

ا لتقديره  أشار بها املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدةالتعديالت التي   من ثالث "ر ائز": الحد األدأى ملتطلبات    3الوطني. يتكون إطار بازل  ، وفق 

 رأس املال و ملية املرالعة اإلشرافية وانضباط السوق. 

 

 الحد األدأى ملتطلبات رأس املال

تطبيق متطلبات الحد األدأى  ، حيث تم 2017فبراير  1، والتي دخلت حيز التنفيذ ا تبار ا من 3أصدر مصرف اإلمارات لوائح رأس املال التفاقية بازل 

 ومجموع رأس املال. اإلاافياألول حقوق امللكية العادية والشق ل األول الشق  بالتحديد لرأس املال  لى ثالثة مستويات، وهي 
 
 

فهي تزيد  ن الحد األدأى   لكل مصد( 2.5بحد أقص ى يصل إلى   -مصدات رأس املال اإلاافية )مصدات حماية رأس املال ومصدات التقلبات الدوريةأما 

 ٪. 7البالغة األول حقوق امللكية العادية الشق ملتطلبات 
 
 

 

ا.   2019من  ام  ٪ من قا دة رأس املال2.5 أسبة  ويحتاج إلى الحفاظ  ليه  ند الترتلل املرحلي في  2018يسري مصد حماية رأس املال لسنة  فصا د 

 .  2019رية للست سارية املفعول بعد وال يتعين االحتفاظ بها لعام  و إن مصدات التقلبات الد

 

 رأس املال التنظيمي

ا  لى خصائص  2  -اإلاافي والشق األول والشق   لحقوق امللكية العادية األول الشق تنقسم قا دة رأس مال الفرع إلى ثالث فئات رئلسية، هي   .تم ل  ا تماد 
 

هو أ لى مستويات ال ودة لرأس املال، ويشمل رأس مال األسهم،  الوة األسهم، االحتياطيات   امللكية العادية لحقوق األول رأس املال للشق  ▪

غير امللموسة والتعديالت التنظيمية األخرى املتعلقة بالبنود املدرلة في   املولوداتالقانونية والقانونية وغيرها، واألرباح املحتجزة، بعد استقطاع 

املركزي لدولة اإلمارات العربية   املصرفرأس املال بمولل إرشادات  أغراض كفاية ن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة  نحقوق املساهمين ولك

 املتحدة
 

 ميهلة.   ادية  لى أدوات رأسمالية غير   للشق األول اإلاافييشتمل رأس املال  ▪
 

 من مخصص انخفاض القيمة ال ماعي. من الشق ال اأي يتكون رأس املال  ▪
 

 يتم تطبيق حدود مختلفة  لى  ناصر قا دة رأس املال:

 ؛٪ من رأس املال من املستوى األول 67  الشق ال اأي أسبةتجاوز رأس مال يال يمكن أن  ▪

 باملخاطر. و  املرجحة ولودات٪  لى األقل من امل 8.5األول  الشقيجل أن يكون رأس املال من  ▪

 .الشق األول ٪ من رأس املال من 50ال يمكن أن يتجاوز رأس املال ال انوي امليهل   ▪
 

الفرع فيما يتعلق بمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل النسبية. تشمل مخاطر االئتمان املخاطر داخل وخارج امليزانية   مولوداتيتم تقييم مخاطر 

عرَّف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر
ُ
داخل وخارج امليزانية العمومية الناشئة  ن تحر ات أسعار السوق، وتشمل مخاطر    الحسابات في    العمومية. ت

  أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األلنبية ومخاطر التعرض لحقوق امللكية ومخاطر السلع األساسية. يتم تعريف مخاطر التشغيل  لى أنها 

 أو من أحداث خارلية.  غير صائبةأنظمة داخلية غير  افية أو مخاطر الخسارة الناتجة  ن  مليات أو أشخاص أو 
 

من خالل إدارة الفرع، باستخدام أساليل تستند إلى املبادئ التول هية التي واعتها   بانتظامتتم مراقبة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال التنظيمي  

 اإلمارات العربية املتحدة.  لدولةاملركزي  واملصرفل نة بازل  
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 إدارة رأس املال )تتمة(  -23

 )تتمة(  رأس املال التنظيمي

 )تتمة(  رأس املال التنظيمي

ن قبل اإلدارة. خالل السنوات م املرالعة املستمرةلم يتم إلراء أي تغييرات  لى األهداف والسياسات والعمليات من العام السابق. ومع ذلك، فهي قيد 

اجميع متطلبات رأس املال املفرواة ب  بشكل كليالفرع   تقيد ، 2019و   2020ديسمبر   31املنتهية في   .خارلي 
 

نسبة كفاية رأس املال حتفاظ بال الميع البنود العاملة في اإلمارات العربية املتحدة تعين  لى ، 2019و  2020ديسمبر  31خالل السنوات املنتهية في 

ا إلرشادات  3الحفاظ  لى رأس املال  لى التوالي. يقوم البنك بحساب أسل بازل  مصدات٪ بما في ذلك  13٪ و  10.5 ند    املصرف واإلبالغ  نها وفق 

 املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
 

ا إلرشادات املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة: 3فيما يلي معدل كفاية رأس املال بمولل بازل 
 وفق 

 

2019 2020   

   ألف درهـم ألف درهـم 

 الشق األول لحقوق امللكية العادية     

  املحددرأس املال   62,529 62,529

 األرباح املحتجزة   17,240 12,314

 االحتياطي امليهل  2,733 2,190

 مقترحة* ترحيل أرباح  / توزيعات أرباح   ( 2,717) ( 4,224)

 مجموع الشق األول لحقوق امللكية العادية    79,785 72,809
    

 رأس املال من الشق الثاني    

 مخصص انخفاض القيمة ال ماعي   3,059 2,695

 مجموع قاعدة رأس املال  82,844 75,504
    

 املوجودات املرجحة باملخاطر   

 مخاطر االئتمان   244,704 215,599

 التشغيلية املخاطر   34,499 32,133

 مخاطر السوق   451 755

 مجموع املوجودات املرجحة باملخاطر   279,654 248,487
    

 % -مجموع معدل رأس املال   % 29.62 ٪ 30.39

 %   -معدل الشق األول لحقوق امللكية العادية   % 28.53 ٪ 29.30
 

 

 

يتعين  هذه اإلرشادات،  بناء   لى . و 3بشأن رأس املال لبازل   وإرشادات معايير   املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة املصرف أصدر  ، 2018يناير    17* في 

ا لذلك، يتم حساب أسبة كفاية رأس املال  معدل كفاية رأس املال. و  لى البنود أن تقتطع توزيعات األرباح املقترحة من األرباح املحتجزة أثناء حساب   وفق 

 تأثير توزيعات األرباح املقترحة للسنة.   األخذ بعين اال تبارنة بعد للس
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املالية  املخاطر إدارة  -24

ا نحو إدارة ومراقبة املخاطر التالية التي يتعرضأأشأ الفرع هي ا بتبني بعض املمارسات في مجال إدارة املخاطر سعي  ا إلدارة املخاطر مد م   قوي 
 
لها في   كال

  ملياته اليومية: إطار 
 

 مخاطر االئتمان  -

 مخاطر السيولة  -

 مخاطر السوق  -

 مخاطر أسعار الفائدة  -

 مخاطر تشغيلية  -

بجانل ل ان اإلدارة الرئلسية  املخاطر. وفي هذا الصدد، فقد واع املركز الرئلس ي إطار إدارة  لإلشراف  لىملسيولية الكلية ا املركز الرئلس ي يتحمل 

 بغية امان االلتزام السياسات املتفق  ل ها والرقابة الح ل ة ملختلف املخاطر التي يتعرض لها الفرع.سياسات وإلراءات مفصلة 
 
 

  لى رسم حدود مخاطر الفرع الكلية مع مراقبتها.تعمل ل نة االئتمان ول نة اإلدارة بتفويض من املركز الرئلس ي 
 

وض املدراء أصحاب الخبرة العالية والتدريبات  تطوير سياسا  مسيوليةوتتحمل الل ان 
ُ
ت مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر العمليات. وقد ف

 ا تماد معامالت مخاطر االئتمان ومراقبة مخاطر السوق واملخاطر التشغيلية.  بصالحية امن إطار إدارة املخاطر املتقدمة 

 

 إدارة مخاطر االئتمان

يتم املوافقة  لى لميع حدود اإلئتمان وذلك بمولل السياسة  و بمرالعة وتصديق السياسات املتعلقة باإلئتمان.  بالفرعتقوم الل نة التنفيذية 

 لى   كذلك ويعمل الفرع بأنواع رهونات مقبولة وذلك ملقابلة مخاطر اإلئتمان. فإن القروض مضمونة، قدر اإلمكان، للفرع.  الوة  لى ذلك، اإلئتمانية 

 الحد من املخاطر بتوزيع مولوداته  لى قطا ات إقتصادية. 
 

فرق فحص االئتمان التابعة للتدقيق واملرالعة  مرالعة دورية من قبل يدير قسم إدارة االئتمان ويقوم بمراقبة لميع التسهيالت اإلئتمانية، ويتم إلراء 

 ويتم تصنيف مخاطر التسهيالت بناء   لى املقايلح املبلنة في دليل سياسات اإلئتمان. واملطابقة.  
 

ءات للسياسات  ، كما  تقوم بواع حدود للقطا ات الصنا ية وتوافق  لى اإلستاناللفرعإن الل نة التنفيذية هي املسيولة  ن واع السياسة اإلئتمانية  

تخضع لميع طلبات اإلئتمان لإلقراض التجاري وامليسسات لسياسات الفرع اإلئتمانية وملعايير   وتجري مرالعة دورية للمحافظ للتحقق من لودتها.

  يعتبرها الفرع طا ات بإقراض شر ات تعمل في قوال يقوم الفرع التعهدات وحدود القطا ات )إن ولدت( واملتطلبات القانونية املطبقة من حين آلخر. 

حدود إئتمان ل ميع العمالء بناء   لى مالئتهم   يضع الفرع. باإلاافة إلى ذلك، لقطاع معين متخصصة  و ند الحالة ملعرفة رة، فات خطأنها ذات ص

 املالية. 
 

 من املركز الرئلس ي.  الصالحيات سبقة بمولل تفويض  لى موافقة م الفرع الحصول لميع التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة من يشترط في و 

 

 سياسة مراجعة اإلئتمان وتصنيف القروض  

لعملية تقييم مستقل بصورة منتظمة وفقا لتول هات مصرف اإلمارات العربية   الفرع مولودات مخاطر  فرعالتابع للمرالعة اإلئتمان  ُيخضع فريق

ر لكل العمالء املتحدة املركزي والسياسات الداخلية للفروع للتعرف املبكر  لى املشا ل التنفيذية املحتمـلة. يقوم القسم بالتأكد من تصنيفات املخاط

  د املوافقات حسل سياسات اإلئتمان ملنتج وقطا ات األفراد، كما يقوم القسم بمراقبة ولو التجاريين، تقييم ملخاطر املحفظة اإلئتمانية حسل ا

 .  الفرعالتول هات واإللراءات املتبعة في و 
 

ات  لودإلنخفاض قيمة املو  الفردية املحددة يوم أو أكثر يتم تعليق الفوائد وال تضاف إلى الدخل. إن املخصصات  90 ندما يتأخر سداد اإلئتمان لفترة  

  لى إمكانية تحصيل الرصيد القائم والتصنيف اإلئتماأي للمولودات.  املصنفة يتم تكوينها بناء  
 

وض من خالل يقيم الفرع، بمولل املعايير الدولية إل داد التقارير املالية التي يتبناها، الحالة إلى أي خسائر في القيمة والناتجة  ن محفظة القر 

الحالية للتدفق النقدي املتوقع في املستقبل لكل قرض والقدرة  لى االسترداد بناء  إما  لى قيمة الرهونات أو القيمة السوقية  إحتساب صافي القيمة 

ا.   لألصل متى  ان ذلك السعر متاح 
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 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24

 القروض والُسلف منخفضة القيمة 

والتي من املحتمل ان تكون لميع التزاماتها الرئلسية والفوائد املترتبة  ل ها غير   يحددها الفرعإن القروض والُسلف منخفضة القيمة هي قروض وسلف  

 للترتلبات التعاقدية املتفق  ل ها للقروض/ الُسلف. إن هذه القروض مصنفة  
 
معيارية أو مشكود  كقروض  ادية أو تحت املراقبة أو  قابلة للتحصيل نظرا

 ع. الداخلي للفر نظام تصنيف مخاطر االئتمان  في تحصيلها أو خسارة حسل 

 

 االئتمان الزيادة الجوهرية في مخاطر 

في مخاطر االئتمان منذ   لوهريةيقوم البنك بمراقبة لميع املولودات املالية التي تخضع ملتطلبات انخفاض القيمة لتقييم ما إذا  انت هناد زيادة 

 م الزمنياال تراف األولي. إذا  انت هناد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، فسيقوم البنك بقياس بدل الخسارة  لى أساس العمر 
 
  12 الخسارة ملدة نبدال

 شهر ا.
 

 

 تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية 

امن ألل التقليل من مخاطر االئتمان، حصل الفرع  لى نظام  والتسهيالت، حيث يعمل هذا النظام    ينلتصنيف املخاطر الداخلية للمدين   معروف  املي 

املخاطر، كما يد م الفرع من الناحية الهيكلية في تقدير  ناصر املخاطر  تحليل املقترحات االئتمانية من خالل واع نظام قوي لتصنيف  لى تسهيل 

. يتم تعريف درلات مخاطر االئتمان هذه باستخدام  ل من العوامل  12إلى    1في  شرة مستويات من    املديناملختلفة. يتكون النظام من تصنيف مخاطر  

 ول أدناه خريطة لتقديرات مخاطر االئتمان الداخلية للفرع إلى التصنيفات الخارلية. الكمية والنو ية التي تشير إلى التخلف  ن السداد. يقدم ال د
 

 التصنيف حسب الوكالة الوصف فئة التصنيف الداخلي

 AAA استانائي  1

 AA ممتاز 2

 A ليد 3

 BBB ليد 4

 BB مراية 5

 B مقبول  6

 -B هامش ي 7

 CCC مراقبة 9و   8

 وأقل CC  املة مولودات غير   وأقل  10

 

خطر  تم تصميم درلات مخاطر االئتمان ومعايرتها لتعكح مخاطر التخلف  ن السداد مع تدهور مخاطر االئتمان. كما يزيد خطر االئتمان الفرق في 

املتاحة حول الطرف   التخلف  ن التغيير بين الدرلات. يتم تخصيص  ل تعرض لدرلة مخاطر االئتمان  ند اال تراف املبدئي، بناء   لى املعلومات

ة لنوع  املقابل. يتم مراقبة لميع التعراات ويتم تحديث درلة مخاطر االئتمان لتعكح املعلومات الحالية. إلراءات املراقبة املتبعة  امة ومخصص

 التعرض. 
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 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24

 )تتمة(   تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية

ستخدم 
ُ
 البيانات التالية  ادة  ملراقبة تعرض الفرع:ت

 وتحليل األ مار الزمنية؛السداد س ل املدفو ات، بما في ذلك أسل  •

 مدى استخدام الحد املمنوح؛ •

 املوازنات )سواء املطلوبة أو املمنوحة(؛ •

 التغيرات في األ مال واألوااع املالية واالقتصادية؛  •

 املقدمة من و االت التصنيف الخارلية؛معلومات التصنيف االئتماأي  •

ا  ن سلود العميل ومقايلح القدرة  لى دفع التكاليف وما إلى ذلك؛ و •  بالنسبة لتعراات البيع بالتجزئة: البيانات الناتجة داخلي 

في ذلك مرالعة البيانات املالية  بالنسبة لتعراات الشر ات: املعلومات التي يتم الحصول  ل ها  ن طريق املرالعة الدورية مللفات العمالء بما  •

ه العميل  املدققة وبيانات السوق م ل أسعار مقايضات مخاطر االئتمان أو السندات املدرلة  ند توفرها، والتغيرات في القطاع املالي الذي يعمل في 

 وما إلى ذلك. 
 

ور الوقت.  يحلل الفرع لميع البيانات التي تم لمعها باستخدام نماذج إحصائية ويقدر مدى الحياة املتبقية من التعرض واملدى املتوقع للتغير مع مر 

دولة  املنازل في تشمل العوامل التي تيخذ في اال تبار في هذه العملية بيانات االقتصاد الكلي م ل أسعار النفط وميشرات السلع غير النفطية وأسعار 

ات الصلة  اإلمارات العربية املتحدة وامليشرات السياحية. يقوم الفرع بإأشاء سلناريو "حالة أساسية" لالتجاه املستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذ

، لضبط  باالحتماالتتكون مرجحة    باإلاافة إلى مجمو ة تم يلية من سلناريوهات التنبي املحتملة األخرى. يستخدم الفرع بعد ذلك هذه التنبيات، والتي

 . حتمالية التعثرال تقديراتها 
 

 ل من  يستخدم الفرع معايير مختلفة لتحديد ما إذا  انت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ لكل محفظة من املولودات. املعايير املستخدمة هي 

 . احتمالية التعثرالنو ية في و التغييرات الكمية 

 

 ستقبليةتضمين املعلومات امل

وكذلك  ند قياس الخسارة   ن، الئتماا طر مخا في ال وهرية  دة یاز لل بدون تكاليف أو لهد  ند تقييمها  لمتاحة ا لمستقبلیة ا ت ما و لمعليستعين الفرع با 

للمتغيرات   تقبلية االئتمانية املتوقعة. ويعمل بالفرع خبراء يتسخدمون املعلومات الخارلية والداخلية لتكوين سلناريو "الحالة األساسية" للتنبيات املس

املعلومات الخارلية املستخدمة البيانات   االقتصادية ذات الصلة باإلاافة إلى مجمو ة تصورية من سلناريوهات التنبي املحتملة األخرى. تتضمن

 االقتصادية والتوقعات التي تنشرها الهيئات الحكومية والسلطات املالية. 
 

لومات التي  الفرع بتطبيق االحتماالت  لى سلناريوهات التنبي املحددة. وُيعرف سلناريو الحالة األساسية بالنتيجة األكثر احتمالية ويتكون من املع يقوم

  ل لک الئتمانیة ا رلخسائوا الئتمانیة للمخاطر ا ئیسیة ر لا تکار لمحا ق ثیو ت و  د ید بتحا امل مو ة للتخطيط االستراتيجي وواع املوزانة. قام الفرع تستخدمه

  طر مخاو  لکلیة ا یة دالقتصاا رات لمتغیا  ن بی ت لعالقاا ر ید بتقو  ، یخیةر لتاا  تللبیانا  حصائي إ ل تحلی دامباستخوذلك  ، لمالیةا دوات أل محفظة من محافظ ا

 . ریر لتقا رةفت لخالالهامة التي تم إلراؤها  تااراالفتأو ا راتید لتقا  بسالی أ في  راتتغییوالخسائر االئتمانية. لم ُتدِخل امل مو ة   نالئتماا

تحليل   تم تطوير العالقات املتوقعة بين امليشرات الرئلسية ومعدالت التخلف  ن السداد والخسائر في مختلف محافظ املولودات املالية بناء   لى 

والبطالة، والتضخم،  ة أخرى، م ل نمو الناتج املحلي اإللمالي، مستقبليالبيانات التاريخية  لى مدار السنوات األربع املااية. كما تم النظر في ا تبارات 

االئتمانية املتوقعة   وتأثير أي تغييرات تنظيمية أو تشريعية أو سياسية، ولكن ال ُيعتبر أنه لها تأثير مادي، وبالتالي لم يتم إلراء أي تعديل  لى الخسائر

 . تقريرمل ل هذا العوامل. تتم مرالعة ذلك ومراقبته للتأكد من مالءمته في نهاية  ل فترة  
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 قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

 إن املدخالت الرئلسية املستخدمة لقياس الخسائر االئتمانية املتوقعة هي: 

 احتمالية التعثر  •

 الخسائر بافتراض التعثر؛ و  •

 التعراات  ند التعثر  •

ا إلى بياناتنا التاريخية والبيانات املقدمة من  إن هذه العناصر  ا استناد  املركزي لدولة   املصرفمستمدة بشكل  ام من نماذج إحصائية مطورة داخلي 

 ويتم تعديلها لتعكح معلومات مستقبلية مرجحة حسل االحتماالت. ة، اإلمارات العربية املتحد
 

اد خالل فترة زمنية معينة. وتقدر في وقت معين. يتم حسابها بناء   لى نماذج التقييم اإلحصائي، ويتم احتمالية التعثر تقدير الحتمال التعثر في السدتم ل  

ا ملختلف فئات األطراف املقابلة والتعراات. وتعتمد هذه النماذج اإلحصائية  لى بيانات السو  ،  ق تقييمه باستخدام أدوات تصنيف مصممة خصيص 

ات التعاقدية  باإلاافة إلى البيانات الداخلية التي تشمل العوامل الكمية والنو ية. يتم تقدير إحتمالية التعثر بعد األخذ بعين اال تبار االستحقاق

 .املسبق املقدرةالسداد للتعراات ومعدالت 
 

لك التي  الخسارة بافتراض التعثر تقدير للخسائر الناتجة  ن التعثر في السداد، وتستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وت  تم ل

أخذ في اال تبار  يتوقعها املمول، مع األخذ بعين اال تبار التدفقات النقدية من أي امانات. إن نماذج الخسارة بافتراض التعثر للمولودات املضمونة ت

، وتكلفة  توقعات تقييم الضمانات املستقبلية مع مرا اة خصومات البيع، والوقت الالزم لتحقيق الضمانات، والضمانات املتبادلة، وأسبقية املطالبة

دات غير املضمونة  لى وقت تحقيق الضمانات ومعدالت االسترداد )أي الخروج من حالة  دم األداء(. تعتمد نماذج الخسارة بافتراض التعثر للمولو 

عدل االسترداد ومعدالت االسترداد وأسبقية املطالبات. يتم اإلحتساب بناء   لى أساس تدفق نقدي مخصوم، حيث يتم خصم التدفقات النقدية من م

 الفائدة الفعلي األصلي للتمويل. 
 

من التعراات الحالية للطرف املقابل   التعراات  ند التعثر لفرع التعراات املتوقعة في حالة حدوث تقصير. يستمد ا التعراات  ند التعثر تم ل 

  اإلمالي قيمته هي  بنود امليزانية العموميةل التعراات  ند التعثر  إن والتغيرات املحتملة في املبلغ الحالي املسموح به بمولل العقد بما في ذلك اإلطفاء. 

م ل خطابات اال تماد والضمانات املالية وااللتزامات املالية العامة غير القابلة لإللغاء  ن طريق   الدفترية بلنما يتم تقدير بنود خارج امليزانية العمومية

 . بها تطبيق  وامل تحويل االئتمان  لى التعراات امللتزم 
 

  هو  الخسارة  بدل قياس يكون  أن  يجل ، لذلك ونتيجة. االئتمان لخسارة  املرجحيستند قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة إلى احتمال خسارة املتوسط 

افظات   ان يتم قياسه  لى أساس فردي أو لماعي ) لى الرغم من أن القياس  لى أساس لماعي أكثر  ملية بالنسبة إلى ح إذا  ما النظر بغض  نفسه

س لماعي كما  كبيرة من العناصر(. فيما يتعلق بتقييم ما إذا  انت هناد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، قد يكون من الضروري إلراء التقييم  لى أسا

 هو مو ح أدناه.
 

 التجميع بناء   لى  وامل مخاطر مشتركة يتم 

 تصنيف األدوات املالية بناء   لى خصائص املخاطر املشتركة، م ل:   ند قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة  لى أساس لماعي، يتم 
 

 نوع األداة؛ •

 درلة مخاطر االئتمان؛ •

 نوع الضمانات؛  •
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 )تتمة(  قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة

 التعراات املتماثلة. تتم مرالعة التصنيفات بشكل منتظم للتأكد من أن  ل مجمو ة تتكون من 
 

 ملية تحديد الضمانات املستحقة بما في ذلك وسائل الحماية االئتمانية التي يتم أخذها باال تبار لتخفيف مخاطر االئتمان وتشمل    سياسات لفرع ُتنظم  

تشمل رهن   الفرعالحد األدأى للمتطلبات التشغيلية الضرورية لكل امان ُيستخدم  وسيلة لتخفيف مخاطر االئتمان. إن غالبية الضمانات لدى 

 . والودائع املرهونةاالست مارات والسيارات  العقارات و 
 

 بالعقارات املرهونة، يتم 
 
 لنوع الضمان. وفيما يتعلق تحديدا

 
واع إطار لتقييم  يتم تقييم الضمانات  لى فترات دورية تتراوح بين ثالثة أشهر وسنة تبعا

الة وسليمة للعقارات املرهونة واألأشطة األخرى ذات الصلة املتعلقة  العقارات بما يضمن توفر السياسات واإللراءات التي تكفل إلراء  ملية تقييم فع

 بتوايح ومتابعة وإدارة تقييم العقارات املرهونة. 

 

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املتعلقة باالئتمان

العميل في الوفاء بالتزامات معينة تجاه أطراف   إخفاقفي حال السداد يوفر الفرع لعمالئه الضمانات وخطابات اال تماد التي تتطلل أن يقوم الفرع ب 

 أخرى. تعرض هذه األدوات الفرع لخطر مماثل لتمويل املولودات واست مارها ويتم مراقبتها بواسطة نفح  مليات املراقبة والسياسات. 

 

 قروض مستحقة لكن ليست منخفضة القيمة 

بأن انخفاض القيمة هو غير   يعتقد الفرعولم تدفع بعد ولكن  وقد استحقت متفق  ل ها إن القروض والُسلف التي تكون ف ها فوائد أو دفعات رئلسية 

 و/أو مرحلة تحصيل املبالغ املدينة للفرع.   الضمانات املتوفرةمناسل  لى أساس مستوى 

 

 سياسة الحذف

بتحديد القروض غير القابلة للتحصيل   الفرعالقرض )وأي مخصصات متعلقة بخسائر االنخفاض في القيمة(  ندما تقوم إدارة إئتمان  يحذف الفرع

املالي للمقترض حيث من املمكن  دم   الواعبشكل  امل أو لزئي. إن هذا التحديد يتم بعد األخذ بعين اإل تبار املعلومات م ل ظهور تغييرات لوهرية في  

املخاطر الكلية. بالنسبة ألرصدة القروض العادية   لتغطيةمكن املقترض من االلتزام بتسديد االلتزام بالكامل، أو أن تكون املتحصالت غير  افية ت

 الصغيرة، تعتمد قرارات ما سلتم تحميله  لى حالة املنتج املحدد املستحق. 
 

ــــــــــــلف للعب يحتفظ الفرع ــــــــــــمانات مقابل القروض والسـ ــــــــــــكل مبالغ نقديةمالء  ضـ ــــــــــــمانات أخرى. ترتكز  اتز و ح ورهونات أو     لى شـ  لى  قارات أو أي اـ

ــكـل  ـام، ال يتم اال  ــــــــــ ــــــــــــورة دوريـة. بشـ ــمـانـات التي يتم تقييمهـا وقـت االقتراض وتتم مراقبتهـا بعـد ذلـك بصـ ــــــــــ حتفـاظ تقـديرات القيمـة العـادلـة  لى قيمـة الضـ

 .بضمانات مقابل املبالغ املطلوبة من البنود

 

 القروض والسلف للعمالء: مقابلللضمانات  العادلةفيما يلي القيمة 

  2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم  

 11,635 6.785  ( 7)إيضاح  ممتلكات

  6.785 11,635 
 
 

 
 

  



 49   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24
 

 مخاطر السيولة

ــيولة بالصـــعوبات التي قد   ــلة باملطلوبات املالية.    يوالهها الفرعتتم ل مخاطر السـ  لى املخاطر من  دم تلك املخاطر    وتنطوي لإليفاء بالتزاماته ذات الصـ

ـــــمن إطار ـــــعر معقول واـ ـــــل ما بسـ ـــــليل أصـ ـــــبة و دم القدرة  لى تسـ ـــــبة وباملعدالت املناسـ ـــــتحقاق املناسـ زمني  القدرة  لى تمويل املولودات في تواريخ االسـ

ـــــــــتحق.   ـــــــــافة إلى  دم القدرة  لى الوفاء بااللتزامات  ندما تسـ ـــــــــل باإلاـ ـــــــــوق أ  وقدمناسـ ـــــــــيولة من تقلبات السـ ـــــــــأ مخاطر السـ ـــــــــنيفات تنشـ و تخفيض التصـ

 االئتمانية مما قد ييدي إلى تالش ي بعض مصادر التمويل.
 

 

 إدارة مخاطر السيولة

ـــــــيولة للتأكد ـــــــأن إدارة السـ ـــــــتحقاقها وذلك  من  يرمي املنهج الذي يتبناه الفرع بشـ ـــــــيولة  افية ملقابلة إلتزاماته  ند حلول إسـ احتفاظ الفرع  لى الدوام بسـ

 .الفرعهادية وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو أارار محتملة لسمعة خالل األوااع العادية واإلل
 

ــــلم  ــــم الخزينة   يتسـ ــــيل التدفقات النقدية من   معلوماتقسـ ــــيولة للمولودات واملطلوبات املالية وتفاصـ ــــات السـ ــــوص ملخصـ وحدات العمل األخرى بخصـ

 لى األرجح من القروض   فظة مولودات مســيلة قصــيرة األلل، ناتجة. ويحتفظ قســم الخزينة بمحالناتجة  ن وحدات األ مال األخرى األخرى املتوقعة  

 .توافر السيولة بالفرعللتأكد من الداخلية البنكية األخرى، وذلك  والسلف للبنود وغيرها من الستهيالت
 

ــــــكل منتظم وذلك ــــــيولة إلهادية بشـ ــــــومات سـ ــــــيولة ويتم القيام بخصـ ــــــع اليومي للسـ     تتم مرالعة الواـ
 
ــــــلناريوهات متنو ة تغطي كال ــــــاع تحت سـ من أواـ

ا. . وتتم مرالعة املركز الرئلسـ ياإللهادية. إن لميع سـياسـات وإلراءات السـيولة تخضـع ملرالعة وموافقة و السـوق العادية   تقارير أواـاع السـيولة يومي 

ا التصحيحيةتقرير ملخص يضم أية إستاناءات والخطوات  مرالعةويتم   . يومي 
 

ي طريقة أسـبة صـافي املولودات السـائلة مقابل إيدا ات العمالء. لهذا الغرض يتم تتم ل أبرز اإللراءات التي يسـتعين بها الفرع إلدارة مخاطر السـيولة ف

 منها اإليدا ات البنكية، 
 
السندات ا تبار صافي املولودات السائلة كنقد وما يعادله وسندات است مارية مدينة ألي سوق أشط ولديه سيولة مخصوما

ـــدرة، القروض األخرى وااللتزامات التي ت ـــت مطابقة لقياس املدينة املصـ ـــابهة ولكن للسـ ـــاب مشـ ـــتخدام طريقة احتسـ ـــهر القادم. يتم اسـ ـــتحق خالل الشـ سـ

ســتخدام مدى التزام الفرع مع اــوابط الســيولة. إن امليشــرات األخرى التي يتم مراقبتها  ن قرب بشــكل منتظم تعتبر أســبة الســلف مقابل اإليدا ات، ا

 يولة املالية ملوالهة سحل غير متوقع للمطلوبات.األموال لعمل توازن للمصادر وفحص مستوى اغط الس

 

  



 50   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة   -24
 )تتمة( مخاطر السيولة

 كما يلي: 2020ديسمبر  31 ان استحقاق املولودات واملطلوبات في 
 

 أكثر من سنة   شهر 12 – 6 أشهر   6 – 3 أشهر  3أقل من   

ال يوجد تاريخ ثابت  

 املجموع للستحقاق

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

        املوجودات

 474,634 33,507 - - - 441,127  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 145,421 - - - - 145,421  ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود 

 114,938 - 22,342 22,315 25,110 45,171  قروض وسلف للعمالء

 41,992 - 41,992 - -   بالتكلفة املطفأةاست مارات محتفظ بها 

 11,018 - - - - 11,018  مطلوب من طرف ذو  القة 

 1,798 - - - - 1,798  مولودات أخرى 

 789,801 33,507 64,334 22,315 25,110 644,535  املجموع

        

        املطلوبات 

 689,677 - 26,791 25,607 32,523 604,756  ودائع العمالء

 13,665 - - - - 13,665  مطلوب ألطراف ذات  القة

 8,359 - - - - 8,359  مطلوبات أخرى 

 76 - - - - 76  ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 711,777 - 26,791 25,607 32,523   626,856  املجموع

        

 78,024 33,507 37,543 ( 3,292) ( 7,413) 17,679  فجوة السيولة
 

 

  



 51   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24

 )تتمة( مخاطر السيولة

 كما يلي: 2019ديسمبر  31 ان استحقاق املولودات واملطلوبات في 
 

 أكثر من سنة   شهر  12 – 6 أشهر 6 – 3 أشهر 3أقل من   

ال يولد تاريخ ثابت  

 امل موع لالستحقاق 

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

        املولودات

 517,827 - - - - 517,827  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 199,531 - - - - 199,531  ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود 

 116,373 - 34,137 2,956 8,220 71,060  قروض وسلف للعمالء

 10,985 - 10,985 - - -  بالتكلفة املطفأةاست مارات محتفظ بها 

 7,332 - - - - 7,332  مطلوب من طرف ذو  القة 

 946 - 130 - - 816  مولودات أخرى 

 852,994     - 45,252 2,956 8,220 796,566  امل موع

        

        املطلوبات 

 761,466 - 332 1,370 2,097 757,667  ودائع العمالء

 9,227 - - - - 9,227  ألطراف ذات  القةمطلوب  

 4,301 - 179 - - 4,122  مطلوبات أخرى 

 120 - - - - 120  ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 775,114 - 511 1,370 2,097 771,136  امل موع

        

 77,880 - 44,741 1,586 6,123 25,430  فجوة السيولة 
 

 

  



 52   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24

 مخاطر السوق 

ـــير إلى  ـــوق هي املخاطر التي تشـ ـــوف تتذبذب  لى خلفية التغيرات إن مخاطر السـ ـــتقبلية لألدوات املالية سـ أن القيمة العادلة للتدفقات النقدية املسـ

 التي تشهدها املتغيرات السوقية م ل أسل الفائدة وأسعار صرف العمالت األلنبية وأسعار أسهم امللكية.
 

 ُتدار أسعار صرف العمالت األلنبية إدارة مناسبة من لانل الفرع.ويعمل باستمرار  لى مراقبتها. ال يحمل الفرع مخاطر سوقية بدرلة  الية و 

 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة

دة  لى تنشــأ مخاطر أســعار الفائدة من االحتمالية من أن أســعار الفائدة ســوف تيثر  لى قيمة األدوات املالية. ويتعرض الفرع ملخاطر أســعار الفائ

  دم التوافق أو الفجوات في قيم املولودات أو املطلوبات.إثر 
 

ــــــــتعين الفرع ــــــــعار الفائدة ب  مراقبة تمكنهبأدوات    يسـ ــــــــية أسـ ــــــــاسـ ــــــــكل دوري، حيث يتم تحليل ومراقبة النتائج من قبل ل نة اإلدارة من مراقبة حسـ شـ

ـــــــرف املعومة التي تعرض بها لزء من مولودات الفرع  ومطلوباته،  الداخلية ـــــــعار الصـ ـــــــكل  ام . ونظر ا ألسـ ـــــــعير الودائع والقروض بشـ فيتم إ ادة تسـ

ا، وهو ما يعمل   ا  ام 
 
أغلل مولودات الفرع   إ ادة تســعير لفائدة. و الوة  لى ذلك، يترتل  لىلى تقليل التعرض ألســعار ابالتماثل بما يوفر تحوط

ــــــافي. ومطلوباته   ــــــكل إاـ ــــــعار الفائدة بشـ ــــــنة واحدة الحد من مخاطر أسـ ــــــية إمكانية التغير خالل سـ ــــــاسـ ــــــيل حول حسـ ــــــمن الفقرات التالية تفاصـ تتضـ

ــــــامل للفرع أو  ــــــعار الفائدة، مع بقاء املتغيرات األخرى  لى حالها، في بيان الدخل الشـ ــــــية الدخل  ن تأثير حقوق امللكيةاملمكن في أسـ ــــــاسـ . وتعبر حسـ

ـــــنة واح ـــــافي إيرادات الفائدة لسـ ـــــعار الفائدة  لى صـ ـــــرف املعوم للمولودات املالية واملطلوبات املالية دة بناء   لى التغيرات املحتملة في أسـ ـــــعر الصـ سـ

ـــــمبر    31غير املتداولة املحتجزة كما في  ـــــل أو ، بما في ذلك تأثير أدوات التحوط.  2020ديسـ ـــــتحقاق األصـ ـــــية حقوق امللكية وفق اسـ ـــــاسـ تم تحليل حسـ

مع  رض الحساسيات ذات الصلة باملليون وفق تركزات العمالت والحساسيات  املقايضة. وتتم مراقبة لميع التعراات الدفترية البنكية وتحليلها  

 درهم.
 

ــبة    يســـ ل قد ــافي الدخل خالل فترة 1أثر الحركة املفالئة بنسـ ــ ي  لى صـ ــهر ا كما في    12٪ في ســـعر الفائدة القياسـ ا في   2020ديســـمبر    31شـ ــ  انخفااـ

ـــــــبة   ـــــــافي الدخل بنسـ ـــــــعر الفائدة( و ان يمكن أن 60.2صـ ـــــــ ل٪ )في حالة انخفاض سـ ـــــــبة    يسـ ـــــــافي الدخل بنسـ ـــــــعر 60.2زيادة في صـ ٪ )في حالة زيادة سـ

ـــــبة  2019)توالي  الفائدة(  لى ال ـــــافي الدخل خالل فترة  1: أثر الحركة املفالئة بنسـ ـــــ ي  لى صـ ـــــعر الفائدة القياسـ ـــــهر ا كما في    12٪ في سـ ـــــمبر   31شـ ديسـ

ـــــــ ل ان يمكن أن   2019 ـــــــبة    يسـ ـــــــافي الدخل بنسـ ا في صـ ـــــــ  ـــــــعر الفائدة( و ان من املمكن أن يكون هناد زيادة في 59.6انخفااـ ٪ )في حالة انخفاض سـ

 ٪ )في حالة زيادة سعر الفائدة(  لى التوالي.59.6صافي الدخل بنسبة 

 

ا. )٪0.12: 2019) ٪0.17بنسبة  و لى ودائع العمالء )٪4.9 :2019) ٪4.2 أسعار الفائدة الفعلية  لى القروض والسلف أسبةبلغت   سنوي 

 

  



 53   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

يو ح ال دول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة وموقف فجوة سعر  يتعرض الفرع ملخاطر مختلفة مرتبطة بآثار التقلبات في مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق  لى مركزه املالي وتدفقاته النقدية. 

 : 2020ديسمبر   31الفائدة بناء   لى ترتلل إ ادة التسعير التعاقدي كما في 
 

 الفجوة في حساسية أسعار الفائدة:
 

 

 أكثر من سنة  شهر  12 – 6 أشهر  6 – 3 أشهر  3أقل من   

خالية من حساسية  

 املجموع  الفائدة

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

        املوجودات

 474,634 33,507 - - - 441,127  املتحدة نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية 

 145,421 - - - - 145,421  ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود 

 114,938 - 22,342 22,315 25,110 45,171  قروض وسلف للعمالء 

 41,992 - 41,992 - - -  است مارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

 11,018 - - - - 11,018  مطلوب من طرف ذو  القة 

 1,798 1,798 - - - -  مولودات أخرى 

 789,801 35,305 64,334 22,315 25,110 642,737  املجموع 
 
 

 
        

        املطلوبات وحقوق امللكية

 689,677 - 1,184 25,607 32,523 630,363  ودائع العمالء 

 13,665 - - - - 13,665  مطلوب ألطراف ذات  القة 

 8,359 8,359 - - - -  أخرى مطلوبات 

 76 - - - - 76  ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 711,777 8,359 1,184 25,607 32,523 644,104  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

 78,024 26,946 63,150 ( 3,292) ( 7,413) ( 1,367)  فجوة حساسية أسعار الفائدة 

  78,024 51,078 ( 12,072) ( 8,780) ( 1,367)  املتراكمةفجوة حساسية أسعار الفائدة 

 
  



 54   فرع اإلمارات العربية املتحدة –إم س ي بي بنك ليمتد 
 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24
 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة )تتمة(

 )تتمة(  الفجوة في حساسية أسعار الفائدة

 : 2019ديسمبر   31يو ح ال دول التالي مركز حساسية أسعار الفائدة وموقف فجوة سعر الفائدة بناء   لى ترتلل إ ادة التسعير التعاقدي كما في 
 

 

 أكثر من سنة   شهر  12 – 6 أشهر  6 – 3 أشهر  3أقل من   

خالية من حساسية  

 امل موع  الفائدة 

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

        املولودات 

 517,827 367,827 - - - 150,000  نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 199,531 - - - - 199,531  ودائع وأرصدة مطلوبة من بنود 

 116,373 - 34,137 2,956 8,220 71,060  قروض وسلف للعمالء 

 10,985 - 10,985 - - -  است مارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة 

 7,332 - - - - 7,332  مطلوب من طرف ذو  القة 

 946 946 - - - -  مولودات أخرى 

 852,994 368,773 45,122 2,956 8,220 427,923  امل موع 
 

 
        

        املطلوبات وحقوق امللكية 

 761,466 688,822 332 1,370 2,097 68,845  ودائع العمالء 

 9,227 - - - - 9,227  مطلوب ألطراف ذات  القة 

 4,301 4,301 - - - -  مطلوبات أخرى 

 120 - - - - 120  ودائع وأرصدة مطلوبة لبنك 

 775,114 693,123 332 1,370 2,097 78,192  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 

 77,880 ( 324,350) 44,790 1,586 6,123 349,731  الفائدة فجوة حساسية أسعار 

  77,880 402,230 357,440 355,854 349,731  فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية

 )تتمة( 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املالية )تتمة( املخاطر إدارة  -24
 

 مخاطر العملتإدارة 

ــــــــــــع املركز تم ـل مخـاطر العمالت خطر التغير في قيمـة األدوات   ــــــــــــرف العمالت األلنبيـة. ولقـد واـ ــعـار صـ ــــــــــ ــبـل التغيرات التي تطرأ  لى أسـ ــــــــــ املـاليـة بسـ

ا، مع  الرئلس  ا  لى املراكز بشأن العمالت، والتي يتم مراقبتها يومي   تحوط لضمان بقاء املراكز امن الحدود املواو ة. ستراتيجيات  ا ا تمادي حدود 
 

نجزت بها بغية الحد من التعرض ملخاطر أسعار صرف العمالت األلنبية. ويقوم الفرع ُتمول مولودات الفرع باإللمال بنفح 
ُ
 ملة املعامالت التي أ

ــــائدة ــــرف العمالت األلنبية السـ ــــعار صـ ــــه لتأثيرات التقلبات في أسـ ا  لى   بإدارة تعراـ ــــ ي قيود  ــــع املركز الرئلسـ  لى مركزه املالي وتدفقاته النقدية. ويضـ

ــــــتويات التعرض   ا للمراكز بالعملة  مسـ ــــــع قيود  ــــــرف الدرهم اإلماراتي مقابل   الليليةوفي امل مل يضـ ــــــعر صـ واليومية والتي يتم مراقبتها يوم بيوم. إن سـ

 تعرض الفرع ملخاطر العمالت بنسبة محدودة.الدوالر األمريكي ثابت وهو ما ييدي إلى 
 

 ألسعار صرف العمالت األلنبيـة. أي تعرض لوهري  2019و  2020ديسمبر  31الفرع كما في  يكن لدىلم 

 

 القيمة العادلة لألدوات املالية -25

ـــــــه لب ع  رلسعا  يھ  لةدلعاا  لقیمةا ـــــــلتم قبضـ  في  وق لسا في  نکیر لمشاا  نبی  مةظمنت  معاملة في  أحد املطلوبات  لیو لتح  املولودات أو دفعه  دحأ  الذي سـ

 لألصل.  ند تقدير القيمة العادلة  رى خأ  متقیی  تقنیة  دامباستخ  رهیدتقأو   رةمباش  تهظمالح  نیمک  رلسعھذا ا  نکاإذا    ما  ظرلنا  ضبغ  ، سلقیاا  یخر تا

ـــائص في    يأخذ الفرع باال تبار  ، املطلوبأو  ـــوق هذه الخصـ ـــار ون في السـ ـــائص املولودات أو املطلوبات إذا أخذ املشـ ـــعير   اال تبارالفرع خصـ  ند تسـ

 املولودات أو املطلوبات في تاريخ القياس.
 

 لى أساس درلة مالءمة مدخالت   3أو   2أو    1يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة إلى املستوى   ، ألغراض إ داد التقارير املالية ، ى ذلكإل  باإلاافة

  لى النحو التالي: تحديدهاوالتي يتم  ، قياسات القيمة العادلة وأهمية املدخالت في قياس القيمة العادلة بالكامل
 

ــــــتوى مدخالت  • ــــــول إل ها في تاريخ   1املسـ ــــــأة الوصـ ــــــتطيع املنشـ ــــــطة ملولودات ومطلوبات مماثلة تسـ ــــــواق أشـ ــــــعار معلنة )غير معدلة( في أسـ هي أسـ

 القياس
 

، مدخالت قابلة للمالحظة للمولودات أو املطلوبات إما مالحظة مباشـرة 1غير األسـعار املعلنة املتضـمنة باملسـتوى   ، وهي  2مدخالت املسـتوى  •

 أو غير مباشرة؛ و
 

 وهي مدخالت غير قابلة للمالحظة للمولودات أو املطلوبات. 3مدخالت املستوى  •
 

 ألغراض قياس القيمة العادلة املطبقةالتقييم والقياسات  أساليل 

 تحدد القيم العادلة للمولودات املالية واملطلوبات املالية كما يلي:

 تتســم بالســيولةقياســية واملتداولة في أســواق أشــطة   التي لها شــروط وأحكامالقيمة العادلة للمولودات املالية واملطلوبات املالية    تحديديتم   •

 بالرلوع إلى أسعار السوق املعلنة. و

ــــــــــــكل  ام ا األخرى يتم تحديد القيمة العادلة للمولودات واملطلوبات املالية   • ــــــــــــعير املقبولة بشـ ا لنماذج التسـ ا إلى تحليل التدفقات وفق  ــتناد  ــــــــــ سـ

ـــتخدام   ـــومة باسـ ـــتمدةالنقدية املخصـ ـــعار املسـ ـــوق املتداولةمن  األسـ ـــعار لدى املتعامل  التي يمكن   معامالت السـ ألدوات مالحظتها و روض األسـ

 مماثلة.
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 العادلة لألدوات املالية )تتمة(القيمة  -25

 قياسها بالتكلفة املطفأة  لى أساس متكررالقيمة العادلة للمولودات املالية للفرع والتي يتم 

ــــــــــــل في ال ـدول التـالي ــتانـاء مـا هو مفصـ ــــــــــ ترى اإلدارة أن القيم   ، يتم قيـاس بعض املولودات املـاليـة للفرع بـالتكلفـة املطفـأة في نهـايـة فترة التقرير. بـاسـ

 .يمها العادلةاملالية واملطلوبات املالية املدرلة في البيانات املالية تقارب ق للمولوداتالدفترية 
 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 املجموع 3املستوى  2املستوى  1املستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

2020      

      املولودات املالية 

 42,211 - - 42,211 41,992 است مارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
      

2019      

      املولودات املالية 

 11,631 - - 11,631 10,985 است مارات محتفظ بها بالتكلفة املطفأة
 

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

 

 مخصص انخفاض القيمة  -26

 يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة حسل فئة األصل املالي: فيما   )أ(

 الرصيد االفتتاحي  

 / )العكس( صافي املصاريف

 الرصيد الختامي السنة خلل 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 149 ( 29) 178 ودائع وأرصدة مطلوبة للبنود 

 2,152 926 1,226 قروض وسلف للعمالء  

 - ( 25) 25 مطلوب لطرف ذو  القة 

 219 ( 221) 440 املطفأة محتفظ بها بالتكلفة است مارات 

 - ( 179) 179 تعهدات وامانات مالية 

 2,520 472 2,048 املجموع
 

 2019ديسمبر   31

 الرصيد االفتتاوي 

 معاد  راه 

صافي املصاريف / )العكح(  

 الرصيد الختامي  خالل السنة

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 
 

 178 132 46 وأرصدة مطلوبة للبنود ودائع 

 1,226 ( 423) 1,649 قروض وسلف للعمالء  

 25 25 - مطلوب لطرف ذو  القة 

 440 234 206 املطفأة محتفظ بها بالتكلفة است مارات 

 179 32 147 تعهدات وامانات مالية 

 2,048 - 2,048 امل موع
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 مخصص انخفاض القيمة )تتمة(  -26

 :2020ديسمبر  31تخصيص مخصص انخفاض القيمة كما في  )ب(

 املجموع 3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة   

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 149   149 ودائع وأرصدة مطلوبة للبنود 

 2,152 - - 2,152 قروض وسلف للعمالء

 -   - مطلوب من طرف ذو  القة 

 219 - - 219 املطفأة محتفظ بها بالتكلفة است مارات 

 - - - - تعهدات وامانات مالية 

 2,520 - - 2,520 املجموع
 

 :2019ديسمبر  31تخصيص مخصص انخفاض القيمة كما في 

 امل موع 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 178   178 مطلوبة للبنود ودائع وأرصدة 

 1,226 - - 1,226 قروض وسلف للعمالء

 25   25 مطلوب من طرف ذو  القة 

 440 - - 440 املطفأة محتفظ بها بالتكلفة است مارات 

 179 - - 179 تعهدات وامانات مالية 

 2,048 - - 2,048 امل موع

 

 الترحيل املقترح لألربـاح  -27

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.موافقة شريطة  مليون درهم    2.717إم س ي بي فرع اإلمارات بترحيل األرباح بقيمة   – اإلقليمياقترح املدير  

 

وافقة على البيانات املالية -28  امل

 .2021مارس  30بإصدارها في وصرح  2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في البيانات املالية  إم س ي بي فرع اإلمارات –املدير اإلقليمي ا تمد 

 


