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 تقرير مدقق الحسابات املستقل 
 

 املركز الرئيس ي 

 ارات العربية املتحدة ماإل فروع   –سيتي بنك إن. إيه. 

 اإلمارات العربية املتحدة 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية  

 الرأي

  31التي تتألف من بيان املركز املالي كما في  ،فروع اإلمارات العربية املتحدة )"البنك"( –لسيتي بنك إن. إيه.  لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية  

في ذلك التاريخ،   امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية ، والتغيرات في حقوق  الدخل الشامل، و أو الخسائر، وبيانات األرباح 2020ديسمبر 

 .ةباإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات املحاسبية الهام 
 

، وعن أدائه  2020ديسمبر  31كما في  نكللب، املركز املالي الجوهريةالنواحي  جميعبصورة عادلة، من  تظهرفي رأينا، إن البيانات املالية املرفقة 

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

 

 أساس إبداء الرأي 

ــــحة في فقرة  ــ ــ ــــبولياتنا بموجا تلك املعايير مورـ ــ ــ ــــبو لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسـ ــ ــ ــــابات حو     لياتمسـ ــ ــ مدقق الحسـ

ـــتقلون عن  تــدقيق البيــانــات املــاليــة ــ ــ ـ ــ ــ ـــلو  الــدوليــة ملجل     البنــكالواردة بتقريرنــا. كمــا أننــا مسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــبين وفق معــايير السـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــلو   املحــاسـ ــ ـ ــ ــ قواعــد السـ

ـــبيين املهنيين ــ ــ ـ ــ ــ ـــلـة بتـدقيقنـا للبيـانـات املـاليـة بـدولـة اإلمـارات العرب  األخالقيـةمتطلبـات  لا لقـً ووف  ”للمحـاسـ ــ ــ ـ ــ ــ يـة املتحـدة. هـ ا، وقـد األخرى ذات الصـ

ــــبولياتنا األخالقية األخرى  ــــبين املهنيين التزمنا بمسـ ــــلو  للمحاسـ ية التي  ، ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتوفق تلك املتطلبات ووفق قواعد السـ

 حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

 

 البيانات املالية عن  اإلدارة واملكلفين بالحوكمةمسؤولية 

املالية، وإعدادها بما يتوافق  نإ التقارير  الدولية إلعداد   للمعايير 
ً
املالية بصورة عادلة وفقا البيانات  مع    اإلدارة مسبولة عن إعداد وعرض 

العربية املتحدة رقم ) القانون االتحادي لدولة اإلمارات  الداخلية التي ترى اإلدار 2015( لسنة  2األحكام ذات الصلة من  أنها    ة، وعن الرقابة 

 ضرورية إلعداد البيانات املالية بحيث تكون خالية من األخطاء املادية، الناتجة عن االحتيا  أو الخطأ. 
 

 ملبدأ االستمرارية واإلفصاح، حيثما
ً
يكون    عند إعداد البيانات املالية، تكون اإلدارة مسبولة عن تقييم قدرة البنك على مواصلة أعماله وفقا

، عن األمور  
ً
أو  ملامناسبا البنك  تعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 

 إيقاف عملياته أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. 
 

 مسبولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للبنك.  ةيتحمل املكلفون بالحوكم

 

 يتبع؛؛؛ 
 

)  (،1141)  أحمد  أكبرة  الساد صادق  كوربي  (،521أنيس  )995)  سينتيا  نجم  جورج  محمد  809(،  )  (،1164)جالد  (،  التح  خميس  )717محمد  الرمحي  موسى  معتصم872(،   ،)  ( الدجاني                                                             (، 726موسى 

 ( مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة. 386(، سمير مدبك )701ا أشاريا )دمانابه راما با(، 1056)  عباده محمد وليد القوتلي

 

 الشرق األوسط( ند توش )ديلويت آ 
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 الحسابات املستقل تقرير مدقق  

 )تتمة(  فروع اإلمارات العربية املتحدة  –سيتي بنك إن. إيه.   -املركز الرئيس ي إلى 

 

 ققي الحسابات عن تدقيق البيانات املالية  ية مد مسؤول

ن تتمثل أهدافنا في الحصو  على تأكيدات معقولة حو  ما إذا كانت البيانات املالية، بشكل مجمل، خالية من األخطاء املادية، التي تنتج ع

و عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه لي   االحتيا  أو الخطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات ال ي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقو  ه

 أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء ضم
ً
دائما  للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف 

ً
القيام بها وفقا التي تم   بأن أعما  التدقيق 

ً
 انا

أن   معقولة  بصورة  املتوقع  من  كان  إذا  مادية  األخطاء  ه ه  عتبر 
ُ
وت الخطأ  أو  االحتيا   القرارات  نتيجة  على  جماعية  أو  فردية  بصورة  تبثر 

 صادية التي يتخ ها املستخدمون بناًء على ه ه البيانات املالية.  االقت
 

 للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك املنهي خال 
ً
  عملية  كجزء من أعما  التدقيق التي يتم القيام بها وفقا

 بما يلي: التدقيق. قمنا أ
ً
 يضا

 

األخطاء املادية في البيانات املالية، سواء كانت نتيجة االحتيا  أو الخطأ، وتصميم وتنفي  إجراءات التدقيق املناسبة  تحديد وتقييم مخاطر   •

املا أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء  الناتجة عن  لتلك املخاطر والحصو  على  دية 

 ألن االحتيا  قد ينطوي على تواطب أو تزوير أو ح ف متعمد أو تحريف أو  االحتيا  تكون أعلى 
ً
 باألخطاء املادية الناتجة عن الخطأ نظرا

ً
مقارنة

 تجاوز الرقابة الداخلية.
 

الرأي   بة للظروف الراهنة، ولي  بغرض إبداءفهم نظام الرقابة الداخلية املتعلق بأعما  التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناس  •

 حو  فعالية الرقابة الداخلية للبنك. 
 

 تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ودرجة معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املوضوعة من قبل اإلدارة. •
 

ا إذا كان هنا  عدم يقين مادي، بناًء على  ملتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد مالتحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألس  املحاسبية ا •

   البنك أدلة التدقيق التي تم الحصو  عليها، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شكو  جوهرية حو  قدرة 
ً
على مواصلة أعماله وفقا

صنا إلى وجود عدم يقين  
ُ
ل
َ
نتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات  مادي، فإنه يتعين علينا أن نلفت اال ملبدأ االستمرارية. في حا  خ

الحصو   الصلة في البيانات املالية، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت ه ه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم  

  ت. إال أن األحداث أو الظروف املستقعليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابـا
ً
بلية قد تتسبا في توقف البنك عن مواصلة أعماله وفقا

 ملبدأ االستمرارية. 
 

حداث  تقييم عرض البيانات املالية وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية تمثل املعامالت واأل  •

 عادلة. عرض البيانات املالية بصورة  ذات الصلة بطريقة تضمن 
 

بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعما  التدقيق واإلطار الزمني املحدد لها والنتائج الجوهرية ألعما  التدقيق بما في    اإلدارةنتواصل مع  

 ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خال  أعما  التدقيق. 
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 ت املستقل ق الحسابا تقرير مدق

 )تتمة(  فروع اإلمارات العربية املتحدة  –سيتي بنك إن. إيه.   -املركز الرئيس ي إلى 
 

 تقريـر حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

 ملتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )
ً
 :، نفيد بما يلي2015لسنة ( 2إضافة إلى ذلك ووفقا

 التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  والتفسيرات كافة املعلوماتأننا قد حصلنا على  •
 

الجوهرية، مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة   النواحي، من جميع بما يتطابقإعداد البيانات املالية  تم •

 ؛ 2015لسنة ( 2رقم )
 

 حاسبية نظامية؛ تـر مبدفا البنك قد احتفظأن  •
 

 ؛ للبنكالواردة بتقريـر اإلدارة تتوافق مع السجالت املحاسبية  املالية  أن املعلومات •
 

 ؛ 2020ديسمبر   31املنتهية في  البنك خال  السنة املاليةالبيانات املالية استثمارات حو   9 رقم إيضاحيبين  •
 

   ؛بموجبها تم إبـرام تلك املعامالتاألطراف ذات العالقة والشروط التي  اإلفصاحات املتعلقة بأهم معامالت 23اإليضاح رقم   يعك  •
 

أي   2020ديسمبـر   31خال  السنة املالية املنتهية في    بارتكاب البنكما يدعونا لالعتقاد   يتبين لناأنه، وفًقا للمعلومات التي توافرت لنا، لم  •

يبثر جوهرًيا  مما قد ه أو لعقد تأسيس  2015لسنة ( 2ت العربية املتحدة رقم )مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارا

 ؛ و 2020ديسمبر  31كما في   املوحد املالي على أنشطته أو مركزه

 . 2020ديسمبر   31املنتهية في   املساهمات االجتماعية التي قدمها البنك خال  السنة 18يبين اإليضاح رقم  •

 

بمقتض ى   
ً

وعمال ذلك،  إلى  االتح  114املادة    إضافة  املرسوم  )من  رقم  بقانون  لسنة  14ادي  املعلومات 2018(  جميع  على  بحصولنا  نفيد   ،

 والتفسيرات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.
 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

 

 

 

 

 موس ى الرمحي 

 872رقم القيد 

 2021مارس  31

 دبي 

 اإلمارات العربية املتحدة 
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 ة فـروع اإلمـارات العـربية املتحد  –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

   األرباح أو الخسائربيان 

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

  2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 

    

 1,272,061 915,483 24 إيرادات الفائدة

 ( 110,185) ( 54,905) 25 مصروفات الفائدة 

 1,161,876 860,578  صافي إيرادات الفوائد 

    

 7,607 8,836 27 مي  اإليرادات من التمويل اإلسال 

 1,169,483 869,414  والتمويل اإلسالمي    صافي إيرادات الفوائد

    

 495,050 412,176 17 صافي   –إيرادات الرسوم والعموالت 

 430,521 310,595 26 صافي   –اإليرادات التشغيلية األخرى 

 13,863 101,415  من استثماراتالربح صافي 

 2,108,917 1,693,600  إجمالي اإليرادات  

    

 ( 965,604) ( 861,194) 18 املصروفات العمومية واإلدارية 

 ( 240,542) ( 353,721) 28 انخفاض القيمة خسائر 

 902,771 478,685  أرباح السنة قبل الضريبة

    

 ( 183,882) ( 96,584) 19 الضريبة 

 718,889 382,101  أرباح السنة

 

 

 

 

 

 جتشكل اإليضاحات املرفقة 
ً
 من ه ه البيانات املالية. ال يتجزأ زءا

 

 .  3إلى  1الصفحات من مدرج على  املستقل إن تقرير مدقق الحسابات 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

   الدخل الشاملبيان 
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

  2020 2019 

 م ألف دره ألف درهم  

    

 718,889 382,101  أرباح السنة

    

    األخر:الدخل الشامل 

    

    البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:  

 1,490 ( 12,474)  إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة 

 ( 7,360) ( 1,991) على األسهم  قائمةحوافز  –من سيتي جروب إنك. املحملصافي 

  (14,465 ) (5,870 ) 

    

    البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  

لالستثمارات املصنفة بالقيمة العادلة من خال  التغير في القيمة العادلة  

 21,986 15,030  الدخل الشامل اآلخر 

فة بالقيمة  من االستثمارات املصن صافي املبلغ املحو  إلى األرباح والخسائر

 ( 3,313) ( 4,212)  خال  الدخل الشامل اآلخر  العادلة من

  10,818 18,673 

 12,803 ( 3,647)  الدخل الشامل األخر للسنة )الخسارة( / 

 731,692 378,454  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

  
ً
 من ه ه البيانات املالية. ال يتجزأ تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 

  .3إلى   1الصفحات من مدرج على  مدقق الحسابات املستقل ير إن تقر 
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   فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة  –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 بيان التغيرات في حقوق امللكية 
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في  

 

 

 رأس املال 

 املخصص 

االحتياطي  

 القانوني  

احتياطي  

القيمة 

 العادلة

االحتياطيات 

 خرى األ 

 األرباح 

 ستبقاةامل

 

 اإلجمالي  

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

       

 3,056,459 2,854,448 12,620 ( 14,461) 67,951 135,901 2019يناير   1في 

       إجمالي الدخل الشامل  

 718,889 718,889 - - - - أرباح السنة 

 18,673 - - 18,673 - - في من الضرائاالدخل الشامل اآلخر، صا

 ( 7,360) - ( 7,360) - - - معامالت السداد القائمة على األسهم 

 1,490 - 1,490 - - - للموظفين قياس تعويضات نهاية الخدمة  

 ( 668,454) ( 668,454) - - - - إعادة أموا  إلى املركز الرئيس ي

 3,119,697 2,904,883 6,750 4,212 67,951 135,901 2019ديسمبر  31في 

       

 3,119,697 2,904,883 6,750 4,212 67,951 135,901 2020يناير  1في 

       إجمالي الدخل الشامل 

 382,101 382,101 - - - - أرباح السنة 

   10,818 - -   10,818 - - الدخل الشامل اآلخر، صافي من الضرائا

 ( 1,991) - ( 1,991) - - - معامالت السداد القائمة على األسهم 

 ( 12,474) - ( 12,474) - - - قياس تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 ( 718,889) ( 718,889) - - - - إعادة أموا  إلى املركز الرئيس ي

 2,779,262 2,568,095 ( 7,715) 15,030 67,951 135,901 2020ديسمبر  31في 

 

 

 
ً
  ه البيانات املالية. ه منال يتجزأ تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 .  3إلى  1الصفحات من مدرج على  مدقق الحسابات املستقل إن تقرير 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 بيان التدفقات النقدية 
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في  

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

   األنشطة التشغيلية  التدفقات النقدية من

 902,771 478,685 الربح للسنة قبل الضرائا 

   نقدية: تسويات لبنود غير 

 27,309 35,524 االستهال  

 25 68 الخسارة من بيع ممتلكات وآالت 

 ( 5,449) 140,294   على املوجودات املاليةصافي املحمل 

 ( 43,948) 10,530 األدوات املشتقة  

 ( 13,863) ( 101,415) اراتمن استثمالربح صافي 

 13,132 13,846 نهاية الخدمة   مكافأة

 879,977 577,532 النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية التدفقات 

 
  

 296,032 860,902 مصرف اإلمارات املركزي في االحتياطي لدى النقص 

 245,811 97,582 البنو   طلوب منفي املالنقص 

 ( 13,093) 1,217,025  عمالءلل   سلففي القروض والالنقص / )الزيادة( 

 ( 190,251) 101,106 في املوجودات األخرى باستثناء الضرائا النقص / )الزيادة( 

 242,090 4,821,045 في ودائع العمالءالزيادة 

 91,802 ( 61,371) في املطلوبات األخرى باستثناء الضرائا )النقص( / الزيادة 

 ( 163,781) ( 182,791) الضرائا املدفوعة 

 ( 4,492) ( 2,906) املدفوعة  نهاية الخدمة مكافأة 

 1,397,958 7,428,124 األنشطة التشغيلية   الناتجة منصافي التدفقات النقدية 

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 43,967) ( 46,476) صافي   –شراء ممتلكات ومعدات 

 5,049 20,839 من بيع ممتلكت ومعدات صالت املتح

 ( 29,694,483) ( 30,513,867) استثمارات شراء 

 27,285,859 25,213,307 املتحصالت من بيع استثمارات

 (2,447,542) ( 5,326,197) األنشطة االستثمارية املستخدمة في  صافي التدفقات النقدية

   التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 ( 668,454) ( 718,889) أرباح إلى املركز الرئيس ي دة إعا

 ( 668,454) ( 718,889) صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية 

 
  

 (1,718,038) 1,383,038 في النقد وما يعادله  الزيادة / )النقص(

 4,978,901 3,260,863 النقد وما يعادله في بداية السنة  

 3,260,863 4,643,901 ( 21)إيضاح  سنةله في نهاية الالنقد وما يعاد

 

 
ً
 من ه ه البيانات املالية. ال يتجزأ تشكل اإليضاحات املرفقة جزءا

 

 .  3إلى  1مدرج على الصفحات من  مدقق الحسابات املستقل إن تقرير 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 ات املاليةإيضاحات حو  البيان

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 . الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 1

( من خال  فروعها  ”في دولة اإلمارات العربية املتحدة ) اإلمارات العربية املتحدةأعمالها  اإلمارات العربية املتحدة ) البنك (    -  سيتي بنك إن أيه فروع  تزاو   

و : أربعة( في إ2019األربعة ) لدولة اإلمارات العربية املتحدة ) البنك املركزي  مارة أبوظبي  ترخيص صادر عن البنك املركزي  بموجا  والشارقة  لدولة  دبي 

 (.”اإلمارات العربية املتحدة
 

 نشطة الخزينة. تشمل األنشطة الرئيسية للبنك قبو  الودائع ومنح القروض والسلف وتوفير الخدمات املصرفية لألفراد والشركات، بما في ذلك أ
 

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة. 749 .ب: ص في املكتا املسجل وعنوان البنك يقع 
 

 . سيتي جروب إنكالشركة القابضة النهائية للبنك هي سيتي بنك إن أيه أيه الواليات املتحدة األمريكية، كما أن فروع البنك فرع من إن 

 
املكتا الرئيس ي وفروعه   وموجودات ومطلوباتبعد جميع معامالت ي دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط وتستتعك  ه ه البيانات املالية أنشطة الفروع ف

 لم يتم إعداد تحليل قطاعي. م، فأماكن أخرى. نظًرا لعدم طرح رأس ما  البنك للتداو  العااألخرى في 

 
 

 . أساس اإلعداد 2

 االلتزام أ( بيان 

( الصادرة عن مجل  معايير املحاسبة الدولية ) مجل   ”املاليةللتقارير  املعايير الدولية  )   لتقارير املاليةل للمعايير الدولية  فًقا  تم إعداد ه ه البيانات املالية و 

 . 2015 لسنة 2معايير املحاسبة الدولية (، ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 
 

بشأن الشركات    2015ة  لسن  2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم    2020لسنة    26ادي رقم  بقانون اتح   صدر املرسوم ،  2020سبتمبر    27في  

في موعد ال يتجاوز سنة  مقتضياتها  وسيتم تطبيق    األحكام الجديدةالفروع في طور مراجعة  إن  .  2021يناير   2دخلت التعديالت حيز التنفي  في  ، و التجارية

 . العمل بهسريان اواحدة من تاريخ 
 

 ب( أساس القياس 

 خية باستثناء ما يلي: تم إعداد البيانات املالية على أساس التكلفة التاري

 األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة؛  ُتقاس •

 بالقيمة العادلة؛ األرباح أو الخسائر األدوات املالية بالقيمة العادلة من خال  ُتقاس  •

 بالقيمة العادلة؛ الدخل الشامل اآلخرمن خال  لعادلة األدوات املالية بالقيمة اُتقاس  •

•  
ً
 منها صافي إجمالي  يتم االعتراف بااللتزامات املتعلقة بالتزامات االستحقاقات املحددة باعتبارها القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات املحددة مطروحا

لخسائر االكتوارية غير املعترف  تكلفة الخدمة السابقة غير املعترف بها وا روًحا منهاطم، املثبتةموجودات الخطة، باإلضافة إلى األرباح االكتوارية غير 

 بها؛ و 

 بالقيمة العادلة.   ُتقاس التزامات معامالت املدفوعات القائمة على األسهم املسددة نقًدا •
 

 ج( العملة الوظيفية وعملة العرض 

عرض
ُ
 ذلك.   خالفإلى  يشارما لم  (، وهي العملة الوظيفية للبنك، مقرًبا إلى أقرب ألف، الدرهم )  البيانات املالية بدرهم اإلمارات العربية املتحدة ت
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2

 ات واألحكاماستخدام التقدير   د( 
تبثر عل وافتراضات  للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات  البيانات املالية وفًقا  تطبيق السياسات  يتطلا إعداد  ى 

إليرادات واملصروفات خال  املدرجة ل   لية واملبالغلموجودات واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة في تاريخ البيانات املا ل  املدرجةواملبالغ  

يعتقد أنها    وغيرها من العوامل التيالحالية، واإلجراءات، والخبرة التاريخية،  للوقائع إلدارة ل. تستند التقديرات واالفتراضات إلى أفضل معرفة  املدرجةالفترة 

بسهولة من مصادر أخرى.  التي ال تتوفر الدفترية للموجودات و املطلوبات بشأن القيم  معقولة في ه ه الظروف، والتي تشكل نتائجها أساس اتخاذ القرارات

 قد تختلف النتائج الفعلية عن ه ه التقديرات. 
 

كانت    ي حاات فيتم إدراج مراجعات التقديرات املحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير و   باستمرار، تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية  

ية. تم توضيح املعلومات  املراجعة تبثر فقط على تلك الفترة أو في فترة املراجعة والفترات املستقبلية إذا كانت املراجعة تبثر على الفترات الحالية واملستقبل

ا أكبر األثر على املبالغ املعترف بها في البيانات  ي له الت املتعلقة بمجاالت التقدير الهامة وأوجه عدم اليقين واألحكام النقدية في تطبيق السياسات املحاسبية

 . 3املالية في اإليضاح رقم 

 

 املطبقة في البيانات املالية املوحدةاملعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعدلة  ه(

والتي أصــبحت ســارية للفترات الســنوية التي   ، عدلة التاليةية الجديدة واملالتقارير املالاملعايير الدولية إلعداد  اعتماد   في ه ه البيانات املالية املوحدةلقد تم 

 .2020يناير  1تبدأ في أو بعد 
 

ـــادرة عن مجل  معـايير  املجموعـة  اعتمـدت ــــــــــ ــيرات املعـايير الـدوليـة إلعـداد التقـارير املـاليـة الصـ ــــــــــ ــنـة الحـاليـة عـدًدا من التعـديالت على معـايير وتفسـ ــــــــــ في السـ

 .2020يناير  1لفترة سنوية تبدأ في أو بعد تسري  والتي الدولية املحاسبة
 

 أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو على املبالغ الواردة في ه ه البيانات املالية. لتطبيق تلك التعديالت والتفسيراتلم يكن 
 

 ملخص  املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة
  

ل  الدولي  املعيار  على  رقم  تعديالت  املالية  األدوات    9لتقاريـر 

رقم  املالية الدولي  املحاسبي  املعيار  املالية:    39،  األدوات 

والقياس رقم    اإلعتـراف  املالية  للتقاريـر  الدولي    7واملعيار 

املالية األدوات  معيار    إفصاحات  تشكيل  بإعادة  املتعلقة 

 معد  الفائدة  

 

 التغييـرات  إن

   على  
ً

تعديال محاستمثل  املمتطلبات  التحوط  متطلبات  بة  املنشآت  تطبق  بحيث  حددة 

محاسبة التحوط بافتـراض أن معيار معد  الفائدة ال ي تستند إليه تحوط التدفقات  

يتغيـر نتيجة إلعادة تشكيل معيار  النقدية والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتم 

 معد  الفائدة؛ 

  بإعادة تشكيل معيار سعر الفائدة؛  ةاشر مب املتأثرةإلزامية لجميع عالقات التحوط تعد 

    لي  الغرض منها تقديم إعفاء من أي عواقا أخرى ناتجة عن إعادة تشكيل معيار معد

ة التحوط ألسباب أخرى الفائدة )إذا لم تعد عالقة التحوط تستوفي بمتطلبات محاسب

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

   ملنشآت بالتعديالت. ا تحوط تتطلا إفصاحات محددة حو  مدى تأثـر عالقات 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2
 املطبقة في البيانات املالية املوحدة )تتمة(ة الجديدة واملعدلة املعاييـر الدولية للتقاريـر املالي ه(

 

 ملخص  املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة
  

املتعلق   إندماج االعما  3تعديالت على املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم 

 العمل التجاري بتعريف 

 

 

 

ـــــــر املالية  ة )تعديالت على املعيار الدولي للتعديالت في تعريف األعما  التجاري تقاريــ

ـــرات على الشـروط املحددة في امل حق أ، 3رقم  ــــــــــ دليل التطبيق ، واألمثلة  ”( هي تغييــ

 :تقوم ه ه التعديالت بـفقط.  3وضيحية للمعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم الت
 

   أن يجا  تجارية،  كأعما   األنشطة  إعتبار  يتم  لكي  أنه  تتضمن توضيح 

علي  املستحوذ  واملوجودات  األنشطة  من  متكاملة  أدنى،  مجموعة  كحد  ها، 

على   القدرة  في  كبيـر  بشكل  مًعا  تساهم  جوهرية  وعملية  إنشاء  مدخالت 

 مخرجات؛

   تضييق تعريفات األعما  واملخرجات بالتـركيز على السلع والخدمات املقدمة

التكا  عمالءلل على خفض  القدرة  إلى  اإلشارة  إرشادات  وإزالة  إضافة  ليف؛ 

دة املنشآت على تقييم ما إذا كان قد تم اإلستحواذ  وأمثلة توضيحية ملساع 

 على عملية جوهرية؛

   وأمثلة توضيحية ملساعدة املنشآت على تقييم ما إذا كان  إضافة إرشادات

 قد تم الحصو  على عملية جوهرية؛ 

 ا على  قادرين  السوق  في  املشاركون  كان  إذا  ما  تقييم  أي  إزالة  ستبدا  

 املخرجات؛ و مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار في إنتاج 

 عرفة ما إذا كانت  إضافة اختبار تـركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط مل

 .مجموعة األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ليست أعما  تجارية

 

الدو  املعاييـر  في  املفاهيمي  اإلطار  حو   املراجع  على  للتقاريـر  تعديالت  لية 

سداد  ال  2  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم تعديالت على    - املالية

استكشاف وتقييم    6رقم  و ،  إندماجات األعما   3رقم  و ،  على أساس السهم 

،  عرض البيانات املالية  1رقم    املعايير املحاسبية الدولية ،  املوارد الطبيعية

، ات في التقديـرات املحاسبية واألخطاءييـر التغالسياسات املحاسبية،    8رقم  و 

املرحلية  34رقم  و  املالية  املطلوبات    37رقم  و ،  التقاريـر  املخصصات، 

املحتملةاملحتمل واملوجودات  امللموسة  38رقم  و ،  ة  غيـر  ،  املوجودات 

  12لجنة تفسيـرات املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية رقم    اتتفسيـر 

بأدوات حقوق    19رقم  و ،  الخدمة  تـرتيبات امتياز تسديد اإللتزامات املالية 

تكاليف التجريد والكشط في مرحلة اإلنتاج ملنجم سطحي،    20رقم و ، امللكية

   22رقم  و 
ً
والبد  املستلم أو املدفوع مقدما بعملة اجنبية  رقم و ،  املعامالت 

امللموسة  32 غيـر  اإللكتـروني   - املوجودات  املوقع   تلك  لتحديث    -  تكاليف 

لإلشااألحكا أو  اإلطار  من  واإلقتباس  إلى  باملراجع  يتعلق  فيما  ذلك  م  إلى  رة 

 عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار املفاهيمي. 

،  2قامت املجموعة بتطبيق التعديالت على املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية أرقام 

، وتفسيـرات لجنة  38،  37،  34  ، 8،  1، املعاييـر املحاسبية الدولية أرقام  15،  6

، والتفسيـر رقم  22و  20،  19،12املالية أرقام  تفسيـرات املعاييـر الدولية للتقاريـر 

 في السنة الحالية.  21
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2
 املطبقة في البيانات املالية املوحدة )تتمة(املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعدلة  ه(

 

 ملخص  املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة
  

عيار  وامل  عرض البيانات املالية  1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  

رقم   الدولي  املحاسبية ال  8املحاسبي  واألخطاء  التقديـرات  في    تغييـرات 

 األهمية الجوهرية املتعلق بتعريف 

 تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى ثالثة جوانا جديدة للتعريف الجديد: 
 

  ،املجل    قررالتعتيم. ركز التعريف الحالي فقط على ح ف أو تحريف، ومع ذلك

يمكن ح فأن إخفاء املعلومات الج  يكون له  وهرية باملعلومات التي  يمكن أن  ها 

تأثيـر مماثل. على الرغم من أن مصط ح التعتيم جديد في التعريف، إال أنه كان  

 أ(. 1.  30)املعيار املحاسبي الدولي  1بالفعل جزًءا من املعيار املحاسبي الدولي رقم 
 

    معقو بشكل  املتوقع  املشامن  الحالي  التعريف  يبثـر.  إليهأن  أن  ”ر  يمكن 

وال ي شعر املجل  أنه قد ُيفهم على أنه يتطلا الكثيـر من املعلومات حيث  ”يبثـر

كانت  ”يمكن”أن أي ش يء تقريًبا لو  بعض املستخدمين حتى  يبثـر على قرارات  أن 

 االحتمالية بعيدة. 
 

   فقط الحالي  التعريف  يشيـر  األساسيون.  ال ين  ”املستخدمين”إلىاملستخدمون 

للغاية على أنه يتطلا    ل  مرة أخرى أنهيخش ى املج ُيفهم على نطاق واسع  قد 

مراعاة جميع املستخدمين املحتملين للبيانات املالية عند تحديد املعلومات التي  

 يجا اإلفصاح عنها. 

املتعلق   عقود اإليجار 16تعديالت على املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم 

 ذات العالقة   ارية اإلعفاءات اإليج –  19  –بكوفيد 

  ة اإلعفاءات اإليجارية املرتبط  ت من تقييم ما إذا كان  استثناًءايوفر التعديل للمستأجرين  

 لعقد اإليجار  تعد   19-بكوفيد
ً
 تعديال

 

سنة املالية التي تبدأ في أو بعد  إلعداد التقارير املالية كانت سارية املفعو  ألو  مرة لل جوهرية أخرى دولية وتعديالت بخالف ما ورد أعاله، ال توجد معايير و 

 . 2020يناير  1
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2
 صدار وغير السارية بعداإل  قيداملعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعدلة  و(

 

  املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطبيقها للفتـرات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

  ، املعياراألدوات املالية 9)تعديالت على املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  2املرحلة  -إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة 

رقم    املحاسبي والقياس  39الدولي  اإلعتـراف  املالية:  رقم  األدوات  املالية  للتقاريـر  الدولي  املعيار  املالية    7،  األدوات 

 (عقود اإليجار 16واملعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  عقود التأمين  4لي للتقاريـر املالية رقم ، املعيار الدو اإلفصاحات

 2021ينايـر  1 

   

تشكيل معيار سعر الفائدة  ر اتوف للتقاريـر املالية رقم    2املرحلة    - لتعديالت في إعادة  ،  9)تعديالت على املعيار الدولي 

، واملعيار الدولي  4، املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  7، املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  39املعيار املحاسبي الدولي رقم  

يتم  16رقم  للتقاريـر املالية   للتعديالت التي تتطلبها إعادة التشكيل، وتوضيح أن محاسبة التحوط لم  ( وسيلة عملية 

 إلعادة تشك
ً
نتيجة بفهم طبيعة ومدى املخاطر  يل ايبور، وإدخا  اإل إيقافها فقط  للمستخدمين  تسمح  فصاحات التي 

نشأة لتلك املخاطر باإلضافة إلى تقدم املنشأة  الناشئة عن إعادة تشكيل ايبور ال ي تتعرض له املنشأة وكيفية إدارة امل

 نتقا . في اإلنتقا  من ايبورز إلى معدالت مرجعية بديلة، وكيف تديـر املنشأة ه ا اال 

  

   

 2022ينايـر  1  املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي  إندماج األعما : 3تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

في    جوهري دون تغييـر    3تهدف التعديالت إلى تحديث مرجع قديم لإلطار املفاهيمي في املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  

 متطلبات املعيار. 

  

   

 2022ينايـر  1  املتعلق بالعائدات قبل االستخدام املقصود عدات املالت و اآلممتلكات و ا  16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

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

  
ً
أثناء إحضار ذلك األصل إلى املوقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا على العمل بالطريقة املقصودة من قبل اإلدارة. وبدال

 أة بعائدات بيع ه ه البنود، وتكلفة إنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. من ذلك، تعتـرف املنش

  

   

 على املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية  2020- 2018دورة التحسينات السنوية 
 

 تعديالت على املعاييـر التالية:   تدخل تلك التحسينات

 2022ينايـر  1 

   

يسمح التعديل للشركة   -  تطبيق املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية للمرة األولى:  1رقم    املعيار الدولي للتقاريـر املالية  •

د   الفقرة  تطبق  التي  املالية   16التابعة  للتقاريـر  الدولي  املعيار  من  فروق    1  رقم   )أ(  التـراكمية    التحويل لقياس 

تاريخ انتق بناًء على  للتقاريـر  باستخدام املبالغ املدرجة من قبل الشركة األم،  إلى املعاييـر الدولية  ا  الشركة األم 

 املالية. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2
 قيد اإلصدار وغير السارية بعد )تتمة(واملعدلة  املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة و(

 

  املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطبيقها للفتـرات  

 بعدالسنوية التي تبدأ من أو 
   

 2022ينايـر  1  )تتمة(  على املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية 2020- 2018دورة التحسينات السنوية 
   

يورح التعديل الرسوم التي تفرضها املنشأة عندما   -  األدوات املالية   -  9املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم   •

في تقييم ما إذا كان   9من املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  3.3.6في الفقرة ب ”٪10”تقوم بتطبيق اختبار

املنشأ تقوم  مالي.  بالتزام  االعتـراف  إلغاء  املنشأة سيتم  بين  املستلمة  أو  املدفوعة  الرسوم  فقط  بإدراج  ة 

تـرض( واملقرض، بما في ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة من قبل املنشأة أو املقرض نيابة عن الطرف  )املق

 اآلخر. 

  

   

للتقاريـر املالية رقم   • املرفق    13م  يزيل التعديل على املثا  التوضيحي رق  -   عقود اإليجار  16املعيار الدولي 

من املثا  التوضيحي لسداد التحسينات على عقد اإليجار من قبل    16ملالية رقم  للمعيار الدولي للتقاريـر ا

املبجر من أجل حل أي لب  محتمل فيما يتعلق بمعالجة حوافز اإليجار التي قد تنشأ بسبا الكيفية التي  

 حوافز اإليجار في ذلك املثا . يتم بها توضيح 

  

   

من املعيار املحاسبي  22يزيل التعديل املتطلبات الوارد في الفقرة  - الزراعة 41يار املحاسبي الدولي رقم عامل •

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

 باستخدام تقنية القيمة الحالية. 

  

 

املتعلقة بتصنيف املطلوبات كمتداولة أو غيـر    عرض البيانات املالية  1سبي الدولي رقم  تعديالت على املعيار املحا

 متداولة 
 

 2023ينايـر  1 

تهدف التعديالت إلى تعزيز االتساق في تطبيق املتطلبات من خال  مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كان يجا  

ا واملطلوبات  الديون  تسويتصنيف  تاريخ  لها  التي  غ ألخرى  أو  كمتداولة  مبكد  غيـر  أو  ة  )مستحقة  متداولة  يـر 

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

  

   

تمديد اإلعفاء املبقت من تطبيق املعيار الدولي   عقود التأمين   4تعديالت على املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم  

   9للتقاريـر املالية رقم 
 

لإلعفاء املبقت في املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم   انتهاء الصالحية  تاريخ  من تطبيق املعيار    4يغيـر التعديل 

مطالبة بتطبيق املعيار الدولي للتقاريـر املالية  األدوات املالية، بحيث تكون الشركات  9الدولي للتقاريـر املالية رقم 

 . 2023ينايـر   1في أو بعد   للفتـرات السنوية التي تبدأ 9رقم 

 2023ينايـر  1 

   

 2023ينايـر  1  عقود التأمين : 17املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم 

مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء باإللتزامات ويوفر  أن يتم قياس    17يتطلا املعيار الدولي للتقاريـر املالية  

 للقياس وا
ً
 أكثـر توحيدا

ً
لعرض لجميع عقود التأمين. تم تصميم ه ه املتطلبات لتحقيق هدف قائم على  نهجا

ل للتقاريـر املالية رقم  مبدأ محاسبي متسق  التأمين. يحل املعيار الدولي  ـر  محل املعيار الدولي للتقاري  17عقود 

 2023ينايـر   1عقود التأمين كما في  4املالية رقم 

  

  



15 

 إلمـارات العـربيـة املتحـدة  فـروع ا  –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2
 )تتمة( قيد اإلصدار وغير السارية بعداملعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعدلة  و(

 
 

  واملعّدلةاملعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة 

 يسري تطبيقها للفتـرات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عقود التأمين : 17تعديالت على املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم 
 

 2023ينايـر  1 

للتقاريـر املالية رقم   بعد    17يقوم املعيار الدولي  تحديدها  تم    ارإصدبتعديل معالجة املخاوف وتحديات التنفي  التي 

 . فيما يلي التغييـرات الرئيسية: 2017عقود التأمين في سنة   17املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم 
 

  

ملدة سنتين إلى الفتـرات السنوية التي تبدأ في أو    17ريـر املالية رقم تأجيل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقا •

 . 2023ينايـر   1بعد  

ان والعقود املماثلة التي توفر تغطية تأمينية باإلضافة إلى استبعاد نطاق  لعقود بطاقات االئتماستبعاد نطاق إضافي   •

 اختياري لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين كبيـرة. 

التأمين  االعتـراف   • إلستحواذ  النقدية  بما  لبالتدفقات  للعقد،  املتوقعة  والتنفي     فيهالتجديدات  االنتقا   أحكام 

 بها في األعما  املستحوذة في اندماج األعما .  قات النقدية إلستحواذ التأمين املعتـرف وتوجيه التدف

املالية رقم   • للتقاريـر  الدولي  املعيار  تطبيق  السياسة    17توضيح  باختيار  يسمح  مما  املرحلية،  املالية  البيانات  في 

 املحاسبية على مستوى املنشأة.

العا • التعاقدية  الخدمة  هامش  تطبيق  املتوضيح  والخدمات  االستثمار  عائد  خدمة  إلى  باالستثمار  ئد  تعلقة 

 والتغييـرات في متطلبات اإلفصاح. 

 توسيع خيار تخفيف املخاطر ليشمل عقود إعادة التأمين املبرمة واملشتقات غيـر املالية.  •

ثقلة باإللتزامات الصادرة  اإلعتـراف بالخسائر في عقود التأمين املتعديالت تتطلا من املنشأة عند اإلعتـراف املبدئي ب •

 ربح في عقود إعادة التأمين املحتفظ بها. لإلعتـراف بال

عرض مبسط لعقود التأمين في بيان املركز املالي بحيث تقدم الجهات موجودات ومطلوبات عقود التأمين في بيان   •

 من مجموعات عقود التأمين. املركز املالي املحدد باستخدام محافظ عقود 
ً
 التأمين بدال

املخاطر   • تخفيف  خيار  تطبيق  لتاريخ  إضافية  إنتقالية  وتخفيفات  األعما   إلندماج  إضافية  انتقالية  تخفيفات 

 واستخدام نهج انتقا  القيمة العادلة. 

  

   

رات استثما 28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  البيانات املالية املوحدة 10تعديالت على املعيار الدولي للتقاريـر املالية رقم 

زميلة ومشاريع مشتـركة   في بيع أو املساهمة في املوجودات بين املستثمر والشركات  2011)  شركات  بمعالجة  ( املتعلقة 

 الزميلة أو املشاريع املشتـركة. 

ــــان  على الرغم من    ــريـ ــــــــــ ـــــل سـ ـــــأجيـ تـ

، إال التطبيق إلى أجل غيــــر مسمى

 به. اال يزا  مسموًح أن التطبيق 

 

ت الجديدة سيتم تطبيقها في البيانات املالية للبنك لفترة التطبيق األولي واعتماد ه ه املعايير والتفسيرات  ايير والتفسيرات والتعديال تتوقع اإلدارة أن ه ه املع 

 ديدة قد ال يكون لها تأثير مادي على البيانات املالية للبنك في الفترة التطبيق األولي. والتعديالت الج
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 اإلمـارات العـربيـة املتحـدة  فـروع    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 )تتمة(  أساس اإلعداد  . 2
 قيد اإلصدار وغير السارية بعد )تتمة(املعاييـر الدولية للتقاريـر املالية الجديدة واملعدلة  و(

إلى ما ورد أعاله،  ، تعديالت على  من إصالحات معيار أسعار الفائدة  2ملحاسبة الدولية املرحلة  أصدر مجل  معايير ا،  2020أغسط     27في  ”باإلضافة 

واملعايير الدولية    4 رقم  ، املعيار الدولي للتقارير املالية7، املعيار الدولي للتقارير املالية  39، معيار املحاسبة الدولي  9التقارير املالية  املعايير الدولية إلعداد 

ألدوات املالية التي تتأثر  ( تقدم التعديالت وسيلة عملية ملراعاة التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية ل”التعديالت“)  16ر املالية  للتقاري

الدفترية لألدوات املالية من     (. في إطار الوسيلة العملية، لن يقوم البنك بإلغاء االعتراف أو تعديل القيمة سعر اإليبوربإصالح معيار سعر الفائدة ) إصالح 

 من ذلك سيقوم بتحديث سعر السعر اإليبورأجل التعديالت التي يتطلبها إصالح  
ً
فائدة الفعلي ليعك  التغيير في معيار سعر الفائدة. سيتم ، ولكن بدال

ديد لتحديد التدفقات النقدية التعاقدية  ألساس الج ، ويكون اسعر اإليبورتطبيق الوسيلة العملية عندما يكون التعديل مطلوًبا كنتيجة مباشرة إلصالح  

( بأسعار بديلة خالية من املخاطر على منتجات وخدمات  ”سعر اإليبورعروضة بين البنو  ) لألساس السابق. ال يزا  تأثير استبدا  األسعار امل  سابًيا حمكافًئا  

أن يتوقف   يحتمل عندما   2021، والتي تمتد إلى ما بعد الليبـور، مثل أسعار اإليبورر إلى البنك أحد مجاالت التركيز الرئيسية. يتعرض البنك للعقود التي تشي

 ه ه العقود.  إصدار
 

وعملية  وخدماته وأنظمته    البنك  التغييرات في منتجاتمراجعة  من خال     2021البنك إلى أنظمة أسعار جديدة بعد عام    تحو  رة مشروًعا لضمان  بدأت اإلدا

عقود    شأنب  البنك  على جميع جوانا عملياتمن املشروعات الجوهرية بالنظر لحجمه والتعقيدات املرتبطة به إذ سيبثر  املشروع  عد ه ا  يو .  إعداد التقارير

إلى عمليات إدارة مخاطر البنو  واألرباح.   واملعامالت  قا   الداخليين والخارجيين لدعم االنت  أصحاب الشأن املعنيين يواصل البنك التعامل مع  و العمالء 

  .  امل كورة التحو   عملية  لناتجة عن املنظم والتخفيف من املخاطر ا

 

 . السياسات املحاسبية الهامة 3

ت الجديدة سارًيا مع  طبق البنك السياسات املحاسبية التالية باستمرار على جميع الفترات املعروضة في البيانات املالية. أصبح عدًدا من املعايير والتفسيرا

 . 2020يناير  1عتماد األولي في تاريخ تقديم اال 
 

 أ( األدوات املالية املشتقة

 تصنيف ال

واملقايضات والخيارات في أسواق العمالت األجنبية وأسواق رأس   املستقبلية األدوات املالية املشتقة بما في ذلك العقود اآلجلة والعقود    علىالبنك    يتعاقد 

الية بالقيمة  موجودات م  -  بالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارة ”ملبهلة ملحاسبة التحوط على أنهااملا . يتم تصنيف األدوات املالية املشتقة غير ا

 العادلة من خال  الربح والخسارة. 
 

 القياس األولي والالحق 

للمشتقات عند االعتراف األولي سعر املعاملة.    تمثل ،  األعما  االعتياديةفي سياق   املالية املشتقة بالقيمة العادلة بعد  وات  األديتم إدراج  القيمة العادلة 

العادلة عموًما بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة في األسواق النشطة، أو باستخدام تقنيات التقييم في حالة  . يتم الحصو  على القيم بهااالعتراف املبدئي 

 سوق نشط.  غياب 
 

ذات القيمة    اج األدوات املالية املشتقةجابية )األرباح غير املحققة( في املوجودات املشتقة ويتم إدر يتم إدراج األدوات املالية املشتقة ذات القيمة السوقية اإلي

 السوقية السلبية )الخسائر غير املحققة( في مطلوبات املشتقات. 
 

 القياس الالحق  عنداألرباح والخسائر 

 لربح أو الخسارة. ى اإل األدوات املالية املشتقةاألرباح أو الخسائر الناتجة عن يتم تحويل 
 

 

 مشتقات القيمة العادلة واألوراق املالية غير املسعرة 

(  نماذج التقييم ثل  يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات املالية غير املدرجة في األسواق النشطة باستخدام أساليا التقييم. عند استخدام تقنيات التقييم )م

  ق املقارنة. ال تستخدم النماذج للتأكد من أن املخرجات تعك  البيانات الفعلية وأسعار السو   وتعديلهاستخدامها  لتحديد القيم العادلة، يتم اختبارها قبل ا

بعض املجاالت مثل مخاطر االئتمان )الخاصة واألطراف املقابلة( والتقلبات واالرتباطات تتطلا من اإلدارة   إال أنسوى البيانات التي يمكن مالحظتها،  عملًيا

 لألدوات املالية  ملدرجةارات. قد تبثر التغييرات في االفتراضات حو  ه ه العوامل على القيمة العادلة وضع تقدي
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 املمتلكات واملعدات  (ب

 ناقًصا االستهال  املتراكم وخسائر انخفاض القيمة. يتم قياس بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة  
 

ية  املمتلكات واملعدات في القيمة الدفتر   أي من بنوداألصل. يتم إدراج تكلفة استبدا     االستحواذ علىمباشرًة إلى    نسبتهاتتضمن التكلفة املصروفات التي يمكن  

ا بهضمنة في الجزء إلى البنك ويمكن قياس تكلفتها تلية املاملنافع االقتصادية املستقب للبند إذا كان من املحتمل أن تتدفق 
ً
باألداء  . يتم االعتراف قياًسا موثوق

 .إتمام أداءهاللممتلكات واملعدات في الربح أو الخسارة عند  اليوموي 
 

 . (منفصلة )مكونات رئيسيةكعناصر  املمتلكات واملعدات مختلفة، يتم  انتاجيةت أعمار ت واملعدا املمتلكا بند منأي  تتضمن أجزاءعندما 
 

القيمة الدفترية لبند املمتلكات  استبعاد من  الناتجةاملمتلكات واملعدات من خال  مقارنة العائدات  استبعاد أي من بنود يتم تحديد الربح أو الخسارة عند 

 ها في الربح أو الخسارة.واملعدات، ويتم االعتراف ب
 

تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته املولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد. يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة  تنخفض قيمة املمتلكات واملعدات إذا  

 في الربح أو الخسارة. 
 

إذ يعك   ملعدات ن بند املمتلكات واى مدى االعمار االنتاجية املقدرة لكل جزء مالربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت علباالستهال  في يتم االعتراف 

 ضمنة في األصل. تالنمط املتوقع الستهالك للمنافع االقتصادية املستقبلية امل ذلك بشكل دقيق
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة للسنوات الحالية واملقارنة: 
 

 سنوات  5إلى   3 أنظمة الكمبيوتر 

 سنوات  15إلى   3 ثاث واملعدات والسيارات ألا
 
 

 تقييم طرق االستهال  والعمر اإلنتاجي والقيم املتبقية في تاريخ كل تقرير وتعديلها إذا كان ذلك مناسًبا تتم إعادة  
 

 املخصصاتج( 

لتدفقات  مع احتمالية الحاجة    ثوق ره بشكل مو يمكن تقدي ق، نتيجة لحدث سابات إن ترتا على البنك التزام قانوني أو استنتاجي،  باملخصص يتم تكوين

تقديرات السوق  خارجية من   يعك   تحديد املخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بمعد   لتسوية االلتزام. يتم  الفوائد 

 الحالية للقيمة الزمنية للنقود، وعند االقتضاء، املخاطر الخاصة بااللتزام. 
 

 

افز طويلة األجل ية الخدمة للمد( مكافأة نها  وظفين وترتيبات الحو

املستقبلية التي حصل عليها املوظفون مقابل خدمتهم حتى التقاعد. يتم إجراء ه ا  املكافأةيوفر البنك منافع نهاية الخدمة للموظفين بناًء على تقدير مقدار 

ضات حو  معدالت الخصم وحدة املتوقعة. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراالحساب سنوًيا بواسطة خبير اكتواري مبهل باستخدام طريقة ائتمان ال

نظًرا لطبيعة ه ه الخطط   قدر جوهري من عدم اليقينتخضع ه ه التقديرات إلى  ومعدالت تر  العمل. و وزيادة الرواتا في املستقبل ومعدالت الوفيات  

 على املدى الطويل 
 

مثل افتراضات زيادة الرواتا، واحتماالت   بأمور معينةفيما يتعلق  برة الفعلية فروق بين االفتراضات االكتوارية والخ  تنشأ األرباح / الخسائر االكتوارية عن

، يجا االعتراف به ه األرباح والخسائر التي تنشأ بسبا إعادة قياس صافي االلتزامات املحددة  19. وفًقا لالملعيار املحاسبي الدولي رقم وتر  العملالوفيات 

 ستحقاقات في الدخل الشامل اآلخر.اال 
 

خطة  التي تمثل    البنك في نظام التقاعد للمواطنين اإلماراتيين بموجا قانون التقاعد والضمان االجتماعي في اإلمارات العربية املتحدة  يسهم عالوة على ذلك،  

البنك التزام   يترتا على ، ه الخطةترة التي تتعلق بها. فيما يتعلق به اشتراكات البنك على الربح أو الخسارة في الف، حيث يتم تحميل معاشات تقاعدية محددة

 الفوائد املستقبلية. سداد االشتراكات عند استحقاقها وعدم وجود التزامات ل سداد في  واستنتاجيقانوني  
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31ة املنتهية في سنلل

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 يعادلهه( النقد وما 

، يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة )باستثناء  ات النقديةألغراض بيان التدفق

جود  مع و املكتا الرئيس ي والفروع في الخارج والبنو  املستحقة خال  ثالثة أشهر من تاريخ االعتراف األولي  إلىغ املستحقة من أو االحتياطي القانوني( واملبال

 . مخاطر ائتمانية غير جوهرية
 

 و( الضرائب 

ترف بها مباشرة في حقوق قدر ارتباطها بالبنود املعفي الربح أو الخسارة إال ببها االعتراف والتي يتم  تتكون مصاريف الضرائا من الضرائا الحالية واملبجلة

 امللكية أو في الدخل الشامل اآلخر.
 

 لوائح الصادرة عن إمارة أبوظبي ودبي والشارقة. وفق الضريبة الحالية الضريبة املتوقعة املستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة، تمثل 
 

مة ألغراض لدفترية للموجودات واملطلوبات ألغراض إعداد التقارير املالية واملبالغ املستخدة بين القيم االفروق املبقتبشأن  يتم إثبات الضريبة املبجلة 

 الضرائا. 

 :بخصوصالضريبة املبجلة ال يتم قيد 

تبثر في األرباح • تمثل مزيًجا من األعما  وال  ال  للموجودات أو املطلوبات في معاملة  بشأن االعتراف املبدئي  أو األرباح أو الخسائر    اختالفات مبقتة 

 الخاضعة للضريبة؛

تقرير، استرداد أو تسوية القيمة الدفترية  يعك  قياس الضريبة املبجلة التبعات الضريبية التي   • بها البنك، في كل فترة  يتوقع  ستتبع الطريقة التي 

 ملوجوداته ومطلوباته. 
 

تطبي وفًقا ملعدالت الضريبة املتوقع  وفًقا للقوانين  يتم قياس الضريبة املبجلة  بصدد التشريع قها على الفروق املبقتة عند عكسها،  في تاريخ    املشرعة أو 

لفوائد اإلضافية  ر. عند تحديد مبلغ الضريبة الحالية واملبجلة، يأخ  البنك في االعتبار تأثير املواقف الضريبية غير املبكدة وما إذا كانت الضرائا واالتقري

وفر معلومات جديدة  يتضمن سلسلة من األحكام حو  األحداث املستقبلية. قد تت  كما قدلتقييم على تقديرات وافتراضات  قد تكون مستحقة. يعتمد ه ا ا

تبثر ه ه التغييرات على االلتزامات الضريبية على املصاريف الضريبية في  ستتسبا في تغيير البنك لحكمه بشأن مدى كفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ 

 ي يتم فيها اتخاذ ه ا القرار.الفترة الت
 

كان هن تعويض املوجودات واملطلوبات الضريبية املبجلة إذا  ا  حق قابل للتنفي  من الناحية القانونية ملوازنة االلتزامات الضريبية الحالية مقابل  يتم 

ضريبية   منشآتللضريبة، أو على   ةالخاضع  املمنشأة تتعلق بالضرائا التي تفرضها نف  السلطة الضريبية على نف  حيث املوجودات الضريبية الحالية، 

الضريبية في وقت   موجوداتها ومطلوباتها  يتم تحقيق تزامات الضريبية الحالية واملوجودات على أساس صاٍف أو تسوية االل  يكون القصد منهامختلفة، ولكنها 

ة واالئتمانات الضريبية والفروق املبقتة القابلة ل خصم إلى الحد ال ي يكون  واحد. يتم االعتراف بأصل الضريبة املبجلة ل خسائر الضريبية غير املستخدم

وفر األرباح الخاضعة للضريبة في املستقبل والتي يمكن استخدامها مقابلها. تتم مراجعة موجودات الضريبة املبجلة في تاريخ كل تقرير  ت  فيه من املحتمل

 فيه تحقيق املنفعة الضريبية ذات الصلة. ويتم تخفيضها إلى الحد ال ي لم يعد من املحتمل 
 

 ز( االعتراف باإليرادات 

 واملصروفاتإيرادات الفوائد  

بفائدة يتم إدراج إيرادات الفوائد واملصروفات لجميع األدوات املالية   في الربح أو الخسارة على أساس  ”مصروفات الفوائد”و”إيرادات الفوائد”في  املحملة 

 تي تتعلق بها. لفائدة الفعلية للموجودات املالية أو املطلوبات املالية الاالستحقاق باستخدام معدالت ا
 

 

النقدية املستقبلية املقدرة واملدفوعات املكتسبة أو املدفوعة على أصل مالي أو التزام    التحصيالت   الفائدة الفعلي هو املعد  ال ي يقوم بخصم  معدإن  

يد سعر الفائدة الفعلي  املالي. يتم تحداملطلوب فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية لألصل املالي أو دار على معلى مدى عمره املتوقع أو، حسا االقتضاء، 

املالي وال يتم تعديله الحًقا. عند حساب معدالت الفائدة الفعلية، يقدر البنك التدفقات النقدية مع مراعاة جميع  واملطلوب  عند االعتراف املبدئي لألصل 

 خسائر االئتمان املستقبلية. باستثناء ية لألدوات املالية، الشروط التعاقد
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 )تتمة(  ز( االعتراف باإليرادات

يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. تشمل  ب معد  ايشمل حسا  ال  تشكل جزًءا  والرسوم املدفوعة أو املستلمة التي  تكاليف املعامالت  لفائدة الفعلي جميع 

 مالي  مطلوب تكاليف املعامالت التكاليف اإلضافية التي تنسا بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار أصل أو 
 

كما تم  الية منخفضة ااملوجودات امليتم احتساب الفائدة على   تطبيق معد  الفائدة الفعلي األصلي لألصل املالي على القيمة الدفترية  لقيمة من خال  

 تخفيضها بواسطة أي مخصص لالنخفاض في القيمة. 
 

 الرسوم والعموالت واملصروفات

ألصل أو االلتزام املالي في قياس معد  الفائدة  الفعلي على ا  ن سعر الفائدةيتم تضمين إيرادات الرسوم والعموالت واملصروفات التي تعد جزًءا ال يتجزأ م

 الفعلي.
 

 حسا االقتضاء.  بالتناسا الزمنييتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعموالت األخرى املكتسبة من تقديم الخدمات كإيراد، وعندما يتم تقديم الخدمات أو 
 

 اإليرادات التشغيلية األخرى 

خرى على أرباح أقل من الخسائر املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التجارية، وتشمل جميع التغيرات في القيمة العادلة املحققة  ية األ رادات التشغيلاإليتشتمل  

 وغير املحققة والفوائد وأرباح األسهم وفروق العمالت األجنبية.
 

 املقاصة

/ معايير املحاسبة الدولية، أو   املعايير الدولية إلعداد التقارير املاليةموجا ُيسمح ب لك ب  يتم عرض اإليرادات واملصروفات على أساس صاٍف فقط عندما

 إذا كانت األرباح والخسائر الناشئة عن أي بنك من املعامالت املماثلة كما هو الحا  في نشاط تداو  البنك. 

 

 ح( العمالت األجنبية 

 ملعامالت. سائدة بتاريخ تواريخ اوفًقا ألسعار الصرف اليتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية 
 

ك التاريخ. يتم إعادة  يتم تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية السائدة بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف السائد في ذل

لعملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد  بالقيمة العادلة إلى ابية والتي يتم قياسها  تحويل املوجودات واملطلوبات غير النقدية السائدة بعمالت أجن

بالعملة األ  التاريخية  يتم قياسها من حيث التكلفة  واملطلوبات غير النقدية التي  تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل املوجودات  تاريخ  باستخدام  في  جنبية 

 دة في تاريخ املعاملة. أسعار صرف العمالت األجنبية السائ
 

ت األجنبية الناتجة  يتم تحويل عقود الصرف األجنبي اآلجلة إلى العملة الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ التقرير. يتم إثبات فروق العمال 

قة في القيمة العادلة في الدخل  حتغييرات ال  إلدخا   تم اختيارها عن التحويل في الربح أو الخسارة، باستثناء الفروق الناتجة عن تحويل االستثمارات التي  

 الشامل اآلخر.

 

 ط( الضمانات املالية 

أحد    إخفاقعن الخسارة التي تكبدها بسبا    لتعويض حامل الضمانالبنك سداد مدفوعات محددة   تقض ي علىالعقود التي في  الضمانات املالية  تتمثل  

القيمة الحالية ألي دفعة متوقعة    وأالتزام الضمان املالي الحًقا بالقيمة املطفأة    قيد   تم الدين. ي  سند وفًقا لشروط    االستحقاق عند   سداد دينهفي    املدينين 

 احتمالية سداد الدفعة بموجا الضمان، أيهما أكبر.   عند
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 ي( املدفوعات القائمة على األسهم 

 إلى موظفي البنك. األسهم  والتي تقوم بموجبها سيتي جروب بتقديم القائمة على األسهم  ) سيتي جروب (يشار  البنك في خطط حوافز
 

يدها على مدى فترة التقادم، ويتم تعديلها بتقدير املصادرة خال   في وقت املنحة ويتم قالقائمة على األسهم  للمكافآت التحفيزيةيتم تحديد القيمة العادلة  

جوائز غير املمنوحة سنوًيا ويتم االعتراف  تلك الفترة، مع االعتراف باملبلغ املقابل في حقوق امللكية. تتم مراجعة التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لجميع ال

 ي حقوق امللكية.بأي تغييرات في القيمة ف

 

 اإليـجار عقود ( ك

أي إعادة قياس  ب معدلة    بالتكلفة ناقًصا االستهال  املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة،   والحًقا بالتكلفة    موجودات حق االستخدام يقي  البنك مبدئًيا  

ية املخصومة باستخدام معد  الخصم الضمني وعات اإليجار املستقبلبالقيمة الحالية ملدف االلتزامات اإليجارية . يقي  البنك مبدئًيا لاللتزامات اإليجارية

تم اإلفصاح عن  لقد  لربح ومدفوعات اإليجار، وك لك تأثير تعديالت اإليجار، من بين أمور أخرى.  ل االلتزامات اإليجارية ديل  تعالحًقا يتم  و اإليجار.    عقد   في

تم اإلفصاحاألخرى في حين    موجودات حق االستخدام  األخرى    املطلوبات في    ومصاريف الفوائد على االلتزامات اإليجارية   يجارية عن االلتزامات اإل   أنه قد 

 صروفات العامة واإلدارية على التوالي. وامل
 

صيرة األجل )أي  على متطلباته العامة على عقود اإليجار ق  16اختار البنك تطبيق الوسيلة املسموح بها بموجا املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

، يعترف البنك  ومن ثم .  ذات قيمة منخفض و أقل( وعقود إيجار موجودات  شهًرا أ  12  مدتها   تلك التي ال تتضمن خيار شراء ولها فترة إيجار في تاريخ البدء

نمط مزايا    إن كان يمثلمنهجي آخر اإليجار املرتبطة بتلك اإليجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس  بمدفوعات 

 .  ة املستأجر، على غرار املحاسبة الجارية لعقود اإليجار التشغيلي
 

 ل( األدوات املالية

 في األحكام التعاقدية لألداة. 
ً
 يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية عندما يصبح البنك طرفا

 القياس املبدئي  

تكاليف املعامالت التي تعزى مباشرة إلى حيازة أو إصدار موجودات ومطلوبات مالية )بخالف    ملالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. يتم قياس املوجودات واملطلوبات ا

م أو ُتخص  املالية  املطلوباتات املالية أو  املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارة( تضاف إلى القيمة العادلة للموجود

تكاليف املعاملة املنسوبة مباشرة إلى شراء املوجودات املالية أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من وتقيد  ، عند االعتراف األولي.  حسا االقتضاء منها،  

 خال  الربح أو الخسارة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة. 

 

 التصنيف والقياس: 

 اندماج:، بناًء على واملشتقاتالية، باستثناء أدوات حقوق امللكية  تم تقييم جميع املوجودات املمن منظور التصنيف والقياس، ي

يتجزأ من نموذج  التدفقات النقدية أو بيع املوجودات املالية أو كليهما جزًءا ال    يمثل تحصيلنموذج أعما  املنشأة إلدارة املوجودات )وما إذا كان   (1)

 العمل(، 

 (.ذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات رأس املا  والفائدةلتعاقدي لألدوات )ما إخصائص التدفق النقدي ا (2)
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 )تتمة(  ألدوات املاليةا ل(

 املالية واملطلوبات املالية املوجودات

 املشتقات وأدوات حقوق امللكية  -( املوجودات املالية 1

التغييرات من    عك ، يتم قياس املشتقات وأدوات حقوق امللكية ضمن النطاق بالقيمة العادلة، مع  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم    بموجا 

جزًءا من برنامج  ت املشتقات تمثل  (. يمكن تطبيق االستثناءات فقط إذا كانالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارةئر )حساب األرباح والخساخال   

 محاسبة التحوط. 
 

 لربح أو الخسارة.بالقيمة العادلة من خال  ا  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  وفقالبنك جميع أدوات حقوق امللكية   يقي 
 

 

 أدوات الدين  -( املوجودات املالية 2

 ، توجد فئات التصنيف والقياس األولية التالية ألدوات الدين واملوجودات املالية: 9رقم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  بموجا 

 ؛املطفأةالتكلفة ب •

 ؛ والقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخرب •

 الربح أو الخسارة خال  ادلة من القيمة الع ب •
 

بالتكلفة  ”خاصة بأدوات املوجودات املالية والديون التي يتم قياسها إما تحديدخيارات  9إلى ذلك، يوفر املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  باإلضافة

فقط    بالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارةه ه األدوات    ثلم  تحديدلمنشأة خيار  ول.  ”القيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخرب”أو”املطفأة

 . التطابق املحاسبيعندما يلغي ه ا التعيين أو يقلل بشكل كبير من عدم 
 

 معايير التصنيف للفئات الثالث بمزيد من التفصيل.  الفقرات التالية تتناو  
 

 املطفأةالتكلفة  -

 استيفاء الشرطين التاليين: لة وقياسها الحًقا بالتكلفة املطفأة فقط في حا املوجودات املالية   -يجا تصنيف أداة الدين 
 

نموذج العمل:   ( أ بأداة الدين  يُ أن  اختبار  نموذج املوجودات املالية    -حتفظ  تحصيل  بهدفه  أعما  يتم تحقيق    ضمن  االحتفاظ باملوجودات من أجل 

 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 
 

تدفقات  املوجودات املالية في تواريخ محددة    -ط التعاقدية ألداة الدينالشرو أن يترتا على  :  صليلفائدة على املبلغ األ مدفوعات رأس املا  وااختبار   (ب

 . ال تمثل سوى مدفوعات رأس املا  والفائدة على املبلغ األصلينقدية 
 

 القيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر -

 تم استيفاء الشرطين التاليين: إذا  ة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخرقيمباليتم تصنيف املوجودات املالية وقياسها 

التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات   تحصل : يتم االحتفاظ باألصل املالي في نموذج أعما  يتم تحقيق هدفه من خال  األعما اختبار نموذج  ( أ

 املالية: و 

لألصل املالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية ال تمثل سوى    الشروط التعاقدية أن يترتا على: املبلغ األصليمدفوعات رأس املا  والفائدة على اختبار  (ب

 .مدفوعات رأس املا  والفائدة على املبلغ األصلي
 

 القيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارة  -

على سبيل املثا ، عندما ال يتم االحتفاظ    يمة العادلة من خال  الربح والخسارة.الفئات امل كورة أعاله وقياسها بالق  ضمنيتم تصنيف أي أداة مالية ال تدخل  

التدفقات النقدية وبيع املوجودات، تحصيل  يهدف إلى   أعما يهدف إلى االحتفاظ بالتدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن نموذج   أعما باألصل في نموذج  

التدفقات النقدية التعاقدية  . عالوة على ذلك، يجا تصنيف أي أداة ال تتضمن خصائص  أو الخسارة  بالقيمة العادلة من خال  الربحاألصل  سيتم تصنيف 

 . لخسارةالقيمة العادلة من خال  الربح أو امدفوعات رأس املا  والفائدة( في فئة  ال تجتاز اختبارلها فقط مدفوعات رأس املا  والفائدة )أي أنها  التي
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 تحـدة  وع اإلمـارات العـربيـة املفـر   –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 )تتمة(  ل( األدوات املالية

 )تتمة(  املالية واملطلوبات املالية املوجودات
 

 )تتمة(  أدوات الدين -( املوجودات املالية 2
 

 عترافإلغاء اإل 

املحددة بالقيمة العادلة من فيما يتعلق باألوراق املالية االستثمارية في األسهم  الدخل الشامل اآلخرال يتم االعتراف بأي ربح / خسارة تراكمية معترف بها في 

 كية إلى األرباح املستبقاة.باشرة من امللويتم نقلها م ه ه األوراق املالية االعتراف بفي حساب الربح أو الخسارة عند إلغاء  شامل اآلخرخال  الدخل ال
 

الدخل  ، فإن إعادة الربح أو الخسارة املتراكمة املعترف بها سابًقا في أوراق الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخرعندما يتم استبعاد 

 يعاد تصنيفها من حقوق امللكية إلى الربح أو الخسارة.  الشامل اآلخر
 

 األعمال نموذج يم تقي

لموجودات املالية مًعا لتحقيق هدف أعما  معين. ال يعتمد نموذج أعما   ل املجموعاتيتم تحديد نموذج أعما  البنك على مستوى يعك  كيفية إدارة  

 لكل أداة على حدة(. يتم إجراء ه ا التقييم عل بشأن أي أداة بعينهاالبنك على نوايا اإلدارة 
ً
مستوى  ويكون ى مستوى أعلى من التجميع. )أي أنه لي  تقييما

البنك   وتحتفظ إدارةالتجميع في املستوى ال ي تتم مراجعته من قبل موظفي اإلدارة الرئيسيين، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات االستراتيجية لرجا  األعما . 

 ذج أعما  إلدارة أدواته املالية. أكثر من نمو ب
 

يأخ  البنك في االعتبار جميع األدلة ذات  و النوعية. و الحقائق والظروف، مع مراعاة العوامل الكمية  تناًدا إلى  حكام اساتخاذ أيتطلا تقييم نموذج العمل  

 ر: في تاريخ التقييم. تشمل ه ه األدلة ذات الصلة، على سبيل املثا  ال الحصاملتاحة الصلة 

 موذج العمل ه ا وإبالغ موظفي اإلدارة الرئيسيين بالبنك به؛تقييم أداء نموذج العمل واملوجودات املالية املوجودة في ن  كيفية ( أ

 الطريقة التي تدار بها تلك املخاطر؛ وبخاصةاملخاطر التي تبثر على أداء نموذج األعما  )واملوجودات املالية املحتفظ بها في نموذج العمل(،  (ب

املدارة أو التدفقات النقدية  ان التعويض يستند إلى القيمة العادلة للموجودات  تعويض مديري األعما  )على سبيل املثا ، ما إذا ك ريقة التي يتم بها  الط (ج

 التعاقدية املحصلة(؛ و 

 في املستقبل. تكرار وحجم وتوقيت املبيعات في الفترات السابقة، وأسباب ه ه املبيعات والتوقعات بشأن نشاط املبيعات  (د
 

 

 والفائدة فقط املبلغ الرئيس يدفوعات تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي م

عندئٍ  يجا إجراء تقييم لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات  ف، أو تحصيل أو بيعتجميع في نموذج  إما  مستبقاةإذا كانت األداة 

ُتعرَّف  ف ، ت رأس املا  فقط والفائدة على رأس املا  املستحقوعا دفملمطلوبة لتحديد التصنيف. بالنسبة  والفائدة على رأس املا  املستحق رأس املا  فقط 

   لك مراجعة ك  كما يمكن أن يتضمنالفائدة على أنها مقابل القيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ الرئيس ي املستحق خال  فترة زمنية.  

ملرتبطة باالحتفاظ باألصل املالي  لسيولة( والتكاليف )على سبيل املثا ، التكاليف اإلدارية( امخاطر اإلقراض األساسية األخرى )على سبيل املثا ، مخاطر ا

تدفقات نقدية ال تمثل مدفوعات   يهايترتا علالتعاقدية األخرى التي    إن الخصائص لفترة زمنية معينة وهامش ربح يتوافق مع ترتيا اإلقراض األساس ي.  

 . بالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارةقياس األداة والفائدة تبدي إلى  املبلغ الرئيس ي
 

بترتيا اإلقراض األساس ي، مثل الإن   لها  ال عالقة  تقلا التدفقات النقدية التعاقدية التي  للمخاطر أو  تعرض  الشروط التعاقدية التي تعرض التعرض 

مدفوعات رأس املا  فقط والفائدة على  تستوفي معايير اختبار نقدية تعاقدية قات  تدف يترتا عليها تغيرات في أسعار األسهم أو أسعار السلع األساسية، ال  لل

 .رأس املا  املستحق
 

تاريخ    ات النقدية التعاقديةإجراء اختبار التدفقويتعين   تغييرات الحقة على األحكام إجراء  عند االعتراف املبدئي باألصل املالي، وعند االقتضاء، في  أي 

 . التعاقدية لألداة
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 )تتمة(  ل( األدوات املالية

 املطلوبات املالية   (3

 العادلة(. لة من خال  الربح والخسارة )بما في ذلك فئة خيار القيمة لتكلفة املطفأة والقيمة العاد بالنسبة للمطلوبات املالية: ا توجد فئتان للقياس 

 : أي مما يلياملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارة في حالة وجود  يقوم البنك بتحديد

 يتم إدارة االلتزام وتقييم األداء على أساس القيمة العادلة أن  •

 ؛ أوالتطابق املحاسبيعدم إلى إزالة أو الحد من اختيار القيمة العادلة بدي ي أن •

 العقد على واحد أو أكثر من املشتقات املضمنة أن يتضمن  •
 

 بالنسبة للمطلوبات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خال  الربح أو الخسارة، يتم عرض تغييرات القيمة العادلة على النحو التالي: 

 ، وفي الدخل الشامل اآلخرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات جيل مبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام املالي ال ي يعزى إلى التغيير تس   يجا   •

 يتم تسجيل املبلغ املتبقي من التغيير في القيمة العادلة لاللتزام في األرباح والخسائر.   •
 

ي االئتمان الخاص املسجلة مسبًقا في  ستحقاق(، لن يتم إعادة تدوير التغييرات ف ، تتم إعادة شراء املسبولية قبل اال عند اإلطفاء املبكر )على سبيل املثا

 .ستبقاةمباشرة إلى األرباح امل رصيد الدخل الشامل اآلخر. يتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة

 

 إعادة التصنيف (  4

إعادة التصنيف نادرة للغاية. ال يمكن إعادة تصنيف األصل املالي إال إذا يكون عند االعتراف املبدئي ومن املتوقع أن ملوجودات املالية يتم تحديد تصنيف ا

املحددة بموجا  ية إعادة تصنيف األدوات املال. كما ال يجوز بإعادة تصنيف االلتزامات املالية  وال ُيسمحاملوجودات املالية.  األعما  بشأن إدارةتغير نموذج 

 . خال  الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة من خال  القيمة العادلة من 

 

 املوجودات املالية 

ا  
ً
. إذا كانت التدفقات النقدية  جوهرًياإذا تم تعديل شروط األصل املالي، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعد  مختلفة اختالف

إلى   كبير، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات  مختلفة  يتم إلغاء  ، وقد انتهت صالحيتهاتكون  الي األصلي  النقدية من األصل املحد    االعتراف في ه ه الحالة، 

 اختبار انخفاض القيمة قبل التعديالت. ، مع إجراء األصل املالي األصلي ويتم تسجيل األصل املالي الجديد بالقيمة العادلةب
 

تعديلها بطريقة أخرى وال تبدي إعادة التفاوض أو التعديل إلى إلغاء االعتراف   على التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي أوادة التفاوض عندما يتم إع

وفًقا   يجا على البنك إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية لألصل  9رقم  للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  ب لك األصل املالي  ربح أو    مع قيد املالي  ، 

 تعديل في الربح أو الخسارة. الخسارة 
 

بإعادة التصنيف على أساس  وحيث أن   ال ُيسمح  البنك يصنف األصل املالي عند االعتراف املبدئي على أساس الشروط التعاقدية على مدى عمر األداة، 

 . في إللغاء االعتراف بهيك  بماالتدفقات النقدية التعاقدية لألصل املالي، إال إذا تم تعديل األصل 
 

 

 املطلوبات املالية 

  باألصل . في ه ه الحالة، يتم االعتراف  جوهرًياالتدفقات النقدية لاللتزامات املعدلة  في حا  اختالف  املالي عند تعديل شروطه و  األصليقوم البنك بإلغاء  

بين القيمة الدفترية  فر الويتم إدراج  املالي الجديد على أساس الشروط املعدلة بالقيمة العادلة.   املالية الجديدة  ألة واملطلوبات  املطاملالية    للمطلوباتق 

 بشروط معدلة في الربح أو الخسارة. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( الهامة  . السياسات املحاسبية3
 )تتمة(  ل( األدوات املالية

 انخفاض القيمة 

بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خال  الدين املقاسة على أي أدوات  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  القيمة وفقينطبق معيار انخفاض 

 ، بما في ذلك: ت املالية خارج امليزانية العموميةوأيًضا على التزامات القروض والضماناالدخل الشامل اآلخر، 

 قروض الشركات والقروض التجارية؛  •

 الودائع لدى البنو .  •

 عك  اتفاقيات إعادة الشراء ومعامالت اقتراض األوراق املالية؛  •

 ؛ االستثمارات في أدوات الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر •

 ؛الربح أو الخسارةقياسها بالقيمة العادلة من خال  التي ال يتم  غير القابلة لإللغاء جميع التزامات القروض •

 مع العمالء(؛ و املبرمة  )عقود اإليرادات  15نطاق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  ضمنال مم التجارية املدينة  •

 دينة( املأي مستحقات أخرى )مثل ذمم الوساطة  •

 

 ئتمانية املتوقعةرة اال الخسانموذج انخفاض 

تصنيف  قياس مخصصات خسائر االئتمان في تاريخ كل تقرير وفًقا لنموذج انخفاض الخسائر االئتمانية املتوقعة على ثالث مراحل وال ي يتم بموجبه  سيتم  

 كل أصل مالي في إحدى املراحل التالية: 
 

ال   -  1املرحلة   التاريخ  إلى  لألصل املالي  كبيرة من االعتراف املبدئي  إلى االعتراف األولي، يتم االعتراف     ي شهد فيه األصل زيادة  بالنسبة  في مخاطر االئتمان 

. يتم احتساب الفائدة بناًء على  شهًرا التالية 12الـ عن التخلف عن السداد املتوقع خال   تنشأاالئتمانية املتوقعة أن   ل خسائربمخصص الخسارة مساوًيا  

 صل. إجمالي القيمة الدفترية لأل 
 

ة الكبيرة في مخاطر االئتمان املتعلقة باملخاطر عند االعتراف املبدئي لألصل املالي، يتم االعتراف بمخصص خسارة مساوًيا لخسائر  بعد الزياد  -  2املرحلة  

 لألصل. االئتمان الكاملة املتوقعة على مدى العمر املتبقي لألصل. يتم احتساب الفائدة بناًء على إجمالي القيمة الدفترية  
 

بين التدفقات النقدية    2واملرحلة    1يتم قياس الخسائر االئتمانية للموجودات املالية في املرحلة   كقيمة حالية لجميع حاالت العجز النقدي )أي الفرق 

 (. تحصيلهااملستحقة للمنشأة وفًقا للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك  
 

على مدى العمر  ، يتم االعتراف مخصص الخسارة ال ي يعاد  الخسائر االئتمانية املتوقعة االئتمانية منخفض القيمةلي عندما ُيعتبر األصل املا  - 3املرحلة 

 من إجمالي القيمة الدفترية. الزمني بالكامل
ً
 . يتم احتساب إيرادات الفوائد بناًء على القيمة الدفترية لألصل، بعد خصم مخصص الخسارة، بدال

 

 ، مثل: م حوظة يمكن للشركة إدراكهاألصل املالي بيانات ل  القيمة االئتمانيةعلى انخفاض  تد تشمل األدلة التي 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو امللتزم؛ •

 خرق العقد، مثل التخلف عن السداد أو تأخر سداد الفوائد أو املدفوعات الرئيسية؛  •

 مالي أخرى؛ ظيم يصبح من املحتمل أن يدخل املقترض في حالة إفالس أو إعادة تن •

 اختفاء سوق نشط لتلك املوجودات املالية بسبا الصعوبات املالية؛ أو  •

ي بتلك  بيانات م حوظة تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من محفظة املوجودات املالية من  االعتراف األول •

 فاض مع املوجودات املالية الفردية في املحفظة، بما في ذلك: نخالرغم من أنه ال يمكن بعد تحديد اال باملوجودات، 

 للمقترضين في املحفظة؛ سداد تغييرات سلبية في حالة ال −

 املوجودات في املحفظة.  التعثر في سداد الظروف االقتصادية الوطنية أو املحلية التي ترتبط مع  −
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 ـدة  فـروع اإلمـارات العـربيـة املتح  –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 )تتمة(  ل( األدوات املالية

 الخسارة االئتمانية املتوقعة )تتمة( نموذج انخفاض 
 

 . عندما ال يكون هنا  أي احتما  واقعي للتعافييتم شطا القروض 
 

ترجيحها،  ير  تقد  ويتعين إجراء نزاهتها واحتمالية  والظروف الحالية  ل خسائر االئتمانية املتوقعة لضمان  ذلك املعلومات حو  األحداث املاضية،  بما في 

 القيمة الزمنية للنقود.  تقدير  وك لك مراعاةخ التقرير. والتوقعات املعقولة والداعمة لألحداث املستقبلية والظروف االقتصادية في تاري
 

والتعرض  عند التعثر سداد املوجودات املالية والخسارة ية التعثر في سداد من خال  تقييم الحتمال الخسائر االئتمانية املتوقعة باألساس يد قياسيتم تحد

شهًرا، في   12ملدة تعثر احتمالية ال، سيستفيد البنك من 1لنسبة لألصل املالي في املرحلة باأما . التقريرالنقدي حتى تاريخ العجز حيث يتم خصم التعثر عند 

 على مدار العمر الزمني من أجل تقدير مخصص انخفاض القيمة.  3واملرحلة   2حين يستخدم األصل املالي في املرحلة 
 

 

 التعرضات املدارة جماعًيا حسا التصنيف

 مدى تعقيدها.القيمة لقروض الشركات باستخدام نماذج متطورة حسا الحجم النسبي ل جودة و سيتم تقدير مخصص انخفاض 
 

 

 التعرضات املدارة حسا االتجاهات 

ال يستطيع البنك   إلى املعلومات التاريخية املفصلة و / أو تجربة الخسارة، فإن    التوصلعلى وجه الخصوص، بالنسبة ملحافظ قروض املستهلكين، حيث 

ا باستخدام نقاط الدعم وغيرها من املعلومات النوعي البنك سوف 
ً
 ة الخاصة بكل محفظة. يتبنى أسلوًبا مبسط

 

 النهج املبسط : املوجودات املالية األخرى 

قصيرة األجل وبسيطة بطبيعتها، سيقوم البنك بتطبيق نهج قياس مبسط قد يختلف عن ما تم وصفه أعاله.   التي تعدبالنسبة للموجودات املالية األخرى، 

يتضمن   إال أنه واإلبالغ عن رأس املا  التنظيمي،    الجهدتوى العاملي ألغراض اختبار  يستفيد ه ا النهج من النماذج الحالية املستخدمة حالًيا على املس

 . 9التقديرات مع املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  فقلتوامكونات مطورة خصيًصا 

 

 في مخاطر االئتمان الزيادة الجوهرية

راف األولي. يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت  نا  زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان بالنسبة إلى االعتإذا كانت ه  2إلى املرحلة    1األصل املالي من املرحلة    ينتقل

تقديرات  اتخاذ ئتمان لألداة املالية قد زادت بشكل م حوظ من  االعتراف املبدئي. يتطلا تحديد ما إذا كانت هنا  زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان مخاطر اال 

 . جوهريةوأحكام 
 

ملطلقة( على مدى العمر املتوقع لألصل  )سواء بالقيمة النسبية أو بالقيمة ا  تدهور الجودة االئتمانيةالبنك زيادة مخاطر   يراعيراء ه ا التقييم،  إج  عند

املخاطرة املبدئية  لألداة املالية ذات كثر أهمية بالنسبة هو األمن  االعتراف املبدئي  تدهور الجودة االئتمانية القيمة املطلقة ملخاطر  في أي تغيير ويعتبر املالي. 

ذات مخاطرة مبدئية أعلى في التقصير. إن التغيير في املبشرات النوعية اإلضافية التي   بأخرى  للتخلف عن السداد مقارنة  الحتما  تمثل مرجعية  األدنى 

ماني للمخاطر الداخلية املبشرات النوعية اإلضافية  نيف االئتفئات التصوتشمل  زم.  التخلف عن السداد يكون مدفوًعا بالدرجة األولى بتصنيف مخاطر امللت 

 . كعوامل مرجعيةالتي تعمل 

 

 التصنيف في مراحل

بناًء على ما إذا كان    9ملوجودات املالية في كال االتجاهين من خال  مراحل نموذج انخفاض قيمة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  انتقا  ايمكن  

 املنخفض القيمة االئتمانية الحًقا. األصل  إن تغير زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان من  االعتراف املبدئي أو  وجود تقييم 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 )تتمة(  ل( األدوات املالية

 )تتمة(  التصنيف في مراحل
 

، سيقوم البنك بالتحقق مما إذا كان األصل قد انخفضت قيمته بالفعل )املرحلة  االئتمانية املتوقعة ألي التزام مااإلبالغ عن الخسائر  من أجل تحديد مرحلة  

ال )املرحلة  3 الثانية من2و    1( أم  تدهور كبير في االئتمان )أو تحسين االئتمان( مقارنة مع التصنيف االئتماني عند    (. سيتم تحديد املرحلة  خال  وجود 

 االعتراف ا
ً
جميع املوجودات املالية  ويتم االعتراف في املرحلة األولى ب. ياألول باالعترافألولي. ال تتمتع موجودات املرحلة األولى بتدهور كبير في االئتمان مقارنة

ا املشتراة
ً
املشتراة أو التي نشأت منخفضة  الية املوجودات امل اعتبار. يتم نشأت وهي منخفضة القيمة االئتمانيةي نشأت والتي لم يتم شراؤها أو أو الت حديث

الخسائر  ييرات في  املبدئي. بالنسبة له ه املوجودات، يعترف البنك بجميع التغ  االعترافبطريقة مختلفة ألن األصل قد انخفضت قيمته عند    القيمة االئتمانية

في الربح أو الخسارة. يقترن وجود تدهور /    مقيدةأي تغييرات    اعاة مر   خسارة مع  كمخصص على مدار العمر الزمني من  االعتراف األولي   االئتمانية املتوقعة 

كان لتحديد ما إذا  االفتراض ي  بين املر   تحسن )إحصائًيا( ملموًسا مع أهمية االحتما     فع دب   لبنا  ومیق  نل،   لذ  علی  وةاحل. وعال من املطلوب االنتقا  

 و ی  30التي تخطت   تضا ر لتعا  ن بأ تفيد لتي ا  تضاراالفتا
ً
إجراء مراجعات نوعية إضافية  ك لك   تم يو .  جوهرية في مخاطر االئتمان  دة یاز   قد شهدت   تعتبر   ما

 زادت املخاطر بشكل كبير. لتقييم نتائج التدريج وإجراء التعديالت، حسا االقتضاء، لتعك  بشكل أفضل املواقف التي 
 

تسجيل التغييرات املطلوبة في مخصص الخسارة االئتمانية تأثير    ، يتم  ذلك  شهًرا(    12ملدة    الخسائر االئتمانية املتوقعة)  1بين املرحلة    االنتقاالتبما في 

 . الخسائر االئتمانيةيل ملخصص (، في الربح أو الخسارة كتعدعلى مدار العمر الزمني الخسائر االئتمانية املتوقعة) 2واملرحلة 
 

 

 التصحيحفترة 

السداد بدرجة كافية قبل رفع مستوى   التعثر فيخطر ن انخفاض شهًرا على األقل للتأكد م 12ة لفترة اختبار مدتها يواصل البنك مراقبة ه ه األدوات املالي

 (. 1شهًرا )املرحلة  12ملدة   الخسائر االئتمانية املتوقعة إلى( 2)املرحلة الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدى العمر الزمني التعرض من 
 

تردد أطو  ب شهًرا )في الحاالت التي تكون فيها األقساط  12( و أقلأقساط )لعمليات السداد على أساس ربع سنوي أو  3يراقا البنك فترة اختبار ال تقل عن و 

 . 2إلى  3 من ربع سنوي( بعد إعادة الهيكلة، قبل الترقية من املرحلة
 

 

 العمر املتوقع

، يجا على البنك النظر في الحد األقص ى للفترة التعاقدية التي يتعرض خاللها البنك ملخاطر االئتمان، بما في ذلك  ةالخسائر االئتمانية املتوقععند قياس 

الدوارة التي لي  لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم تقدير    عمليات السحا املحتملة واالستحقاق املتوقع لألصل املالي. بالنسبة لبعض التسهيالت االئتمانية

 ال يتم تخفيف خسائر االئتمان عن طريق إجراءات اإلدارة. عندماتوقع بناًء على الفترة التي يتعرض خاللها البنك ملخاطر االئتمان العمر امل
 
 

 

 تعريف التعثر  3املرحلة 

التغيير في خطر حدوث   األخ  باالعتبارعلى مدار العمر الزمني، يتم  سائر االئتمانية املتوقعةداة ل ختتحو  األ كما ذكر أعاله، لتحديد ما إذا كان يجا أن 

 على مدى العمر املتوقع لألدوات املالية.  تعثـر
 

صلة والنظر في املبشرات النوعية  يطبق البنك تعريًفا افتراضًيا يتوافق مع التعريف املستخدم ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية لألداة املالية ذات ال

ق على جميع األدوات املالية ما  السداد املستخدم له ا الغرض بشكل متس التعثر فياملالية( عند االقتضاء. يتم تطبيق تعريف  التعهدات)على سبيل املثا ، 

 لم تتوافر املعلومات التي تورح تعريًفا افتراضًيا آخر أكثر مالءمة ألداة مالية معينة. 
 

 : التزام معينعلى أي قد حدث  التعثر يعتبر عند حدوث أي من أو كال اإلجرائيين التاليين 

 يوًما؛   90ألكثر من مستحقة حاالت تعرض وجود  .1

بغض النظر عن وجود أي مبلغ مستحق أو عدد األيام   سدادُيقّيم امللتزم بأنه من غير املرجح  أن   .2 تحقيق ضمان،  دون  بالكامل    التزاماته االئتمانية 

 . املاضية املستحقة
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 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 )تتمة(  ل( األدوات املالية

 و سيناريوهات اقتصادية متعددةمستقبلية معلومات 

دية.  راعي التقديرات معلومات حو  األحداث املاضية والظروف الحالية والتنببات املعقولة والداعمة حو  األحداث املستقبلية والظروف االقتصاأن تيجا  

 . وأحكام جوهريةتقديرات   املستقبلية اتخاذ يتطلا تطبيق املعلومات 
 

لتقلبات وعدم اليقين في الخسائر املتوقعة، بما في ذلك عوامل مثل معدالت نمو  عي اترا  نماذج تتضمن سيناريوهات اقتصادية متعددة قام البنك بتطوير  

إلدارة املخاطر   يقدمها االقتصاديون في سيتي جروب  بيانات  GCRM)  العاملية الناتج املحلي اإلجمالي ومعدالت البطالة، التي  إلى  تستند ه ه التقديرات   .)

الحا املخاطر  سمات  تعك   التي  الترحيل  ل جهلية  املحفظة  تصنيف  نماذج  من  املستمدة  الخسارة  توقعات  مع  إلى جنا  جنًبا  الدين  وأدوات  امللزمة  ات 

والخسائر املصممة لتقدير خسائر ائتمان اإلجهاد ملحافظ الجملة. كما ذكرنا أعاله، تضمنت ه ه النماذج مكونات تم تطويرها خصيًصا   احتمالية التعثرو 

وعامل تحويل  الخسارة عند التعثر  و    احتمالية التعثـر. يتم معايرة نماذج  9ة مع املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  وافقت متالتقديرا  من أجل أن تكون 

التاريخية امل حوظة من   ب  التعثر في االئتمان مع األنماط    موذج النماذج االقتصادية. يعك  النمحركات  السداد والخسائر على مدار عدة سنوات وترتبط 

ختلفة. ال يستخدم البنك أفضل السيناريوهات أو الحاالت  املقتصادية اال لتوقعات ا كأحد العوامل الدالة علىمالية الخسارة املختلفة وشدة الخسارة احت

تأثير مادي    هات متعددة لهاتعتبر سيناريو   عندماعلى األقل عند تطبيق نهج متطور  ثالثة سيناريوهاتاألسوأ، ولكنه يقيم عدًدا تمثيلًيا من السيناريوهات )

 . لتحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة( واحتما  ترجيح ه ه السيناريوهات  مترابطغير 
 

، أعاد البنك  19-ترتبت على جائحة كوفيدتي للظروف ال  غير املسبوقةكجزء من عملية تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة في نهاية العام، نظًرا للطبيعة  

 . بعدم اليقين املشار إليهالقتصادية الكلية باستخدام البيانات العاملية الحتساب املخاطر املرتبطة ته امدخال تعديل
 

وملساعدة اإلدارة على    ية السنة، في نهاعملية تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة   بشأن 2020  التي شهدها عام األحداث غير املسبوقة    احتسابضمان  ول

 العوامل الرئيسية التي لم يتم تسجيلها بالكامل في عملية تقدير الخسائر االئتمانية املتوقعة:  مراعاةم ، توارحإجراء تقدير 
 

، إضافة إلى  البلدان  جانا عددفرض حالة اإلغالق والعودة إلى ما قبلها بشكل متكرر من  الناش ئ عن    عدم االستقرار االقتصاديل   املعدالت املرتفعة  •

 ت الجديدة. لقاح وفعاليته ضد السالال عدم اليقين بشأن توافر ال

وهات  أن تبدي الطبيعة املتأخرة لتوافر البيانات االقتصادية جنًبا إلى جنا مع املستويات العالية من التقلبات االقتصادية إلى ظهور سيناري  إمكانية •

 . أصبحت مقررة بشكل سريعمستقبلية 

لقد ترتا على  ، واملنح املباشرة. املضمونة حكومًياأجيل القانوني للقروض، والقروض الت، و متضمنة خطط التأجيلتدابير الدعم الحكومية  أن تكون  •

. من  الحكوميطني في مستويات الدين الو وجود زيادة غير مسبوقة على االقتصادات، ولكنها أدت أيًضا إلى الوباء  الحد من أو احتواء تأثير  ه ه اإلعانات 

 واالستجابات السياسية املستمرة إلى إطالة فترة الظهور مقابل تصميم النموذج األصلي.  19-جائحة كوفيدطبيعة   تسفراملتوقع أن 
 

بناًء على تحليل البيانات  تم تطوير العالقات املتوقعة بين املبشرات الرئيسية ومعدالت التخلف عن السداد والخسائر في مختلف محافظ املوجودات املالية  

 التاريخية ألكثر من خم  سنوات.
 

 في بيان املركز املالي مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة ض عر 

 على النحو التالي:  في بيان املركز املالي مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة عرض 

 ة الدفترية لألصل املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة: كخصم من إجمالي القيم −

 ص التزامات القروض وعقود الضمان املالي: كمخص −

وحقيقة أن    : نظًرا ألن القيمة الدفترية له ه املوجودات املالية بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين املقاسة   −

 ان املركز املالي. خسائر في بيل ال يتم إدراج مخصص ف، AAتصنيفها االئتماني هو 

  



28 

 العـربيـة املتحـدة   فـروع اإلمـارات   –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 )تتمة(  األدوات املالية( ل

 التقييم وأساليبشرح املدخالت واالفتراضات  -الخسائر االئتمانية املتوقعة قياس 

عد  
ُ
عند التعثر  والخسارة    احتمالية التعثر ، أي  مني هي مقايي  املخاطر على مدار العمر الزمنيوقعة على مدار العمل الز الخسائر االئتمانية املت  معالم ت

 والتعرض عند التعثر. 
 

وعلى  قبلية.  سيناريوهات االقتصاد الكلي املست بشأن   مستقبليةأن يتضمن حساب االحتياطي معلومات  9الدولي إلعداد التقارير املالية رقم املعيار  ويقض ي

رأس ة  ومراجع)بشكل أساس ي لدعم النماذج االئتمانية الشاملة لتحليل    الجهد االستفادة من النماذج التي تم تطويرها الختبار    ذلك، فقد قرر سيتي بنك

إلعداد التقارير    الدولي   لبات املعيار الستيفاء متط، وتطوير مكونات معينة حسا الحاجة 9  رقم إلعداد التقارير املالية    املعيار الدولي املا  كأساس لتطبيق  

 .للمحافظ املدارة حسا الفئةلعملية االحتياطي   9 رقم املالية 
 

وجود نتيجة م حوظة في احتمالية التعثر والخسارةعند  ( أو على مدار العمر الزمني استناًدا إلى  شهًرا  12)ًرا  شه  12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  يتم قياس  

 على النحو التالي:  رض عند التعثر، وهو ما تم تعريفهالتعثر والتع
 

أعاله (، إما على مدار اـل  ”املقترض عن الوفاء بالتزاماته املالية )وفًقا لتعريف العجز عن السداد وضعف االئتمان  تعثر احتما   احتمالية التعثر  تمثل   •

  ( الخسائر االئتمانية املتوقعة على مدار العمر الزمني) الزمني املتبقيى العمر على مد(، أو شهًرا 12الخسائر االئتمانية املتوقعة ملدة  شهًرا التالية ) 12

 لاللتـزام.
 

التعرض عند التعثر ملدة  شهًرا القادمة ) 12السداد، على مدار الـ  التعثر في في وقت  استحقاقها التي يتوقع البنك يستند التعرض عند التعثر على املبالغ  •

، يتضمن البنك  ة االلتزامات املتجددةفي حال(. على سبيل املثا ،  التعرض عند التعثر على مدار العمر الزمني)  العمر املتبقي( أو على مدى  شهًرا  12

 ، في حالة حدوثه. التعثرالرصيد املسحوب الحالي باإلضافة إلى أي مبلغ آخر من املتوقع سحبه إلى الحد التعاقدي الحالي بحلو  وقت 
 

  ومدةسا نوع الطرف املقابل ونوع ( حالخسارة عند التعثر)وتختلف توقعات البنك ملدى الخسارة عند التعرض للمخاطر.  تعثر الخسارة عند المثل ت •

  التعثر ( كنسبة مئوية من الخسارة لكل وحدة من التعرض في وقت  الخسارة عند التعثراملطالبة وتوافر ضمان أو دعم ائتماني آخر. يتم التعبير عن )

الخسارة   هي شهًرا  12ملدة   ون الخسارة عند التعثر تكشهًرا أو على مدار العمر الزمني، حيث  12  ملدة الخسارة عند التعثر (. يتم احتساب  الخسارة عند)

ة املتوقع حدوثها  النسبة املئوية ل خسار هي مدار العمر الزمني ، بينما تكون الخسارة عند التعثر على التالي 12في األشهر الـ  تعثر املتوقع حدوثها في حالة 

 للقرض.   املتبقيعلى مدى العمر املتوقع  التعثر  عند

 

 للبنك في تطبيق السياسات املحاسبية  الجوهرية( األحكام  م

بر تأثير على  والتي لها أك  للبنكفيما يلي األحكام الهامة، باستثناء تلك التي تنطوي على تقديرات، والتي اتخ تها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات املحاسبية  

 املبالغ املعترف بها في البيانات املالية: 
 

 األعما  تقييم نموذج  •

. يحدد البنك نموذج األعما  على مستوى األعما واختبار نموذج ”مدفوعات رأس املا  والفائدة فقط”يعتمد تصنيف املوجودات املالية وقياسها على نتائج

ة بما في  ًعا لتحقيق هدف أعما  معين. يتضمن ه ا التقييم الحكم ال ي يعك  جميع األدلة ذات الصليعك  كيفية إدارة مجموعات املوجودات املالية م

فية إدارتها وكيفية تعويض مديري املوجودات. يراقا البنك ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها واملخاطر التي تبثر على أداء املوجودات وكي

ب املقاسة  املالية  إلغاء  املوجودات  تم  ال ي  اآلخر  الشامل  الدخل  من خال   العادلة  القيمة  أو  املطفأة  بها التكلفة  سبا   االعتراف  لفهم  استحقاقها  قبل 

فاظ به من أجله. تعتبر املراقبة جزًءا من التقييم املستمر للبنك حو  ما إذا كان  ال ي تم االحت  األعما وما إذا كانت األسباب تتفق مع هدف  استبعادها  

تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغيير محتمل في   وجود غير املناسا ج العمل ال ي يتم االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية فيه مناسًبا وما إذا كان من نموذ

 . تصنيف تلك املوجودات
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 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 )تتمة(   للبنكفي تطبيق السياسات املحاسبية  الجوهرية( األحكام  م

 في مخاطر االئتمان  الزيادة الجوهرية •
ع والتي لها التأثير األكثر أهمية على املبالغ املعترف بها في  فيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات املحاسبية للفرو 

 البيانات املالية: 

ة ذات الصلة بكل سيناريو: عند  ستقبلي جات / السوق وتحديد املعلومات امللكل نوع من املنت  املستقبليةتحديد العدد واألوزان النسبية للسيناريوهات  •

ة معقولة وقابلة للدعم، والتي تستند إلى افتراضات الحركة املستقبلية للدوافع  مستقبلي لفروع معلومات  قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة، تستخدم ا 

 ا البعض. االقتصادية املختلفة وكيف ستبثر ه ه املحركات على بعضه

تشكل  احتمالية التعثر •  في قياس الخسائر االئتمانية املتوقعة.    احتمالية التعثر: 
ً
 رئيسيا

ً
هإن احتمالي مدخال تقدير الحتما  التخلف عن    ي ة التعثر 

 البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات للظروف املستقبلية. احتسابها السداد على مدى أفق زمني معين، ويتضمن 

ة  ت النقدية التعاقدية املستحقتستند إلى الفرق بين التدفقاالتعثر، و تقديًرا ل خسارة الناتجة عن  تعد الخسارة في حالة التعثر  :  التعثررة في حالة  الخسا •

 التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية املتكاملة.  مراعاة، مع تحصيلهاوتلك التي يتوقع املقرض  

 

 مجموعات من املوجودات ذات خصائص مخاطر االئتمان املماثلة إنشاء  •

الية على أساس خصائص املخاطر املشتركة وفقا للمنتج. يراقا م تجميع األدوات املعلى أساس جماعي، يتالخسائر االئتمانية املتوقعة  عندما يتم قياس  

نت ال تزا  متشابهة. ه ا مطلوب من أجل ضمان أنه إذا تغيرت خصائص  البنك مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كا

ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل موجودات إلى محفظة حالية تعك     يترتا على  ث قد، حيمخاطر االئتمان، فهنا  إعادة تجزئة مناسبة للموجودات

لتلك املجموعة من املوجودات.  والحركة بين املحافظ أكثر شيوًعا عندما    بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان املماثلة  تقسيم الحقائا  تكون إعادة 

الخسائر االئتمانية املتوقعة  شهًرا إلى  12( وبالتالي تنتقل املوجودات من الجوهريةعك  ه ه الزيادة تكون هنا  زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان )أو عندما تن 

  12ملدة الخسائر االئتمانية املتوقعة  أيًضا ضمن املحافظ التي تستمر في القياس على نف  أساس    على مدار العمر الزمني، أو العك ، ولكن قد يحدث

 يتغير نظًرا الختالف مخاطر االئتمان الخاصة باملحفظة. الخسائر االئتمانية املتوقعة  مقدار  إال أنمني، شهًرا أو على مدار العمر الز 

 

 النماذج واالفتراضات املستخدمة  •

ق الحكم  تطبي  . يتم الخسائر االئتمانية املتوقعةيستخدم البنك مختلف النماذج واالفتراضات في قياس القيمة العادلة للموجودات املالية وك لك في تقدير 

  باملحركات تي تتعلق  في تحديد أنسا نموذج لكل نوع من املوجودات، وك لك لتحديد االفتراضات املستخدمة في ه ه النماذج، بما في ذلك االفتراضات ال

 الرئيسية ملخاطر االئتمان. 

 

 معلومات مستقبلية  اعتماد •

دت بشكل م حوظ من  االعتراف األولي بها وقياس  إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة ما قد زا  املعلومات املستقبلية في كل من تقييم ما  باعتماديقوم البنك  

بناءً  داخلًيا  تطويرها  تم  املركزي،  السيناريو  وهي  أساسية،  حالة  اقتصادية:  سيناريوهات  ثالثة  تمت صياغة  املتوقعة.  االئتمانية  توقالخسائر  عات   على 

 سيناريو واحد صعودي واآلخر هبوطي. اإلجماع، وسيناريوهان أقل احتمالية، 
 

 يتماش ى السيناريو املركزي مع املعلومات التي يستخدمها البنك ألغراض أخرى مثل التخطيط االستراتيجي وإعداد امليزانية. 
 

من قبل   الصادرة ت صادية والتنبباالبيانات االقتمراجعتها لخارجية التي تم يتم إعداد السيناريوهات من قبل فريق التنبب االقتصادي وتتضمن املعلومات ا

يعمل فيها البنك، واملنظمات   لألوطان الهيئات الحكومية والسلطات النقدية في البلدان التي  مثل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق    العابرة 

 األكاديمية. القطاعات و خاص وتنببات محددة لبعض قطاعات القطاع الالنقد الدولي، 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –إن. إـيه. سيتـي بنـك  
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 )تتمة(   للبنكفي تطبيق السياسات املحاسبية  الجوهرية( األحكام  م

 معلومات مستقبلية )تتمة( اعتماد •

بارات الضغط على الصدمات األكثر شدة ملعايرة تحديده للسيناريوهات التمثيلية ل جوانا اإليجابية والسلبية. يتم  دوري، بإجراء اختيقوم البنك بشكل  

 يناريوهات من قبل فريق من الخبراء يقدم املشورة لإلدارة العليا. إجراء مراجعة شاملة سنوًيا على األقل لتصميم الس
 

، يتم تحديد املحركات الرئيسية مثل مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان بناًء  9التقارير املالية رقم   اصة باملعيار الدولي إلعدادعند تطوير نماذج التنبب الخ

بين محركات االقتصاعلى القطاع وخصائص املنتج والجغرافيا املرتبطة بك التاريخية التي تم تقدير العالقات  البيانات  تحليل  وباستخدام  د ل أداة مالية 

اإلجمالي ومعدالت البطالة ومبشرات األسهم وأسعار السلع.   الكلي املحددة ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. تشمل املحركات الرئيسية نمو الناتج املحلي

 . الطويل املدى على االقتصاديل محر  اقتصادي ملخاطر االئتمان خال  فترة التنبب متبوًعا بالعودة إلى املتوسط ك  ويقوم سيتي بنك بتقدير 
 

على  والتصاعدية والهبوطية    األساسيةسيناريوهات  الوالبطالة الرئيسية املستخدمة في    إلجمالي الناتج املحليالجدو  أدناه افتراضات االقتصاد الكلي    يورح

 سنوات.  3توقع تبلغ  مدى فترة  
 

 متشائم  أساس ي متفائل 

 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021 االقتصاديات الكلية 

 3.042 3.816 1.096 3.322 4.298 1.883 3.489 4.571 2.513 إجمالي الناتج املحلي

 2.719 2.849 2.944 2.624 2.679 2.689 2.622 2.654 2.536 البطالة 
 

 . املحالي إلجمالي الناتجتمثل االفتراضات النسبة املئوية املطلقة ملعدالت البطالة وتغير النسبة املئوية السنوية 
 

أعما  سيتي  يتم تحديث السيناريوهات على أساس ربع سنوي لتشمل كل من البيانات الفعلية املحدثة وتعك  التغييرات في التوقعات. نظًرا لنطاق نشاط 

يتم إنتاجها لحساب الخسائر االئتمانية املتوقعة عاملية بطبيعتها، وهي مصمم، فإن السبنك تأثير  يناريوهات ربع السنوية التي  ة على ه ا النحو لتعك  

االئتمانية املتوقعة ربع سنوي  . تتم أيًضا مراجعة أوزان االحتماالت املطبقة في قياس الخسائر 19-وجائحة كوفيد بريكست األحداث االقتصادية املهمة مثل  

 ويتم عرضه أدناه لنهايات السنة الحالية والسابقة. 
 

 2019ديسمبر  31في  2020ديسمبر  31في  

 املتشائم األساس ي املتفائل املتشائم األساس ي املتفائل السيناريو 

 ٪ 21.50 ٪ 59.66 ٪ 18.84 ٪ 24.81 ٪ 50.81 ٪ 24.38 الوزن املرجح

 

 املقاصة( ن

  بمقاصة املبالغ املعترف  لبنك حق قانوني قابل للتنفيلتتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم بيان صافي املبلغ في بيان املركز املالي فقط عندما يكون  

 زامنة.  ها وعندما يعتزم البنك إما إجراء التسوية على أساس صافي املبلغ أو تحصيل املوجودات وتسوية املطلوبات بصورة متب
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020بر ديسم  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3

 ( مبادئ قياس القيمة العادلةس

لبيع أحد املوجودات أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين املشاركين في السوق في تاريخ القياس في رأس   قبضهالقيمة العادلة هي السعر ال ي يتم 

دلة لاللتزام مخاطر عدم  ال ي يمكن للبنك الوصو  إليه في ذا  التاريخ. تعك  القيمة العا النفعيالسوق  حسا ، ذلك الثمن املا  أو، في حالة عدم وجود

 األداء.
 

ا إذا تمت   الثمن  عندما يكون ذلك
ً
متاًحا، يقي  البنك القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعروض في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق نشط

 كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.األصل بتكرار ومدى و معامالت األصل أ
 

سعر محدد في سوق نشط، فإن البنك يستخدم أساليا التقييم التي تزيد من استخدام املدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها   عدم وجود  وفي حا 

تسعير    ع العوامل التي سيأخ ها املشاركون في السوق في االعتبار عندقييم املختارة جمي. تتضمن تقنية التغير امل حوظةتقلل من استخدام املدخالت التي و 

 معاملة ما. 
 

أي القيمة العادلة للمقابل املدفوع أو املستلم. إذا قرر   -أفضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية عند االعتراف املبدئي هو عادة سعر الصفقة    ويعد 

مماثل    مطلوبنشط ألصل أو    القيمة العادلة بالسعر املعروض في سوق   قيدالبنك أن القيمة العادلة عند االعتراف املبدئي تختلف عن سعر املعاملة وال يتم  

ثم يتم قياس األداة املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة، وتعديلها لتأجيل الفرق بين  السوقية امل حوظة، تستخدم فقط البيانات التي تقييم الوال بناًء على تقنية 

في الربح أو الخسارة على أساس مناسا على مدى عمر األداة، ولكن في الفرق االعتراف به ا الحًقا يتم و القيمة العادلة عند االعتراف األولي وسعر املعاملة. 

 موعد ال يتجاوز عندما يتم دعم التقييم بالكامل ببيانات السوق القابلة للرصد أو يتم إغالق املعاملة. 
 

تم قياس   بقياس املوجودات  وسعر    سعر العرض  فتمثل تلك القيمة العادلة بالقيمة العادلة،    أحد املوجودات أو املطلوبات إذا  ثم يقوم البنك  الطلا، 

 واملراكز الطويلة بسعر العرض واملطلوبات واملراكز القصيرة بسعر الطلا. 
 

خاطر السوق  يتم قياس محافظ املوجودات واملطلوبات املالية التي تتعرض ملخاطر السوق ومخاطر االئتمان التي يديرها البنك على أساس صافي التعرض مل

)أو مدفوع لتحويل مركز بيع قصير صافي( للتعرض ملخاطر معينة. يتم    أحد املراكز الطويلةى أساس السعر ال ي يتم استالمه لبيع صافي  مان علأو االئت

تسوية املخاطر النسبية لكل أداة من األدوات الفردية واملطلوبات الفردية على أساس  للموجودات    في   تخصيص ه ه التعديالت على مستوى املحفظة 

 املبلغ.  سدادمن التاريخ األو  ال ي قد ُيطلا فيه  مخصومةعن املبلغ املستحق عند الطلا،  للودائع عند الطلا القيمة العادلة تقل ال و  ظة.املحف
 

 التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. البنك  يقيد
 

 التسلسل الهرمي عادلة القيمة ال

 يقي  البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التالي ال ي يعك  أهمية املدخالت املستخدمة في القياسات: 
 

املعروضة متاحة    : سعر السوق املعروض )غير املعد ( في سوق نشط ألداة مماثلة. تعتبر األداة املالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار1املستوى  

ثل ه ه األسعار معامالت  أو البنك أو خدمة التسعير أو وكالة تنظيمية، وتم  مجا  األعما أو    الوسيطأو التاجر أو    السوق املالي  ومدار من قبلبشكل منتظم  

 . تجاري سوقية فعلية ومتكررة بشكل منتظم أساس 
 

سعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(. تشمل  األ ، إما مباشرة )على سبيل املثا ، ك م حوظة: تقنيات التقييم التي تستند إلى مدخالت  2املستوى  

؛ أو  مشابهةوق املدرجة في األسواق النشطة لألدوات املماثلة؛ األسعار املعروضة ألدوات مماثلة أو  باستخدام: أسعار الس  ُتقيم ه ه الفئة األدوات التي  

 من بيانات السوق.  مباشرة أو غير مباشرة حظة جميع املدخالت الهامة أساليا تقييم أخرى حيث يمكن مال 
 

كبيرة. تشمل 3املستوى   ال يمكن مالحظتها  تقنية التقييم على مدخالت    : تقنيات التقييم باستخدام مدخالت  ه ه الفئة جميع األدوات التي تشتمل فيها 

لرصد تأثير كبير على تقييم األداة. تتضمن ه ه الفئة األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار  ويكون للمدخالت غير القابلة ل  غير م حوظة تستند إلى بيانات  

 ى تعديالت أو افتراضات ال يمكن مالحظتها لتعك  الفروق بين األدوات. حاجة إل عند وجود املعروضة لألدوات املماثلة 
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 حـدة  فـروع اإلمـارات العـربيـة املت  –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( . السياسات املحاسبية الهامة3
 االستثمارية اإلسالمية التمويل والعقود  ( ع

املضاربة والوكالة. يتم احتساب  أحكام الشريعة اإلسالمية من خال  أدوات إسالمية متنوعة مثل اإلجارة واملرابحة و ب ملتزمةالبنك أنشطة مصرفية    يزاو  

 للمعيار 
ً
 س.  األدوات املالية: االعتراف والقيا 9الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ه ه األدوات وفقا

 

 

 التعريف

 اإلجارة 

به للعميل )املستأجر( حق استخدام أصل  تتكون اإلجارة من اإلجارة املنتهية بالتمليك. تتمثل اإلجارة املنتهية بالتمليك في اتفاق ينقل البنك )املبجر( بموج

 ييد األصل وتأجيره للعميل.  قيمة إيجارية ثابتة تتغير بشكل منتظم. يقوم البنك بموجا ه ا االتفاق بشراء أو تشسداد محدد لفترة زمنية محددة مقابل 
 

  فترة اإليجار. يتعهد العميل للبنك بسداد القيمة اإليجارية  يحدد العقد الطرف املستأجر وقيمة وموعد الدفعات اإليجارية ومسبوليات كال الطرفين خال

 ملواعيد السداد املتفق عليها. يحتفظ البنك بملكية املوجودات على مدار فترة اإليجار. وف
ً
ي نهاية فترة اإليجار، يقوم البنك ببيع األصل املستأجر إلى  وفقا

 بنك. العميل بقيمة إسمية تستند إلى التعهد بالبيع من قبل ال 
 

 املرابحة

وعد من العميل  لى املرابحة هي اتفاق يقوم البنك بموجبه ببيع سلعة و / أو موجودات أخرى إلى عميل، والتي قام البنك بشرائها واالستحواذ عليها، بناًء ع

 لبنود وشروط محددة. يتألف سعر البيع من تكلفة السلعة وه
ً
 امش الربح املتفق عليه. بشراء ه ه السلعة أو األصل ال ي تم شراؤه وفقا

 

 املضاربة 

باستثمار ه ه األموا  في مشروع املضاربة هي عقد بين البنك والعميل يقوم بموجبه أحد األطراف بتقديم أموا  )رب املا ( ويقوم الطرف األخر )املضارب( 

 لحصة األرباح املتفق عليها بينه
ً
 عن كافة الخسائر املترتبة  أو نشاط معين، ويتم توزيع األرباح الناتجة بينهم وفقا

ً
 في العقد. يكون املضارب مسبوال

ً
م مسبقا

 عن الخسائر. على سوء إدارته أو إهماله أو مخالفة شروط وبنود املضاربة، فيما عدا ذلك يكون رب ا
ً
 ملا  مسبوال

 

 

 الوكالة 

إلى عميل )الوكيل( هي اتفاق يقوم البنك بموجبه بتقديم مبلغ محدد من املا   ، ال ي يقوم باستثمار ه ا املبلغ في معامالت متوافقة مع أحكام  الوكالة 

 لشروط محددة مقابل أتعاب محددة )مبلغ مقطوع من املا  أو نسبة 
ً
 من املبلغ املستثمر(. الشريعة اإلسالمية ووفقا

 

 االعتراف باإليرادات 

 اإلجارة 

 ر شك معقو  في مدى تحصيلها. من اإلجارة على أساس القيمة املتناقصة، لحين ظهو اإليرادات تقيد 
 

 املرابحة  

 من املرابحة على أساس القيمة املتناقصة، لحين ظهور شك معقو  في مدى تحصيلها. اإليرادات تقيد 
 

 املضاربة 

م االعتراف باإليرادات  اإليرادات أو الخسائر من التمويل من خال  املضاربة على أساس االستحقاق، إذا أمكن تقديرها بشكل موثوق، في ماعدا ذلك، يتتقيد  

 ضارب. عند توزيعها من املضارب، بينما يتم تحميل الخسائر على بيان األرباح أو الخسائر املوحد عند اإلعالن عنها من امل
 

 الوكالة 

يتم احتساب الخسائر في تاريخ    املقدرة من الوكالة على أساس االستحقاق على مدار الفترة، مع تعديلها باإليرادات الفعلية عند استالمها.اإليرادات  تقيد  

 اإلقرار من قبل الوكيل. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 البيانات املاليةإيضاحات حو  
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 إدارة املخاطر املالية   .4

 مقدمة ونظرة عامة  

 استخدامه لألدوات املالية:   يتعرض البنك للمخاطر التالية من جراء

 مخاطر االئتمان  •

 مخاطر السيولة   •

 مخاطر السوق  •

 املخاطر التشغيلية  •
 

ه لقياس  يقدم ه ا اإليضاح معلومات حو  تعرض البنك لكل من املخاطر املبينة أعاله، كما يورح أهداف البنك وسياساته واإلجراءات املتبعة من قبل

 البنك لرأس املا .  وإدارة املخاطر، باإلضافة إلى إدارة
 

 اإلطار العام إلدارة املخاطر

خاطر وااللتزام  يتم وضع سياسات البنك إلدارة املخاطر لتحديد وتحليل املخاطر التي يواجهها البنك ووضع الحدود والضوابط املالئمة للمخاطر ورقابة امل

ت املقدمة. يهدف  طر لتعك  التغيرات في ظروف السوق واملنتجات والخدمابالحدود املوضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات وأنظمة إدارة املخا

   البنك، من خال  معايير وإجراءات التدريا واإلدارة، إلى توفير بيئة عمل منضبطة وبناءة يعي فيها كافة املوظفين أدوارهم والتزاماتهم.
 

ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية ومخاطر  ة من قبل البنك كما يشمل مخاطر االئتمان  يرتكز اإلطار العام إلدارة املخاطر على املعايير الداخلية املوضوع 

 السيولة، بما في ذلك إدارة املخاطر وقياسها ومراقبتها واإلبالغ عنها. قد ُيالحظ ما يلي: 
 

 تخضع ه ه املعايير لسياسات محددة يتم تعريفها وتوثيقها.  •

 ة. يتم قياس املخاطر باستخدام منهجيات محدد •

اطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة من قبل قسم إدارة املخاطر، ال ي يكون مستقل عن مجاالت  تتم املوافقة على الحدود املوضوعة ملخ •

 األعما .

 ة. دارة ورقابة مخاطر االئتمان )للشركات واألفراد( ومخاطر السوق ومخاطر السيولة واملخاطر التشغيلي إل تم تأسي  أقسام متخصصة  •
 

املخاطر مراقبة املخاطر التنظيمية واملخاطر االقتصادية واملخاطر التي قد تتعرض لها سمعة البنك، باإلضافة إلى املخاطر  عالوة على ذلك، يتولى قسم إدارة  

 القانونية املرتبطة بمجاالت املخاطر امل كورة أعاله.
 

جودات واملطلوبات املحلية ولجنة مراجعة االئتمان  نسيق محلية )لجنة إدارية( ولجنة املو من أجل تنفي  ه ه املهام بفاعلية، قام البنك بتأسي  لجنة ت

ال جان من   ولجنة االلتزام ورقابة مخاطر األعما  وتكون ه ه ال جان مسبولة عن تطوير ورقابة سياسات إدارة املخاطر، كل في مجا  تخصصه. تتألف تلك 

 لبنك ومناقشة األمور األخرى املتعلقة باملخاطر.  كرر لتقييم املخاطر التي يتعرض لها اكبار موظفي البنك ال ين يجتمعون بشكل مت
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ان  مخاطر االئتم (أ 

أو األطراف املقابلة في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية   عمالءمخاطر تعرض البنك لخسائر مالية في حا  إخفاق أحد التتمثل مخاطر االئتمان في 

تنشأ   وال  باألساسالتي  تتم إدارة مخاطر  واملبالغ املستحقة من البنو  واألوراق املالية االستثمارية. ألغراض    عمالءلل   سلفمن القروض  إدارة املخاطر، 

 بصورة مستقلة، ولكن يتم بيانها كأحد عناصر التعرض ملخاطر السوق.  للتداو  االئتمان الناتجة عن االستثمارات املحتفظ 
 

بهدف تحمل املخاطر ال كية    هوم أن قسم إدارة املخاطر املستقل يعمل مع املسبولين عن أعما  البنكتستند ثقافة إدارة مخاطر االئتمان لدى البنك إلى مف

ة مخاطر االئتمان  عن طريق املسبوليات املشتركة، بدون التخلي عن املساءلة الفردية. يقوم كل من املسبولين عن التسهيالت االئتمانية واملسبولين عن إدار 

اف العملية من قبل فريق إدارة األعما  وفريق إدارة  على التسهيالت االئتمانية وحدود تغطية تلك التسهيالت. يتم وضع األهدبصورة مستقلة باملوافقة  

  ر املستقل مسبولية املخاطر املستقل بهدف إبداء رأيهم حو  املخاطر واالمتيازات املترتبة على ظروف السوق. يتولى فريق إدارة األعما  وفريق إدارة املخاط

يئات متغيرة. يتم اعتبار إدارة األعما  على أنها الخط األو  ل حماية من املخاطر التي  تعديل ه ه االستراتيجيات واملوازنات من أجل تحقيق إدارة ناجحة في ب

ال  مع  لتواصلهم   
ً
نظرا البنك  لها  التي  عمالءيتعرض  املخاطر  سجل  بمراجعة  املستقل  املخاطر  إدارة  قسم  يقوم  مباشر.  املحافظ    بشكل  عليها  تنطوي 

 ومعقولية ه ه املخاطر بغرض التأكد من فهم تأثير كافة مجاالت املخاطر.  االستثمارية، بما في ذلك التحقق من مدى مالءمة

 

 مخاطر االئتمان الخاصة بالشركات 

 ترتكز إدارة مخاطر االئتمان للشركات على مجموعة من السياسات األساسية التي تشمل:  

 خاطر االئتمان؛  املسبولية املشتركة لقسم إدارة األعما  وقسم إدارة املخاطر املستقل بغرض إدارة م •

ا • لسيتي جروب بالتنسيق مع وحدات األعما ، وتحديد الضمانات املطلوبة والتقييم االئتماني وأعما   لفحص  تطبيق السياسات االئتمانية العاملية 

التصحيحية وااللتزام باملتطلبات   املدينين والتسهيالت واإلبالغ عنها واإلجراءات املستندية والقانونية واتخاذ اإلجراءاتالنافي ل جهالة وتصنيف مخاطر 

 التنظيمية والقانونية؛

إلى وضع إط • تم تحديد صالحيات اإلقراض في عدة مستويات؛ باإلضافة  للتفويض وحدود العتماد وتجديد التسهيالت االئتمانية.  ار عام  وضع هيكل 

 العتماد التسهيالت االئتمانية من قبل جهتين/جهات متعددة مخولة باملوافقة؛  

تلك التسهيالت )توقيع من املوظف امليلز  • تقديم  باملوافقة على التسهيالت االئتمانية عند  توقيع اثنين على األقل من املسبولين املخولين  خو  من  م 

 آخر من أحد موظفي قسم إدارة مخاطر االئتمان(؛  البنو  بتقديم التسهيالت االئتمانية وتوقيع 

وتتم إعادة اعتمادها من قبل  تتم مراجعة عملية وضع الحدود االئتماني •  
ً
للتعرض ملخاطر االئتمان مرة واحدة على األقل سنويا ة واملستوى الفعلي 

 املسبو  املناسا املخو  باالعتماد؛  
 

لتي قد تشتمل  تمان الخاصة بمحافظ األفراد على القدرة على تقسيم املحافظ وإمكانية مراجعة املعايير اتشتمل التحليالت املستخدمة إلدارة مخاطر االئ 

  على مبشرات موجهة مثل معدالت االعتماد، ومبشرات متطابقة مثل معدالت العجز عن السداد، ومبشرات متعثرة مثل معدالت الشطا. تتم مقارنة 

.   –ق والنتائج املتوقعة مبشرات األداء مع كل من األداء الساب
ً
 حيثما كان مالئما

 

تحكم عملية    يقوم فريق العمل لدى قسم التدقيق الداخلي بكافة جوانا السياسات االئتمانية التي  للتحقيق من مدى االلتزام  دورية  بإجراء مراجعة 

 اإلقراض. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 تمة()ت إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة(مخاطر االئتما  ( أ 

 التعرض ملخاطر االئتمان

التي تقدم  البيانات املالية واإليضاحات  يراقا البنك مخاطر االئتمان لكل فئة من األدوات املالية. يورح الجدو  أدناه الفئات املحددة، باإلضافة إلى بند  

 للبنود املدرجة في  
ً

 ئات األدوات املالية: لكل فئة من ف  البيانات املالية بندتحليال
 

 2020 

  3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 

الخسارة االئتمانية  

 شهرا  12املتوقعة ملدة 

الخسارة االئتمانية املتوقعة  

 على مدار العمر الزمني

الخسارة االئتمانية املتوقعة  

 املجموع  على مدار العمر الزمني

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     الشركات قروض 

 3,819,617 - 197,666 3,621,951 : متداولة 7 – 1الفئات من 

 22 22 - - : مراقبة 7 – 1الفئات من 

 3,295 3,295 - - دون املستوى : 7الفئة 

 247,196 247,196 - - : مشكو  فيها / خسارة 10الفئة 

 4,070,130 250,513 197,666 3,621,951 مجموع إجمالي القيمة الدفترية لقروض الشركات 

 4,590,527 108,960 254,079 4,227,488 األفراد قروض 

 2,776,458 - 26,208 2,750,250 مطلوب من البنو 

 123,307 - - 123,307 مطلوب من املركز الرئيس ي وفروع أخرى 

 177,779 - 23,020 154,759 قبوالت العمالء 

 6,362,249 14,769 868,291 5,479,189 تعهدات القروض والضمانات املالية وخطابات االعتماد 

 18,100,450 374,242 1,369,264 16,356,944 مجموع القيمة اإلجمالي

 

    

 ( 792,254) ( 319,473) ( 267,890) ( 204,891) يطرح: الخسارة االئتمانية املتوقعة 

 ( 32,739) ( 32,739) - - يطرح: فائدة معلقة 

 17,275,457 22,030 1,101,374 16,152,053 صافي القيمة الدفترية 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 )تتمة(  التعرض ملخاطر االئتمان
 

 2019 

  3املرحلة  2املرحلة  1حلة املر  

 

الخسارة االئتمانية  

 شهرا  12املتوقعة ملدة 

الخسارة االئتمانية املتوقعة  

 على مدار العمر الزمني

الخسارة االئتمانية املتوقعة  

 املجموع  على مدار العمر الزمني

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     قروض الشركات 

 4,351,756 3,861 145,889 4,202,006 ولة : متدا7 – 1الفئات من 

 - - - - : مراقبة 7 – 1الفئات من 

 - - - - دون املستوى : 7الفئة 

 320,890 320,890 - - : مشكو  فيها / خسارة 10الفئة 

مجموع إجمالي القيمة الدفترية لقروض  

 4,672,646 324,751 145,889 4,202,006 الشركات 

 5,263,859 88,577 229,577 4,945,705 األفراد قروض 

 2,807,908 - - 2,807,908 مطلوب من البنو 

 115,154 - - 115,154 مطلوب من املركز الرئيس ي وفروع أخرى 

 92,309 - - 92,309 قبوالت العمالء 

تعهدات القروض والضمانات املالية وخطابات  

 6,823,722 2,138 148,327 6,673,257 االعتماد 

 19,775,598 415,466 523,793 18,836,339 مجموع القيمة اإلجمالي

 

    

 ( 719,578) ( 377,824) ( 203,341) ( 138,413) يطرح: الخسارة االئتمانية املتوقعة 

 ( 23,944) ( 23,944) - - يطرح: فائدة معلقة 

 19,032,076 13,698 320,452 18,697,926 صافي القيمة الدفترية 
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 وع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة  فـر   –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 )تتمة(  التعرض ملخاطر االئتمان

 االئتمانية املتوقعة مخصص الخسائر 

 ة وصافي الحركة على األدوات املالية حسا الفئة: فيما يلي م خًصا ملخصص الخسائر االئتماني 
 

 2020ديسمبر  31 خالل السنة صافي املحمل 2020يناير  1 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 1,181 295 886 مطلوب من البنو  

 758,373 48,335 710,038 قروض وسلف للعمالء

 759,554 48,630 710,924 مجموع البنود في امليزانية العمومية
    

 32,700 24,046 8,654 تعهدات القروض والضمانات املالية وخطابات االعتماد 

 32,700 24,046 8,654 امليزانية العمومية  خارجمجموع البنود 

 792,254 72,676 719,578 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 
 

 

 2019ديسمبر  31 خالل السنة )العكس( صافي  2019يناير  1 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 886 - 886 مطلوب من البنو  

 710,038 ( 3,388) 713,426 قروض وسلف للعمالء

 710,924 ( 3,388) 714,312 مجموع البنود في امليزانية العمومية
    

 8,654 ( 2,061) 10,715 القروض والضمانات املالية وخطابات االعتماد تعهدات 

 8,654 ( 2,061) 10,715 يزانية العمومية امل خارجمجموع البنود 

 719,578 ( 5,449) 725,027 مجموع مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة 
 

باملعيار الدولي إلعداد التقارير   ثم مقارنتها  مصرف اإلمارات املركزي   اإلرشادات الصادرة عنمن    4- 6قام البنك بتقييم متطلبات املخصصات وفًقا للفقرة  

  1للمرحلة    9  الدولي إلعداد التقارير املالية رقم وقد تم تحديد أن املخصص بموجا املعيار    2020ديسمبر    31و  2019ديسمبر  31لكل من    9  املالية رقم 

موجا  ب  3املرحلة    مخصصاتاملركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، كما أن    للمصرف   28/2010أعلى من املخصص العام بموجا التعميم رقم    2واملرحلة  

الصادرة عن البنك املركزي    28/2010رقم   اإلرشادات املتضمنة بالتعميم املحددة بموجا  املخصصاتأعلى من  9ية رقم  املال إلعداد التقارير املعيار الدولي  

 لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وبالتالي لن يتم تحويل أي مبلغ إلى احتياطي انخفاض القيمة التنظيمية. 
 

 املشتقةاملوجودات  االستثمارية ملاليةاألوراق ا 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 

 262,884 395,690 7,564,898 12,988,583 متداولة  7 – 1الفئات من 

 - - - - : مراقبة7 – 1الفئات من 

 262,884 395,690 7,564,898 12,988,583 القيمة الدفترية 
 

 

 .AA ضمن فئة امل كورة أعاله على أنها غير جوهرية حيث أن جميع االستثمارات في السندات مصنفةالخسائر االئتمانية  تم تقييم 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 )تتمة(  التعرض ملخاطر االئتمان

 التجمعات القائمة على خصائص املخاطر املشتركة 

 خصائص املخاطر املشتركة، مثل: وفق على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات املالية  الخسائر االئتمانية املتوقعة عندما يتم قياس 
 

 األداة؛نوع  •

 ؛ندرجة مخاطر االئتما •

 ؛الضماننوع  •
 

 تتم مراجعة املجموعات بشكل دوري للتأكد من أن كل مجموعة تتألف من التعرضات املتجانسة. 
 

 . سابقة للتعثرحيث ال توجد حاالت  منخفضة التعثريستخدم البنك معلومات مرجعية خارجية للمحافظ ذات البيانات التاريخية املحدودة وللمحافظ 
 

مخاطر   للتخفيف من حيث يتعين مراعاة تلك السياساتم تحديد أهلية الضمانات املختلفة، بما في ذلك حماية االئتمان، تحكيعمل البنك وفق سياسات 

للمخاطر.  و االئتمان،   بمثابة تخفيف فعا   الضمانات  تتمثل  تشمل الحد األدنى من املتطلبات التشغيلية الالزمة للضمانات املحددة التي يجا اعتبارها 

 .املوجودات التي يمكمن قيدهاالعقارات املرهونة، والهوامش النقدية، واملركبات وغيرها من في ك الرئيسية للبن
 

سنوي، اعتماًدا على نوع الضمان. على وجه التحديد للممتلكات املرهونة، تم وضع إطار لتقييم املمتلكات املرهونة   شهري إلىالضمان اإلضافي من  يتم تقييم 

تفسير ومراقبة  والسليم لتقييم املمتلكات املرهونة وغيرها من األنشطة ذات الصلة فيما يتعلق ب الفعا ءات مناسبة للتنفي  لضمان وجود سياسات وإجرا

 املمتلكات املرهونة. وإدارة تقييم 
 

 األخرى  ية تحسينات االئتمانالالحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان قبل الضمانات املحتفظ بها أو 
 

 عرضالحد األقص ى للت 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 امليزانية العمومية: فيما يلي تعرضات مخاطر االئتمان بشأن املوجودات في 

 2,807,022 2,775,277 مطلوب من البنو  

 115,154 123,307 مطلوب من املركز الرئيس ي والفروع الخارجية 

 262,884 395,690 املشتقات

 9,202,523 7,869,545 قروض وسلف للعمالء

 7,564,898 12,988,583 أوراق مالية استثمارية 

 92,309 177,779 قبوالت العمالء
   

 فيما يلي تعرضات مخاطر االئتمان بشأن املوجودات خارج امليزانية العمومية: 

 6,823,722 6,362,249 تعهدات القروض وبنود أخرى خارج امليزانية العمومية 

 30,692,430 26,868,512 
 

في   للبنك  للتعرض ملخاطر االئتمان  تحسينات    مستبقاةدون مراعاة أي ضمانات    2019و    2020ديسمبر    31يمثل الجدو  أعاله أسوأ السيناريوهات  أو 

هو مورح في بيان   ا. بالنسبة للموجودات في امليزانية العمومية، تستند التعرضات امل كورة أعاله إلى صافي القيمة الدفترية كممرتبطة ب لك ائتمانية أخرى 

 املركز املالي.
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 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 )تتمة(  التعرض ملخاطر االئتمان

 )تتمة(  لقائمة على خصائص املخاطر املشتركةالتجمعات ا

 )بما في ذلك االلتزامات( واملبالغ املستحقة من البنو . عمالءلل   سلفأهم حاالت التعرض عن القروض وال تنشأكما هو مورح أعاله، 
 

 يتم بيان تحليل للضمانات حسا نوعها في الجدو  التالي: 
 

 الضمانات             

 2020 2019 

 ألف درهم مألف دره 

   بنود تعرضت النخفاض في القيمة بصورة فردية 

 2 551 ودائع مرهونة 

 13,750 7,600 ممتلكات

 13,752 8,151 املبلغ اإلجمالي
 

  

   بنود غير متأخرة السداد ولم تتعرض   النخفاض في القيمة 

 224,066 239,945 ودائع مرهونة 

 2,230,086 1,875,417 أوراق مالية استثمارية  

 1,118,138 760,193 ضمانات 

 15,123 13,305 ممتلكات

 3,601,165 2,897,011 املجموع

 

 الضمانات

في شكل مبالغ نقدية أو ضمانات أو رهونات أو حجوزات على عقارات أو أي ضمانات أخرى على املوجودات.    سلفيحتفظ البنك بضمانات مقابل القروض وال

يتم االحتفاظ ترتكز تقديرات القيمة العادلة   ال  بصورة عامة،  دورية.  بصورة   
ً
وتتم مراقبتها الحقا تقييمها وقت االقتراض  يتم  على قيمة الضمانات التي 

 .  2019أو  2020ديسمبر   31ملالية االستثمارية واملبالغ املستحقة من البنو ، ولم يتم االحتفاظ بمثل ه ه الضمانات في  بضمانات مقابل األوراق ا

 

 التي تعرضت النخفاض في القيمة  لفسالقروض وال

وال لغير املتاجرة التي تعرضت النخفاض القيمة في املوجودات امل  سلفتتمثل القروض  يرى البنك أنه من املرجح أال واالستثمارات املحتفظ بها  الية التي 

 للشروط التعاقدية لال
ً
 تفاقيات.  يتمكن من تحصيل إجمالي مبلغها األصلي والفائدة املستحقة عليها وفقا

 

 
 

  



40 

 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 19-برنامج الدعم الداخلي املعتمد خالل جائحة كوفيد

إحداث حالة من عدم  على مستوى العالم، مما تسبا في  ، ثم انتشر  2020  بدايات عام( في  19-كوفيد)  املستحد فيروس كورونا    عن اكتشافاإلعالن  تم  

ل  . واستجابة ل لك، أطلقت الحكومات والبنو  املركزية تدابير للدعم االقتصادي )بما في ذلك تأجياالستقرار في األعما  التجارية واألنشطة االقتصادية

 على األفراد والشركات.  ل حد من تأثير الفيروس(  عمليات السداد
 

)بناًء على املعلومات املتاحة(   19-د الخسائر االئتمانية املتوقعة في نهاية العام، أخ  البنك في االعتبار التأثير املحتمل الناجم عن جائحة كوفيد عند تحدي و 

برامج بالحسبان  أخ   االقتصادي    كما  مناملقدمالدعم  املركزيةا  ة  والبنو   إلى  لحكومات  إضافة  اإل ،  مصرف  عن  الصادرة  املركزي  اإلشعارات  مارات 

- أزمة كوفيد  ظل في  9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  وفقو  معالجة خسارة االئتمان املتوقعة املوجهة   الشاملة  خطة الدعم االقتصاديبشأن

 . صادر عن مجل  معايير املحاسبة الدولية لا  باإلضافة إلى اإلرشادات 19
 

دعم  قام بطرح برنامج المصرف اإلمارات املركزي، إال أنه قد    املقدمة من قبل  املوجهة  الشاملة  خطة الدعم االقتصاديلم يتقدم البنك بطلا ل حصو  على  

 الخاص به بناًء على طلا العميل.  الداخلي
 

بال يتعلق  تأجيل  ،  البنكقدم  األفراد، فقد    عمالءوفيما   / والقروض، إمكانية تخطي  للبطاقات  أشهر مع خيار تجديد    3حتى    السداد كبرنامج إغاثة طارئة 

أشهر أخرى كحد أقص ى اعتباًرا   3ملدة  بالتجديد ولم ُيسمح إال  2020من التسجيل في البرنامج بدًءا من مارس   عمالءتمكن ال وقد أشهر أخرى.  3العرض ملدة 

 . ا بعدهاوم 2020من سبتمبر 
 

  10و   لألفرادحساًبا  6,601، كان هنا  ما مجموعه  2020ديسمبر   31والشركات. خال  السنة املنتهية في  األفراد عمالءللالدعم الداخلي  ويتم إتاحة برنامج

 الداخلي للبنك.  الدعم استفادوا من برنامج  قد حسابات شركات
 

قد  عميل جديد أي الداخلي. ال يوجد  الدعم رصيدهم املستحق الخاضع للتأجيل بموجا برنامج   الشركات عمالءالجميع  سدد ، 2020ديسمبر   31  وكما في

 . 2020من  أكتوبر  تقدم بطلا لبرنامج الدعم 

 

 19-الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان في ظل تفش ي جائحة كوفيد

  وتحدث من  إنشائها.  SICRإذا وفقط إذا كانت موضوع  2إلى املرحلة  1املرحلة قروض من ، يجا نقل ال9بموجا املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 عندما تكون هنا  زيادة كبيرة في مخاطر التخلف عن السداد. الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 
 

في االعتبار األسباب الكامنة وراء أي صعوبة مالية  الدفع، مع األخ  عوامل أخرى قد تشير إلى عدم القدرة على تحري وجود يواصل البنك تقييم املقترضين ل

 أو على املدى الطويل.  19- وما إذا كان من املحتمل أن تكون مبقتة نتيجة لفيروس كوفيد 
 

 عمالءال ى أعما   يكون التأثير عل حيث من املتوقع أن  وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان يعتقد البنك أن تمديد إعفاءات السداد ال يبدي تلقائًيا إلى 

لـ  عمالءالقصير األجل. بالنسبة لجميع    تأثير  التأثير املحتمل  يواصل البنك النظر في شدة ومدى  على القطاعات االقتصادية    19- فيروس كوفيداآلخرين، 

ر إلى جانا تقييم سجلهم التاريخي في تحديد  املخاط جوانا في  الحركة والتغيير  وسيولةاملعنية، والتوقعات املستقبلية، والتدفقات النقدية، والقوة املالية، 

 . الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
 

وتم معالجته وفًقا ملتطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير    19- جائحة كوفيدتم تقييم التأثير املحاسبي لتمديد / إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية بسبا  

 . التعاقدشروط  لتعديل   9املالية  
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 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 )تتمة(  19-برنامج الدعم الداخلي املعتمد خالل جائحة كوفيد

 ية املعلومات املستقبل

 األفراد  عمالءال

خرج املتعلق اعتبار  حالة عدم االستقرار ال ي يشهده السوق، فقد تم  في ضوء  
ُ
مخرًجا  القتصاد الكلي  ل  البيئة الديناميكيةفي  الكلية  طريقة إعداد النماذج  ب  امل

سيناريوهات    من جديد عرض البنو  وشركات التمويل    تطرح كان من املتوقع أن    إذاوذلك وفًقا لإلرشادات املشتركة  ،  مناسًبا لحساب الخسارة املستقبلية

 في سيناريو االقتصاد الكلي.  حالة الضغط املستقبلية االقتصاد الكلي في الخسائر االئتمانية املتوقعة. تتضمن الخسائر 
 

تعديل قواعد    الدعم برامج    اعتمادمع األخ  في االعتبار   تم  بمصرف  . وفاملصرف املركزي حسا أنظمة    التجميع الطارئة،  ًقا ملتطلبات اإلفصاح الخاصة 

  السداد عمالءه املستفيدين من تأجيل  بتقسيم  قسم التجزئة  قام، بالنسبة لعمليات اإلمارات العربية املتحدة، 19-جائحة كوفيداإلمارات املركزي في سياق 

بالنسبة  2واملجموعة    1ة  إلى مجموعتين )املجموع ُيتوقع    عمالءلل(.  ال  بخالف  جدارتهم االئتمانيةفي    جوهريةغييرات  تل  مواجهتهم ال ين  السيولة    أزمات ، 

عن   االحتفاظ  ف،  19-كوفيد  تفش يالناجمة  يتم  التدريج قد  املجموعة    عند   بأس   في  املستوى وتصنيفه  تتأثر جدارتهم  املتوقع    عمالءال أما  .  1نف   أن 

 . 2املجموعة م ضمن وتصنيفه 2إلى املرحلة   م ترحيلهتم ، في19-بجائحة كوفيدعلى املدى الطويل   جوهري بشكل  انية االئتم
 

السياحة /   وفًقا ل لك، يتم تصنيف جميع الحسابات املحجوزة في إطار برنامج التأجيل والتي تعمل لحسابها الخاص أو تعمل في قطاع  الخطوط الجوية /و 

وسيظل   1جموعة امل ضمن  الدعم لحسابات األخرى في إطار برنامج . يتم تصنيف جميع ا2وتظل كحد أدنى في املرحلة   2جموعة ضمن املالضيافة  على أنها 

 في نف  املرحلة التي كانت موجودة وقت التسجيل في برنامج التأجيل.  بقائهم 
 

 السداد املستفيدين من تأجيل  عمالءتحليل ال
 

 :السنة ملستفيدين من التأجيل خال  اإلمارات ا في دولة عمالءلليحتوي الجدو  أدناه على تحليل للمبلغ املبجل واألرصدة القائمة  

 املجموع األفراد*  عمالءال الشركات عمالءال ألف درهم
 

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
   

 47,887 36,005 11,882 املبلغ املبجل

 ( 21,514) ( 9,632) ( 11,882) يطرح: مبالغ معاد السداد املدفوعة خال  السنة 

 - 26,373 26,373 

 285,666 253,600 32,066 تعلق بمبالغ التأجيل املعتمدة التعرض امل

 - 6,601 10 / الحسابات  عمالءعدد ال 

 

املبلغ املبجل للبطاقات الحد  يعاد   باألقساط الشهرية املتوقعة على مدى الفترة املبجلة للقروض الشخصية بينما  األفراد    عمالءل* يتعلق املبلغ املبجل ل 

 .الدعم في تاريخ التسجيل في برنامج  املبجلستحق بما في ذلك املبلغ األدنى الحالي للمبلغ امل
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 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة( مخاطر االئتما ( أ

 )تتمة(  19-عم الداخلي املعتمد خالل جائحة كوفيدبرنامج الد

 املعلومات املستقبلية 

 مبلغ السداد الوارد أعاله على النحو التالي:  يتم اعتبار

، وبالتالي فإن املبلغ  2020لم يتم استحقاق سوى عدد قليل من القروض في عام  -( EMI×  ديسمبر   20القروض )األشهر بعد استحقاق الحساب حتى  -

 منخفض للغاية، كما هو متوقع املسدد 

املدفوعات من  التسجيل في   األخ  باالعتبار البطاقات حتى خال  فترة التأجيل، فقد تم  تسديدإلمكانية  نظًرا  - البطاقات )املدفوعات بعد التسجيل(  -

 البرنامج. 
 

 إلى مجموعتين على النحو التالي: سداد من تأجيل ال املستفيدينفقد قامت الفروع بتقسيم متعامليها وفًقا ملتطلبات مصرف اإلمارات املركزي، و 
 

 . 19-أزمة كوفيد السيولة، الناجمة عن  أزمات إال في إطار، جدارتهم االئتمانيةتغييرات كبيرة في  عمالءالال يتوقع مواجهة : 1املجموعة 
 

حالت غير الضرورية في الوقت الحالي. وقد تضررت صناعات  : فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم على جميع املواطنين إلغاء جميع الر 2املجموعة  

و  بشكل خاص.  الفنادق  والسفر  التجزئة  وتجارة  من  و الترفيه  أكثر  اإلمارات  في  السياحة  الفنادق  11تشكل  إغالق  أثر  وقد  اإلجمالي.  املحلي  الناتج  من   ٪

املزيد من اآلثار املتوسطة إلى طويلة املدى    ويوجدالعاملين في ه ا القطاع.    عمالءوانخفاض عدد العاملين في قطاع الضيافة والطيران بشكل كبير على ال 

يظل خطر الفيروس مرتفعا في حالة   لقاحاتاملتوقعة على ه ه القطاعات االقتصادية حيث  توفر  طيران    لقد عانت . في اإلمارات العربية املتحدة،  عدم 

ويونيو / حزيران، ومن املتوقع فتح مسار تدريجي جزئًيا حتى نهاية   حالت الجوية بين أبريل / نيسان٪ من الر 90تعليق أكثر من جراء  معاناة شديدةاإلمارات 

لية من النشاط  العام. قطاع آخر عالي املخاطر هو العاملون لحسابهم الخاص، حيث ال يمتلك هبالء األفراد عادًة تدفق نقدي قصير األجل لتحمل أشهر متتا

التي تعمل لحسابها الخاص أو تعمل في قطاع  الخطوط الجوية / السياحة / الضيافة  تندرج  حجوزة في إطار برنامج التأجيل  املعلق. جميع الحسابات امل

 . 1، وجميع الحسابات األخرى بموجا برنامج التأجيل التي ال تندرج تحت ه ه القطاعات الصناعية تندرج تحت املجموعة 2تحت املجموعة 
 

يواصل  إذ  ،  عمالءاللجميع    ومستمرنهًجا استباقًيا  ، في ه ا السياق،  اتبعت الفروع، فقد  االقتصاد الحقيقي  زعزعةفي    19-كوفيد يستمر تأثير أزمةوبينما  

  وسهولة على القطاعات االقتصادية والتوقعات والتدفقات النقدية والقوة املالية    19-ألزمة كوفيدشدة ومدى التأثير املحتمل    في األخ  بالحسبانالبنك  

وفًقا ل لك، تخضع جميع قرارات التدريج والتجميع للمراجعة  و تعريف املخاطر جنًبا إلى جنا مع السجل السابق والتكيف املستمر.  لحركة والتغيير في  ا

 ير. تاريخ التقر  كما فياملنتظمة للتأكد من أنها تعك  وجهة نظر دقيقة لتقييم البنك ل جدارة االئتمانية للعمالء، والتنظيم والتجميع 
 

 ملسددة والخسائر االئتمانية املتوقعة لعمالء اإلمارات العربية املتحدة األرصدة غير ا

 :السدادمن تأجيل  املستفيدون ألرصدة القائمة والخسائر االئتمانية املتوقعة لعمالء اإلمارات العربية املتحدة االجدو  أدناه يحلل 
 

 موعاملج األفراد*  عمالءال الشركات عمالءال ألف درهم
 2020ديسمبر  31املنتهية في للسنة 

 1املجموعة 

   

 189,495 189,495 - التعرض 

 ( 46,506) ( 46,506) - يطرح: الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 - 142,989 142,989 
 

    2املجموعة 
 64,105 64,105 - التعرض 

 ( 58,724) ( 58,724) - يطرح: الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 - 5,381 5,381 

 

  



43 

 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة(مخاطر االئتما  ( أ 

 )تتمة(  19-برنامج الدعم الداخلي املعتمد خالل جائحة كوفيد

 اإلماراتيين  عمالءبين الفئات للالترحيل  
 

 : السدادللعمالء اإلماراتيين املستفيدين من تأجيل  2019ديسمبر   31فيما يلي تحليل ملراحل الترحيل من  
 

متوقعة   ألف درهم  ائتمانية  خسارة 

 شهرا  12ملدة 

على   متوقعة  ائتمانية  خسارة 

وغير   الزمني  العمر  مدى 

 االئتمانية منخفضة القيمة 

ائت على  خسارة  متوقعة  مانية 

ومنخفضة   الزمني  العمر  مدى 

 القيمة االئتمانية 

 املجموع

     األفراد عمالءال

 271,141 63 25,110 245,968 2020يناير  1كما في    الخسارة االئتمانية املتوقعة

 - 9,930 62,916 ( 72,846) ر شه 12ملدة   الخسارة االئتمانية املتوقعةمحولة من 

على مدى العمر  االئتمانية املتوقعة    محولة من الخسائر

 القيمة االئتمانية  وليست منخفضة الزمني

544 (1,367) 823 - 

على مدى العمر  محولة من الخسائر االئتمانية املتوقعة  

 القيمة االئتمانية  منخفضةو  الزمني

- 63 (63 ) - 

 ( 17,541) 4,349 ( 491) ( 21,399) صافي  -حركات أخرى 

 253,600 15,102 86,231 152,267 2020ديسمبر    31  كما في الخسارة عند التعثر

     

 

 األفراد عمالءللالتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسا قطاع الصناعة  

من تأجيل   يناملستفيد  األفراد  عمالءالعلى    2019ديسمبر    31فيما يلي تحليل للتغيير في مخصصات الخسائر االئتمانية املتوقعة حسا قطاع الصناعة من   

 : السداد
 

 ألف درهم 

  ألف درهم

 28,366 2020يناير   1الخسائر االئتمانية املتوقعة اعتباًرا من  مخصص 

 52,047 ."العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين في قطاع  الخطوط الجوية / السياحة / الضيافة 

 24,817 ."عاملين في قطاع  الخطوط الجوية / السياحة / الضيافةجميع اآلخرين باستثناء العاملين لحسابهم الخاص أو ال 

 105,230 2020ديسمبر   31الخسائر االئتمانية املتوقعة كما في  مخصص
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( ارة املخاطر املاليةإد .4

 )تتمة(ن مخاطر االئتما  ( أ 

 التركز 

لديهم سمات  تجارية مماثلة في نف  املنطقة الجغرافية أو عندما يكون  يزاو  عدد من األطراف املقابلة أنشطة  اقتصادية    تنشأ تركزات املخاطر عندما 

ا. تورح الجداو  املبينة  ة مماثلة بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرهمماثلة تجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بصور 

واملوجودات األخرى حيث أنه ال   مصرف اإلمارات املركزي أدناه تركز مخاطر االئتمان حسا القطاع واملوقع الجغرافي والعملة باستثناء النقد واألرصدة لدى 

 تتعرض ملخاطر ائتمان غير هامة. 
 

2020 

إجمالي القروض  

 سلفوال

  األوراق املالية

 االستثمارية  

املوجودات 

 املشتقة 

بنوك / املركز   طلوب منامل

 الرئيس ي والفروع في الخارج 

اإلجمالي في  

 امليزانية العمومية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  التركز حسب القطاع  
      

 - عما :القطاعات التجارية وقطاعات األ 

 - - - - - واألنشطة ذات الصلةالزراعة 

 281,872 - - - 281,872 التعدين واملحاجر  

 1,063,157 - 259 - 1,062,898 التصنيع

 76,016 - - - 76,016 الكهرباء واملياه 

 226,413 - - - 226,413 اإلنشاءات

 1 - - - 1 العقارات

 1,151,341 - 4 - 1,151,337 التجارة 

 616,771 - - - 616,771 املواصالت واالتصاالت

 353,258  -  -  - 353,191 خدمات 

 إجمالي القطاعات التجارية وقطاعات األعمال 

 

3,768,499 - 330 - 3,768,829 

 3,431,730 2,899,765 395,360 - 136,605 املبسسات املالية 

 13,147,772 - - 12,988,583 159,189 الحكومة وشركات القطاع العام

 4,590,527 - - - 4,590,527 املعامالت املصرفية لألفراد 

 5,837  -  - - 5,837 أخرى  

       

 

 24,944,695 2,899,765 395,690 12,988,583 8,660,657 مجموع القيمة اإلجمالية 

 ( 759,554) ( 1,181) - - ( 758,373) يطرح: مخصص ل خسائر االئتمانية

 ( 32,739)  -  -  - ( 32,739) رح: فائد ةمعلقةيط

 24,152,402 2,898,584 395,690 12,988,583 7,869,545 مجموع القيمة اإلجمالية 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( خاطر املاليةإدارة امل  .4

 ن )تتمة(مخاطر االئتما  ( أ 

 تركز مخاطر االئتمان حسب املوقع الجغرافي:  
 

2020 

إجمالي القروض  

 سلفوال

 األوراق املالية 

 املوجودات املشتقة  االستثمارية 

بنوك/ املركز   طلوب منامل

 الرئيس ي والفروع في الخارج 

اإلجمالي في  

 امليزانية العمومية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  وقع التركز حسب امل

 10,134,566 1,885,658 14,345 502,838 7,731,725 اإلمارات العربية املتحدة 

 896,365 755,408 24,218 52 116,687 دو  مجل  التعاون الخليجي 

 55,331 32,965 - - 22,366 دو  عربية أخرى 

 158,032 129,451 1,251 - 27,330 آسيا

 38,224 34,554 - - 3,670 إفريقيا 

 12,503,316 2,731 13,631 12,485,693 1,261 الواليات املتحدة األمريكية

 747,565 48,410 342,245 - 356,910 أوروبا 

 411,296 10,588 - - 400,708 دو  أخرى 

 8,660,657 12,988,583 395,690 2,899,765 24,944,695 
 

 ( 759,554) ( 1,181) - - ( 758,373) االئتمانيةيطرح: مخصص ل خسائر 

 ( 32,739) - - - ( 32,739) يطرح: فائد ةمعلقة

 24,152,402 2,898,584 395,690 12,988,583 7,869,545 مجموع القيمة اإلجمالية 

 
 

 

2019 

إجمالي القروض  

 سلفوال

  األوراق املالية

 االستثمارية  

املوجودات 

 املشتقة 

ملركز  بنوك / ا طلوب منامل

 الرئيس ي والفروع في الخارج 

اإلجمالي في امليزانية  

 العمومية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  التركز حسب القطاع  
      

      - القطاعات التجارية وقطاعات األعما : 

 1,101 - - -   1,101 الزراعة واألنشطة ذات الصلة

 301,377  -  -  -   301,377 التعدين واملحاجر  

 1,011,270  - 169  -   1,011,101 التصنيع

 132,783  -  -  -   132,783 الكهرباء واملياه 

 66,213  -  -  -   66,213 اإلنشاءات

 1,273,081  - 2,596  - 1,270,485 التجارة 

 774,581  - 58  -   774,523 املواصالت واالتصاالت

 383,986  -  -  - 383,986 خدمات 

      جمالي القطاعات التجارية وقطاعات األعمال إ

 3,843,521 2,923,062 259,850  - 660,609 املبسسات املالية 

 7,630,148  - 211 7,564,898 65,039 القطاع العامالحكومة وشركات  

 5,263,859  -  - - 5,263,859 املعامالت املصرفية لألفراد 

 5,429  -  - - 5,429 أخرى  

       
 

 20,687,349   2,923,062 262,884   7,564,898 9,936,505 مجموع القيمة اإلجمالية 

 ( 710,924) ( 886)  -  - ( 710,038) يطرح: مخصص ل خسائر االئتمانية

 ( 23,944)  -  -  - ( 23,944) يطرح: فائد ةمعلقة

 19,952,481 2,922,176 262,884 7,564,898 9,202,523 مجموع القيمة اإلجمالية 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 ن )تتمة(مخاطر االئتما  ( أ 

 تركز مخاطر االئتمان حسب املوقع الجغرافي:  
 

2019 

إجمالي القروض  

 سلفوال

 راق املالية األو 

 املوجودات املشتقة  االستثمارية 

بنوك/ املركز   طلوب منامل

 الرئيس ي والفروع في الخارج 

اإلجمالي في  

 امليزانية العمومية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  التركز حسب املوقع 

 11,361,078 2,458,820 9,746 296,106 8,596,406 اإلمارات العربية املتحدة 

 394,768 255,930 15,872 52 122,914 دو  مجل  التعاون الخليجي 

 109,573 42,036 - - 67,537 دو  عربية أخرى 

 268,702 80,699  34 - 187,969 آسيا

 50,310 31,228 - - 19,082 إفريقيا 

 7,295,207 25,108  62  7,268,740 1,297 الواليات املتحدة األمريكية

 607,531 21,142 237,170 - 349,219 أوروبا 

 600,180 8,099 - - 592,081 دو  أخرى 

 9,936,505 7,564,898 262,884 2,923,062 20,687,349 
 

 ( 710,924) ( 886) - - ( 710,038) يطرح: مخصص ل خسائر االئتمانية

 ( 23,944) - - - ( 23,944) يطرح: فائد ةمعلقة

 19,952,481 2,922,176 262,884 7,564,898 9,202,523 مجموع القيمة اإلجمالية 
 

 يتم قياس تركزات املخاطر حسا املوقع بناًء على الدولة التي يوجد بها املركز الرئيس ي املسجل للمنشأة.

 

 تركز مخاطر االئتمان حسب العمالت:  
 

 

2020 

إجمالي القروض  

 سلف وال

  األوراق املالية

 املوجودات املشتقة االستثمارية 

املركز   /املطلوب من بنوك

 الرئيس ي والفروع في الخارج 

اإلجمالي في امليزانية 

 العمومية 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      

      حسب العملةالتركز 

 4,836,855 1,276,554 967 38 3,559,296 الدرهم اإلماراتي 

 20,107,840 1,623,211 394,723 12,988,545 5,101,361 عمالت أجنبية 

 8,660,657 12,988,583 395,690 2,899,765 24,944,695 
 

 

 

 

2019 

إجمالي القروض  

 سلف وال

  األوراق املالية

 املوجودات املشتقة  االستثمارية 

املطلوب من بنو / املركز  

 الرئيس ي والفروع في الخارج

اإلجمالي في امليزانية  

 العمومية 

 لف درهم أ ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

      التركز حسا العملة 

 5,836,199 1,828,149 414 38 4,007,598 الدرهم اإلماراتي 

 14,849,151 1,094,913 260,470   7,564,860  5,928,908 عمالت أجنبية

 9,936,506   7,564,898   262,884  2,923,062   20,685,350  
 

 . إن معظم حاالت التعرض ملخاطر العمالت األجنبية بالدوالر األمريكي. مصرف اإلمارات املركزي لى توجيهات تم إعداد الجداو  امل كورة أعاله بناًء ع
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 مخاطر التسوية ( ب

قدرة    قد تبدي أنشطة البنك إلى ظهور مخاطر وقت تسوية املعامالت والصفقات التجارية. تتمثل مخاطر التسوية في مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم

 أو من خال  أوراق مالية أو موجودات أخرى عند استحقاقها 
ً
 ما يحدث  بموجا التعاقد.   الطرف املقابل على الوفاء بالتزاماته من خال  السداد نقدا

ً
نادرا

 التشغيلية.   تأجيالت في التسوية وتتم مراقبتها وتحديد قيمتها كجزء من إطار إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس املا  لدى البنك وإدارة املخاطر
 

وية/مقاصة لضمان تسوية الصفقة  من خال  وكيل تس   فيما يتعلق ببعض أنواع املعامالت، يقوم البنك بالحد من تلك املخاطر عن طريق إجراء التسوية 

الت اعتماد  مراقبة  عملية  من   
ً
جزءا التسوية  حدود  تشكل  بالتسوية.  الخاصة  التعاقدية  بالتزاماتهما  الطرفين  كال  يفي  عندما  فقط  سهيالت  التجارية 

الحرة الحصو  على موافقة قسم إدارة املخاطر لدى  عمليات التسوية  االئتمانية/الحدود االئتمانية املبينة أعاله. يتطلا قبو  مخاطر التسوية الناتجة عن 

 البنك على املعاملة أو الطرف املقابل. 

 

 مخاطر السيولة (ج

 أو من تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد يواجهها البنك عند الوفاء بالتزاماته املرتبطة بمطلوبات مالية تتم تسويتها من خال  السدا
ً
خال  د نقدا

الناتجة عن عدم القدرة على تمويل موجودات في تواريخ االستحقاق   تشتمل مخاطر السيولة على املخاطر  وباملعدالت  موجودات مالية أخرى.  املناسبة 

عند استحقاقها.    املناسبة وعدم القدرة على تسييل موجودات بأسعار معقولة وضمن إطار زمني محدد باإلضافة إلى عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات

 صادر التمويل.  يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة من تقلبات السوق أو انخفاض التصنيفات االئتمانية مما قد يبدي إلى تالش ي بعض م

 

 إدارة مخاطر السيولة 

 تتم إدارة مخاطر السيولة من قبل قسم الخزينة بما يتماش ى مع السياسات والتوجيهات التنظيمية والداخلية.  
 

أزمات حادة قد يتعرض  ف منهج البنك الخاص بإدارة مخاطر السيولة إلى ضمان توفير التمويل الكافي من مصادر متنوعة في كل األوقات ومواجهة أي  يهد

وم قسم الخزينة  وأدوات سوق املا  ورأس املا . يق  عمالءلها وضعه املالي. تتم زيادة األرصدة باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات بما في ذلك ودائع ال

الح األعما   من  الناتجة  املتوقعة  النقدية  والتدفقات  املالية  واملطلوبات  املوجودات  سيولة  وضع  الخزينة  بمراقبة  قسم  يحتفظ  كما  واملستقبلية.  الية 

ركز السيولة اليومي ويتم إجراء اختبار  بمحفظة للموجودات السائلة قصيرة األجل وودائع فيما بين البنو  لضمان االحتفاظ بالسيولة الكافية. تتم مراقبة م

ير االعتيادية. يتم وضع سياسة السيولة الخاصة بالبنك من قبل  ملدى كفاية السيولة بصورة منتظمة بطرق متعددة في ظل ظروف السوق االعتيادية وغ 

 وبات مراقبة مدى االلتزام بالسياسات املوضوعة. اإلدارة وتتم مراجعتها بصورة سنوية. يتولى قسم إدارة املخاطر ولجنة إدارة املوجودات واملطل 

 

األمر  ه ا  ل   ةاستباقي  وقد قام مصرف اإلمارات املركزي بمعالجةالعاملية واإلقليمية.  على السيولة في األسواق  بظاللها ك لك    19كوفيد  لقد ألقت أزمة جائحة  

بدون   توفير تمويل  لتأثيره املنتشر على االقتصاد الكلي من خال   ذلك خال   نظًرا  يستفد البنك من  ( وتخفيف  السنةتكلفة لجميع البنو  املبهلة )لم 

قام املصرف املركزي بتخفيض الحد األدنى ملعدالت    ، للبنو . من أجل تمرير مزايا إجراءات دعم السيولة للعمالءمتطلبات االحتياطي النقدي التنظيمي 

 ٪. 30( بنسبة السيولة نسبة املوجودات السائلة املبهلة ونسبة تغطيةالسيولة )

 

إدارة السيولة. نظر البنك بشكل استباقي في استكشاف خيارات  التابعة للبنك بشكل منتظم مع التركيز بشكل خاص على    املوجودات واملطلوباتتجتمع لجنة  

لديه من خال  توقيت املدفوعات للعمالء جنًبا إلى  (. يعمل البنك على تقوية احتياطيات السيولة الفترات والعمالت املتغيرةجديدة لتوسيع قاعدة التزاماته )

 شرائح العمالء.على تعزيز عالقات الودائع عبر جميع  الحثيث جنا مع التركيز 

 

 التعرض ملخاطر السيولة 

باإلضافة إلى معد   إلى مصادر التمويل املستقرة وهو معيار نظامي    سلفإن املعيار الرئيس ي ال ي يستخدمه البنك لقياس مخاطر السيولة هو نسبة ال

جا االستحقاق باإلضافة إلى معد  املوجودات السائلة  صافي املوجودات السائلة أي إجمالي املوجودات بموجا االستحقاق مقابل إجمالي املطلوبات بمو 

استثناء االلتزامات املدرجة ضمن رأس املا   ٪ من صافي التزاماته في امليزانية العمومية )ب 10املبهلة التي يتطلا من البنك أن يقوم باالحتفاظ بقيمة تعاد  

 النظامي( في شكل موجودات سائلة ذات جودة عالية.  
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  ولةمخاطر السي (ج

 )تتمة(  التعرض ملخاطر السيولة 

 :  2019و 2020ديسمبر   31كما في  املالية  فيما يلي بيان االستحقاقات التعاقدية للموجودات واملطلوبات 
 

 أكثر من من سنة إلى أشهر  3من  أقل من  

 سنوات  5 سنوات  5 إلى سنة أشهر  3 اإلجمالي 

 ف درهم أل ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      املوجودات

 - - - 7,319,581 7,319,581 مصرف اإلمارات املركزي  واألرصدة لدىالنقد 

 - 275,438 765,245 1,734,594 2,775,277 املستحق من البنو  

 - - - 123,307 123,307 املستحق من املركز الرئيس ي والفروع في الخارج 

 - 67,440 253,584 74,666 395,690 املوجودات املشتقة 

 115,655 1,867,364 711,855 5,174,671 7,869,545 للعمالء  سلفالقروض وال 

 - 395,945 12,592,638 - 12,988,583 األوراق املالية االستثمارية  

 - - 27,943 149,836 177,779 قبوالت العمالء 

 - - - 696,982 696,982 موجودات أخرى 

 115,655 2,606,187 14,351,265 15,273,637 32,346,744 إجمالي املوجودات 

 
     

      املطلوبات  

 - - 2 169,065 169,067 املطلوب إلى البنو  

 - 10,406 95,222 25,483,555 25,589,183 ودائع العمالء 

 - 79,024 241,917 66,607 387,548 املطلوبات املشتقة 

 - - - 2,364,526 2,364,526 الخارجية املستحق من املركز الرئيس ي والفروع 

 - - 27,943 149,836 177,779 قبوالت العمالء 

 - - - 1,021,921 1,021,921 مطلوبات أخرى 

 - 89,430 365,084 29,255,510 29,710,024 إجمالي املطلوبات 

 115,655 2,516,757 13,986,181 ( 13,981,873)  2020العمومية لسنة  صافي فجوة السيولة في امليزانية
      

      2019ديسمبر  31في 

 - 6,018,556 7,715,294 15,618,937 29,352,787 إجمالي املوجودات 

 4,144 221,329 253,945 25,906,169 26,385,587 إجمالي املطلوبات 

 ( 4,144) 5,797,227 7,461,349 ( 10,287,232)  2019امليزانية العمومية لسنة صافي فجوة السيولة في 

       

 

 مخاطر السوق  ـ(ه

ية وأسعار  تتمثل مخاطر السوق في حساسية القيمة السوقية للمحفظة تجاه أسعار املوجودات املالية، مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنب

امللكية   مخاحقوق  تنشأ  األسعار.  تقلا  تجاه  محددة  حساسيات  إلى  التجارية  األوضاع  السوق  عوامل  تقسم  السلع.  محافظ  وأسعار  في  السوق  طر 

 للسوق. 
ً
 االستحقاقات )مثل مخاطر أسعار الفائدة( باإلضافة إلى تقييم املحافظ وفقا
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  مخاطر السوق  هـ(

 املحافظ االستثمارية التجارية –التعرض ملخاطر السوق 

 عوامل مخاطر السوق 

السوق.    التغير )أي أسعار أو معدالت السوق مثل سعر صرف العمالت األجنبية الفوري أو معد  الفائدة( ال ي قد يبثر على التقييم االقتصادي لوضع 

 ق املستخدمة لوضع الحدود ما يلي: تتضمن العوامل الرئيسية ملخاطر السو 
 

 ، تتمثل في مخاطر التقييم التي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من التغيرات في أسعار األسهم.  مخاطر األسهم  •

 تتمثل في مخاطر التقييم التي تنتج من التغيرات املباشرة أو غير املباشرة في أسعار الفائدة. مخاطر أسعار الفائدة،   •

 . التغيرات املباشرة أو غير املباشرة في أسعار العمالتتتمثل في مخاطر التقييم التي تنتج من ، مخاطر العمالت •

 تتمثل في مخاطر التقييم التي تنتج من التغيرات املباشرة أو غير املباشرة في أسعار السلع. مخاطر السلع،   •
 

األعما  واستقرار في املناهج  خاطر السوق من أجل ضمان وجود توافق بين لدى قسم إدارة مخاطر السوق املستقل مجموعة واحدة من املعايير لقياس م

 وشفافية تجاه املخاطر. فيما يلي مفاهيم القياس الهامة املرتبطة بقياس مخاطر السوق: 
 

 حساسيات العوامل

 يتم استخدام حساسيات العوامل لقياس حساسية األداة تجاه التغير في القيمة. 
 

 لعوامل  التقلا والترابط بين ا 

 بط بين عوامل السوق في حساب قياسات املخاطر القائمة على املحافظ بشكل إحصائي مثل القيمة املعرضة املخاطر. يتم استخدام التقلبات في والترا
 

 القيمة املعرضة للمخاطر 

 لالنخفاض املحتمل في قيمة أحد املراكز املالية أو املحافظ  
ً
ثقة محدد في ظل ظروف السوق االعتيادية ضمن مستوى  تمثل القيمة املعرضة للمخاطر تقديرا

 وعلى مدى فترة زمنية محددة. 
 

على    القيمة املعرضة للمخاطر لوضع حدود داخلية تمثل أقص ى خسائر يتعرض لها املركز املالي والتي تنتج من الخسائر اليومية التي يتم قياسها   تستخدم 

 ألغراض التقارير النظامية الخارجية. أساس تاريخي بمستوى ثقة محدد. يتم استخدام الق
ً
 يمة املعرضة للمخاطر أيضا

 

 لطريقة مونت كارلو وال ي تم تحديده لتحديد حساسيات  يستخدم البنك 
ً
نموذج واحد معتمد بصورة مستقلة فيما يتعلق بالقيمة املعرضة للمخاطر وفقا

 . طرملراكز تجاه التغيرات في أسعار السوق( لفئات املوجودات املختلفة / أنواع املخااملخاطر املادية )مثل التصنيف األو  والثاني املتعلق بحساسيات ا
 

 تتضمن املعايير املستخدمة في املحاكاة اإلحصائية الخاصة بمخاطر السوق ما يلي: 
 

 الفترة السابقة املستخدمة لحساب التقلبات واالرتباطات السابقة؛  •

 عوامل مخاطر السوق التي تخضع لها املحفظة؛ و فترة االحتفاظ، أي عدد أيام التغيرات في  •

 ٪ ألغراض إدارة مخاطر البنك.  99عة والتي تم اختيارها بأن تكون فترة الثقة لتقدير الخسائر املتوق •
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  مخاطر السوق  هـ(

 العام ل حدود اإلطار 

حديد  إن الهدف من وضع حدود ملخاطر السوق هو منع زيادة التعرض ألحد عوامل املخاطر أو ملجموعة من عوامل املخاطر ذات الصلة باإلضافة إلى ت

 املستوى العام لتحمل مخاطر األعما .
 

 حدود للتعرض لعوامل املخاطر. عام التحكم في التركزات الزائدة ملخاطر السوق بصورة عامة من خال  وضع  سيتم بشكل
 

 قد يشتمل اإلطار العام ل حدود على املكونات التالية: 
 

خزون، والحدود االفتراضية  قد تشتمل على الحدود الخاصة باملراكز املالية طويلة وقصيرة األجل وصافي مركز امل حجم املركز / القيم االفتراضية 

 والدولة(  الصناعة للمراكز التعاقدية وحدود تركز املحفظة )مثل قطاع 

 تمثل الحدود الدنيا لالنخفاض املتراكم في قيمة املحفظة على مدى فترة زمنية محددة.  الخسائر 

صدرا
ُ
حدود املحفظة على حاالت  قد تتضمن الحدود املوضوعة ألقص ى تعرض مسموح به ملصدر واحد باإلضافة إلى  مل

صدر.
ُ
 التركز الخاصة بجودة امل

 وهي قائمة باملنتجات واألنشطة املصرح بهـا الخاصة بكل نشاط على حدة.  قائمة املنتجات املسموح بها 
 

 : 3والشق  2والشق   1يتكون من الشق إن اإلطار العام ل حدود 
 

لحدود املوضوعة من قبل سيتي بنك بصورة عامة باإلضافة إلى  يمثل بصورة عامة أكثر العوامل أهمية الخاصة با 1الشق 

 الحدود املفروضة على حاالت التعرض التجارية في بعض الدو  الكبرى. 

نتجات أو في بعض الحاالت على املستوى املحلي أو اإلقليمي  يمثل بصورة عامة الحدود املوضوعة ملجموعة من امل 2الشق 

 أو القانوني. 

 رة رئيسية الحدود على املستوى املحلي  يمثل بصو  3الشق 
 

 

 ألسعار السوق بصورة يومية من قبل فريق العمل   2والشق   1يجا مراقبة الشق 
ً
من اإلطار العام ل حدود فيما يتعلق بكافة املحافظ التي يتم تقييمها وفقا

ا بها. يتولى قسم اإلبالغ  مة إدارة مخاطر السوق املستقلة أو مطابقتهال ي يكون مستقل عن األعما  ويستخدم حاالت التعرض التي يتم اإلبالغ عنها في أنظ

 أية مخالفات إلى البنك وإلى قسم إدارة مخاطر السوق املستقل. ويبلغ  3الحدود الخاصة بالشق  وفق عن املخاطر مراقبة حاالت التعرض 
 

 لة من خال  الربح أو الخسارة. تأثير االستثمار املحتفظ به بالقيمة العادلم يتم اإلفصاح عن تحليل الحساسية على مخاطر األسعار نظًرا لعدم جوهرية  
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  مخاطر السوق  هـ(

 االستثمارية غير التجاريةاملحافظ  – ض ملخاطر أسعار الفائدة التعر 

 تتضمن املوجودات واملطلوبات ورأس املا  املرتبط بوحدة تحمل املخاطر ما يلي: 
 

 قروض بالتكلفة املطفأة )مثل قروض الخيارات التي ال يتم بيانها بالقيمة العادلة(.  •

 الودائع.  •

 لدخل الشامل اآلخراالستثمارات بالقيمة العادلة من خال  ا •
 

 
 

 املعايير الرئيسية إلدارة مخاطر السوق في محافظ االستحقاقات التعرض ملخاطر أسعار الفائدة. تتضمن 

 

 التعرض ملخاطر أسعار الفائدة  

يتعلق بمراكز االستحقاقات،    إن تعرض ملخاطر أسعار الفائدة يقي  تأثير ما قبل الضريبة املحتمل على صافي هامش الفائدة خال  فترة تقرير محددة، فيما

 للتغيرات املحددة في معدالت الفائدة املناسبة. يتمثل صافي هامش الفائدة في الفرق بين العائد املحقق من موجودات محفظة االستح
ً
قاقات )بما في  نظرا

التغيرات في مستوى معدالت  . يتأثر صافي هامش الفائدة بأو قروض الشركات(  عمالءذلك قروض العمالء( واملعد  املدفوع على املطلوبات )بما في ذلك ودائع ال

 الفائدة. 

 

طلوبات  إن وحدة تحمل املخاطر مسبولة عن ضمان قياس مخاطر السوق في محفظة االستحقاقات وإعداد تقارير بشأنها بصورة مالئمة وأن املوجودات وامل

ذات الصلة به ه القياسات. يتعين على مدير قسم إدارة   االفتراضات الخاصة باألعما   واملراكز الرأسمالية مدرجة في تلك القياسات، باإلضافة إلى توثيق 

قق من مخاطر السوق املستقل ولجنة املوجودات واملطلوبات مراجعة أية افتراضات خاصة باألعما  بما في ذلك القياسات الخاصة بمخاطر السوق للتح

كافة وحدات إدارةمدى معقولية وتوافق ه ه االفتراضات مع املتطلبات   لديها الحدود الخاصة بمحافظ االستحقاقات    العامة. إن  املخاطر، على األقل، 

ما أنها مسبولة  الخاصة بهم. تكون لجان املوجودات واملطلوبات املحلية مسبولة عن مراجعة كافة التقارير املتعلقة بالتعرض للمخاطر على مستوى الدولة ك

  يات التعرض.عن إبراز أية أمور تتعلق بمستو 
 

 تقييم مخاطر أسعار الفائدة عن طريق قياس تأثير حركات محددة في منحنيات إيرادات الفائدة على صافي إيرادات الفائدة للبنك. 
ً
فيما يلي تأثير    يتم أيضا

 . 2020ديسمبر  31الحركة الفورية والدائمة في منحنيات إيرادات الفائدة على صافي إيرادات الفائدة للسنة كما في  
 

 

 2020 2019 

 صافي إيرادات الفائدة  صافي إيرادات الفائدة  

 ألف رهم  ألف درهم التحول في منحنى اإليرادات 

 39,007 27,833 نقطة أساس   100+ 

 ( 34,306) ( 6,399) نقطة أساس   100 -
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 ت املاليةإيضاحات حو  البيانا
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  مخاطر السوق  هـ(

 فيما يلي موجز حو  مركز فجوات أسعار الفائدة لدى البنك: 

  2020ديسمبر  31
واملطلوبات املوجودات 

 إلى سنة 3من  أشهر  3أقل من  لفائدة  غير الخاضعة

أكثر من سنة وأقل 

 سنوات 5من 

  5أكثر من 

 اإلجمالي سنوات

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

 7,319,581 - - - 5,250,000 2,069,581   مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى 

 2,775,277 - 275,202 764,782 1,633,228 102,065 املطلوب من البنو  

 123,307 - - - - 123,307 والفروع الخارجية  املستحق للمركز الرئيس ي

 395,690 - - - - 395,690 املوجودات املشتقة 

 7,869,545 - 201,264 66,696 4,742,649 2,858,936 للعمالء  سلفالقروض وال 

 12,988,583 - 395,945 12,592,638 - - األوراق املالية االستثمارية  

 177,779 - - - - 177,779 قبوالت العمالء 

 696,982 - - - - 696,982 موجودات أخرى 

 6,424,340 11,625,877 13,424,116 872,411 - 32,346,744 

 

      

 169,067 - - 40 169,027 - املطلوب إلى البنو  

 25,589,183 - 11,418 75,264 3,577,670 21,924,831 ودائع العمالء 

 387,548 - - - - 387,548 املطلوبات املشتقة 

 2,364,526 - - - - 2,364,526 والفروع الخارجية املستحق للمركز الرئيس ي 

 177,779 - - - - 177,779 قبوالت العمالء 

 1,021,921 - - - - 1,021,921 مطلوبات أخرى 

 25,876,605 3,746,697 75,304 11,418 - 29,710,024 

  - 860,993 13,348,812 7,879,180  فجوة حساسية أسعار الفائدة 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  مخاطر السوق  هـ(
 

  2019ديسمبر  31
واملطلوبات املوجودات 

 إلى سنة 3من  شهر أ 3أقل من  لفائدة  غير الخاضعة

أكثر من سنة وأقل 

 سنوات 5من 

  5أكثر من 

 اإلجمالي سنوات

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

 8,535,400 - - 2,400,000 3,200,000 2,935,400   مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى 

 2,807,022 - 275,486 863,957 1,485,044 182,535 املطلوب من البنو  

 115,154 - - - - 115,154 والفروع الخارجية املستحق للمركز الرئيس ي 

 262,884 - - - - 262,884 املوجودات املشتقة 

 9,202,523 - 836,720 873,255 4,733,718 2,758,830 للعمالء  سلفالقروض وال 

 7,564,898 - 1,251,363 6,313,535 - - األوراق املالية االستثمارية  

 92,309 - - - - 92,309 قبوالت العمالء 

 772,597 - - - - 772,597 موجودات أخرى 

 7,119,709 9,418,762 10,450,747 2,363,569 - 29,352,787 

 

      

 653,182 - - - - 653,182 املطلوب إلى البنو  

 20,768,138 - 11,948 139,546 663,755 19,952,889 ودائع العمالء 

 244,212 - - - - 244,212 املطلوبات املشتقة 

 3,544,081 - - - - 3,544,081 والفروع الخارجية املستحق للمركز الرئيس ي 

 92,309 - - - - 92,309 قبوالت العمالء 

 1,083,665 - - - - 1,083,665 مطلوبات أخرى 

 25,570,338 663,755 139,546 11,948 - 26,385,587 

  - 2,351,621 10,311,201 8,755,007  سعار الفائدة فجوة حساسية أ

 

ائدة  إن حساسيات أسعار الفائدة املبينة أعاله لغرض التوضيح فقط وتم احتسابها باستخدام سيناريوهات مبسطة. وهي ترتكز على موجودات تخضع لف

بمبلغ  22,233:  2019يون درهم )مل  23,976بمبلغ   لفائدة  )  3,833  مليون درهم( ومطلوبات تخضع  درهم  وتتم إعادة    815:  2019مليون  درهم(  مليون 

أسعار الفائدة    تسعير الفائدة خال  أقل من سنة لتقييم التأثير على صافي الربح. إن التأثير على حقوق امللكية يتضمن التأثير على صافي الربح وحساسية 

إجراءات يمكن اتخاذها من قبل اإلدارة ل حد من  ال تتضمن الحساسية  امل اآلخر.املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشملحفظة االستثمارات 

 تأثير تقلبات أسعار الفائدة. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 ة()تتم إدارة املخاطر املالية .4

 األجنبية مخاطر العمالت 

ر من األدوات  تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلا قيمة األدوات املالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ تلك املخاط

خدام استراتيجيات  الت التعرض عن كثا ويتم استاملالية املقومة بعملة أجنبية. قامت اإلدارة بوضع حدود لحاالت التعرض حسا العملة. تتم مراقبة حا

 ديسمبر، كان لدى البنك صافي التعرضات الجوهرية التالية بالعمالت األجنبية:   31للتحوط إلبقاء حاالت التعرض ضمن الحدود املوضوعة. كما في 
 

 صافي التعرض          املركز املالي   صافي املركز  

 2019 2020 اآلجل املالي الحالي  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     العملة

   31,388 695,241 ( 2,214,831) 2,910,072 دوالر أمريكي 

   1,628 ( 1,413) 245,243 ( 246,656) جنيه إسترليني 

 ( 15,062) ( 61) 53,927 ( 53,988) ين ياباني 

   722 1,516 490,238 ( 488,722) يورو 

   21,410 65 ( 332,006) 332,071 فرنك سويسري 

 ( 265,548) 17,134 22,416 ( 5,282) ريال سعودي 

 ( 40,171) 454 42,387 (41,933) دينار كويتي 

 ( 104,177) ( 72,026) ( 49,113) ( 22,913) دينار بحريني 

  265,906 17,390 117,051 ( 99,661) عمالت أخرى 

 

 لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي وعمالت دو  مجل  التعاو 
ً
الخليجي أمام الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي وعمالت دو  مجل   ن  نظرا

عن أي حساسيات  اإلفصاحباإلضافة إلى ذلك، لم يكن تعرض العمالت األخرى جوهرًيا، وبالتالي لم يتم   التعاون الخليجي ال تمثل مخاطر عمالت جوهرية.

 لتأثير العملة على مخاطر السوق.

 

 ر التشغيليةاملخاط و(

تكنولوجيا املطبقة  تتمثل املخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة املباشرة وغير املباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات البنك وموظفيه وال

تلك التي عن املتطلبات القانونية والتنظيمية  تنتج    والبنية التحتية وبعوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل 

 ومعايير الحوكمة املبسسية املتعارف عليها بصورة عامة.  
 

لتكلفة بصورة  إن هدف البنك هو إدارة املخاطر التشغيلية بغرض تحقيق التوازن بين تجنا الخسائر املالية والضرر ال ي قد ي حق بسمعة البنك وفعالية ا

 ات الرقابية التي تحد من املبادرة واإلبداع.  إلجراءعامة باإلضافة إلى تجنا ا
 

رؤساء الوحدات أو  تقع املسبولية األساسية عن وضع وتطبيق األنظمة الرقابية ملواجهة املخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا للبنك، كما يتم تكليف 

 البنك ملعايير عامة إلدارة املخاطر التشغيلية في املجاالت التالية:   وضع األقسام أو الفروع بتلك املسبولية. ويتم دعم ه ه املسبولية من خال
 

 متطلبات الفصل املناسا بين املهام، بما في ذلك التفويض املستقل املتعلق باملعامالت؛   −

 متطلبات تسوية ومراقبة املعامالت؛ −

 االلتزام باملتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛  −

 جراءات؛ ية واإل توثيق األنظمة الرقاب −
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  املخاطر التشغيلية و(

 املخاطر املحددة؛ معالجةفاءة األنظمة الرقابية واإلجراءات املتبعة في كو متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها،  −

 متطلبات اإلبالغ عن الخسائر التشغيلية واإلجراءات التصحيحية املقترحة؛ −

 إعداد خطط لحاالت الطوارئ؛ −

 التدريا والتطوير املنهي؛ −

 ر األخالقية والتجارية؛  املعايي −

؛ و  الحد من املخاطر، بما في ذلك التأمين إذ −
ً
 ا كان ذلك فعاال

 سياسات إطالق النفير واإلبالغ عن الحوادث.   −

تقديم نتائج أعما   يتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خال  املراجعات الدورية التي يتم القيام بها من قبل املدققين الداخليين لدى البنك. يتم  

 املراجعة إلى اإلدارة العليا للبنك.  
 

 املالإدارة رأس   ز( 

 رأس املال النظامي  

 ، بتحديد متطلبات رأس املا  النظامي ومتابعتها. مصرف اإلمارات املركزي ملتمثلة في تقوم الجهة التشريعية الرئيسية للبنك، ا

 فيما يلي أغراض البنك من إدارة رأس املا :  

 ملبدأ االستمرارية وزيادة عائدات املسا −
ً
 همين؛ و  ضمان قدرة البنك على االستمرار وفقا

 .  رف اإلمارات املركزي مصااللتزام بمتطلبات رأس املا  النظامي املوضوعة من قبل  −
 

كما يتم االعتراف    تتمثل سياسة البنك باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس املا  ل حفاظ على ثقة املستثمر والدائن وثقة السوق ودعم التطوير املستقبلي لألعما .

دات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خال  زيادة معدالت  عائدات املساهمين ويدر  البنك أهمية الحفاظ على التوازن بين العائ بتأثير مستوى رأس املا  على 

 االقتراض وبين املميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس املا .  
 

قبل   من  للبنك  النظامي  املا   رأس  كفاية  معد   تحديد  املركيتم  اإلمارات  املا     زي مصرف  رأس  متطلبات  بجميع  البنك  التزم  لقد  املركزي (.  ) املصرف 

٪ ويتم تحليله في شقين، حيث ال يجا أن يقل  13املفروضة من جهات خارجية طوا  الفترة. أوص ى املصرف املركزي أن تتم زيادة معد  كفاية رأس املا  إلى 

 ٪.  8.5معد  كفاية الشق األو  من رأس املا  عن 
 

بشأن األحكام املحاسبية ومتطلبات رأس املا     اإلمارات املركزي   مصرفأصدر   بتاريخ    -توجيهات  يسمح عامل التصفية  2020أبريل    22ترتيا انتقالي   .

التنظيمي االنتقا   ا  إلى رأس امل 2019ديسمبر   31من  ، 2و   1املرحلة  ، 9االحترازي للبنو  بإضافة زيادة في أحكام املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 سنوات.  5على مدى 
 

 
 

 

 يتم تحليل رأس املا  النظامي للبنك في شقين: 

وال ي    1الشق   • للمعايير الدولية إلعداد التقارير  من رأس املا   والترتيا التقليدي  يشمل رأس املا  العادي واحتياطي الترجمة واألرباح املحتجزة 

 ركزي؛ و املصرف املاملالية بما يتماش ى مع إرشادات 

/ الخسائر غير املحققة    2الشق   • يشتمل على احتياطيات القيمة العادلة املتعلقة باألرباح  بالقيمة  من االستثمارات املصنفة  من رأس املا  ال ي 

ية ألجل. تم  واألدوات املشتقة املحتفظ بها كأدوات تحوط للتدفقات النقدية واملخصص العام وقروض ثانو  العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر

 من رأس املا : 2تطبيق الحدود التالية على الشق 

 جودات ذات املخاطر املرجحة. ٪ من إجمالي املو 1  .25يجا أال يزيد املخصص العام عن   −
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية .4

 )تتمة(  إدارة رأس املال ز( 

 )تتمة(  رأس املال النظامي

 لباز  
ً
 لتكوين رأس املا  النظامي للبنك وفقا

ً
 : 3يقدم الجدو  أدناه ت خيصا

 

 2020 2019 

 ألف درهم   ألف درهم   

   من رأس املال   1الشق 

 135,901 135,901 أسهم رأس املا   

 67,951 67,951 تياطي القانوني  االح

 10,315 7,315 احتياطيات أخرى معلنة 

 2,185,994 2,185,994 األرباح املستبقاة  

 - 104,822 االنتقالي  للتعديلمرشحات احترازية  

 2,400,161 2,501,983 من رأس املال  1الشق 
   

   األعلى من رأس املال   2الشق 

 159,513 158,577 املوجودات ذات املخاطر املرجحة(٪ من 1  .25املخصصات الجماعية ) 

 159,513 158,577 من رأس املال   2الشق 
   

 2,559,674 2,660,560 إجمالي قاعدة رأس املال )أ( 
   

   : 1املحور  –املوجودات ذات املخاطر املرجحة 

 12,761,042 12,686,126 مخاطر االئتمان 

 425,592 413,332 مخاطر السوق  

 3,299,675 3,542,583 ملخاطر التشغيلية ا

 16,486,309 16,642,041 املوجودات ذات املخاطر املرجحة )ب( 
   

 ٪ 15.53 % 15.99 ( )ج(  1معدل كفاية رأس املال )املحور 

 ٪ 14.56 % 15.03 معدل الشق األول 

 

 تخصيص رأس املال  

 تخصيص رأس املا  بهدف زيادة العائد املحقق على 
ً
 بتقييم متطلبات رأس املا  مع الوضع في االعتبار  يتم عامة

ً
رأس املا  املخصص. كما يقوم البنك داخليا

ى املخاطر. لقد التزم  متطلبات النمو وخطط األعما ، كما يقوم بتحديد متطلبات رأس املا  النظامي وك لك متطلبات رأس املا  االقتصادي/املرتكز عل

طوا  السنة. لم تكن هنا  أية تغيرات جوهرية في إدارة البنك لرأس املا  خال  السنة.    مصرف اإلمارات املركزي ن قبل  البنك بمتطلبات رأس املا  املحددة م

 إلطار رأس املا  املحدد من قبل باز    3سوف يتم تقديم اإلفصاحات الكمية املتعلقة باملحور  
ً
 فور طلبها.    2وفقا
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 العـربيـة املتحـدة  فـروع اإلمـارات   –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 املوجودات واملطلوبات املالية .  5

 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية )أ( 

 يورح الجدو  أدناه تصنيف البنك لكل فئة من فئات املوجودات واملطلوبات املالية:  

 

بالقيمة  موجودات مالية 

العادلة من خالل األرباح أو  

 الخسائر 

موجودات مالية  

 بالتكلفة املطفأة  

بالقيمة  موجودات مالية 

الدخل  العادلة من خالل 

 القيمة الدفترية الشامل اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2020     

     املوجودات املالية

 7,319,581 - 7,319,581 - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 2,775,277 - 2,775,277 - املطلوب من البنو   

 123,307 - 123,307 - الخارجية املطلوب من املركز الرئيس ي والفروع 

 395,690 - - 395,690 املشتقة املوجودات 

 7,869,545 - 7,869,545 - سلف القروض وال 

 12,988,583 7,115,189 - 5,873,394 األوراق املالية االستثمارية   

 177,779 - 177,779 - قبوالت العمالء 

 135,753 - 135,753 - موجودات أخرى 

 6,269,084 18,401,242 7,115,189 31,785,515 

     املطلوبات املالية

 169,067 - 169,067 - املطلوب للبنو  

 25,589,183 - 25,589,183 - ودائع العمالء 

 387,548 - - 387,548 املطلوبات املشتقة 

 2,364,526 - 2,364,526 - الخارجية املستحق للمركز الرئيس ي والفروع 

 177,779 - 177,779 - قبوالت العمالء 

 2,812 - 2,812 - مطلوبات أخرى 

 387,548 28,303,367 - 28,690,915 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 بيانات املاليةإيضاحات حو  ال
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( املوجودات واملطلوبات املالية . 5

 )تتمة(  املاليةتصنيف املوجودات واملطلوبات  )أ( 
 

 

بالقيمة العادلة  موجودات مالية 

 من خالل األرباح أو الخسائر 

موجودات مالية  

 بالتكلفة املطفأة  

بالقيمة  موجودات مالية 

الدخل  من خالل  العادلة

 القيمة الدفترية الشامل اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2020     

     املوجودات املالية

 8,535,400 - 8,535,400 - النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 2,807,022 - 2,807,022 - املطلوب من البنو   

 115,154 - 115,154 - الخارجية روع املطلوب من املركز الرئيس ي والف 

 262,884 - - 262,884 املوجودات املشتقة 

 9,202,523 - 9,202,523 - سلف القروض وال 

 7,564,898 7,290,229 - 274,669 األوراق املالية االستثمارية   

 92,309 - 92,309 - قبوالت العمالء 

 772,597 - 772,597 - موجودات أخرى 

 537,553 21,525,005 7,290,229 29,352,787 

     املطلوبات املالية

 653,182 - 653,182 - املطلوب للبنو  

 20,768,138 - 20,768,138 - العمالء ودائع 

 244,212 - - 244,212 املطلوبات املشتقة 

 3,544,081 - 3,544,081 - الخارجية املستحق للمركز الرئيس ي والفروع 

 92,309 - 92,309 - قبوالت العمالء 

 1,083,665 - 1,083,665 - مطلوبات أخرى 

 244,212 26,141,375 - 26,385,587 

 

 النظام املتدرج للقيمة العادلة: –قياس القيمة العادلة  )ب( 

 لألدوات املالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسا املستوى في النظام امل
ً
تدرج للقيمة العادلة ال ي يتم فيه  يقدم الجدو  التالي تحليال

 عترف بها في بيان املركز املالي.  تصنيف قياس القيمة العادلة. ترتكز املبالغ على القيم امل
 

 : املدخالت املسعرة بأسعار السوق )غير املعدلة( في األسواق النشطة لألدوات املتطابقة. 1املستوى 
 

مباشر )أي مشتقة من  والتي يمكن مالحظتها إما مباشرة )أي األسعار( أو بشكل غير    1املدرجة في املستوى  : املدخالت بخالف األسعار املدرجة  2املستوى  

مدر  أسعار  املماثلة؛  لألدوات  النشطة  األسواق  في  املدرجة  السوق  أسعار  باستخدام:  تقييمها  يتم  التي  األدوات  الفئة  ه ه  تشمل  لألدوات  األسعار(.  جة 

ها مالحظة جميع املدخالت املهمة بشكل مباشر  األسواق التي تعتبر أقل من النشطة؛ أو أساليا التقييم األخرى التي يمكن من خالل املتطابقة أو املماثلة في

 أو غير مباشر من بيانات السوق. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31ي للسنة املنتهية ف

 

 )تتمة( املوجودات واملطلوبات املالية . 5

 النظام املتدرج للقيمة العادلة:   –القيمة العادلة  قياس   )ب(

: املدخالت التي ال يمكن مالحظتها. تشمل ه ه الفئة جميع األدوات التي تتضمن تقنية التقييم مدخالت ال يمكن مالحظتها واملدخالت  3املستوى 

يتم تقييمها بناًء على األسعار املدرجة ألدوات مماثلة والتي تتطلا  ة لها تأثير كبير على تقييم األداة. تتضمن ه ه الفئة األدوات التي غير امل حوظ

 تعديالت أو افتراضات ال يمكن مالحظتها بشكل كبير لتعك  الفروق بين األدوات. 
 

 3املستوى  2املستوى  1املستوى  2020

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    

    املوجودات

 - - 12,988,583 األوراق املالية االستثمارية   

 - 395,690 - املوجودات املشتقة 

 12,988,583 395,690 - 
    

    املطلوبات  

 - 387,548 - املطلوبات املشتقة 

 - 387,548 - 

    

2019      

    املوجودات

 - - 7,564,898 األوراق املالية االستثمارية   

 - 262,884 - املوجودات املشتقة 

 7,564,898 262,884  
    

    املطلوبات  

 - 244,212 - املطلوبات املشتقة 

 - 244,212 - 
 

هنا  أي  لك، لم يكن  في النظام املتدرج للقيمة العادلة أعاله. عالوة على ذ   3واملستوى    2واملستوى    1أية تحويالت بين املستوى    تتم خال  السنة إجراءلم  

 تغير في أساليا التقييم فيما يتعلق بتقييم األدوات املالية خال  السنة. 

 

 األدوات املالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة   )ج(

القيم العادلة بصورة معقولة. عالوة  ة تمثل فيما يتعلق باملوجودات املالية واملطلوبات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة، ترى اإلدارة أن القيم الدفتري 

 على ذلك، لم يكن هنا  أي تغير في أساليا التقييم فيما يتعلق بتقييم األدوات املالية خال  السنة. 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

   مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى  .6

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 74,508 67,783 النقد في الصندوق   

 2,860,892 1,999,990 * مصرف اإلمارات املركزي االحتياطي لدى 

 5,600,000 5,250,000   مصرف اإلمارات املركزي شهادة إيداع لدى 

 - 1,808 اإلمارات املركزي مصرف الحساب الجاري لدى 

  7,319,581 8,535,400 
 

بمتطلبات االحتياطي لدى   يتم االحتفاظ  والدوالر األمريكيبالدر   مصرف اإلمارات املركزي *  تخدام في  االحتياطيات غير متاحة لالس. إن ه ه  هم اإلماراتي 

وفًقا ملتطلبات توجيهات    يوًما  14. يتغير مستوى االحتياطي املطلوب كل  ركزي مصرف اإلمارات امل، وال يمكن سحبها دون موافقة  للبنكالعمليات اليومية 

 البنو  املركزية املعنية. 
 

 البنوك   طلوب من امل .7

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 185,580 103,977 أرصدة لدى بنو  أخرى   

 120,888 200,354 تمويل الصادرات املخصوم )دون حق املطالبة(  

 220,351 - ت إيداعا

 104,254 151,446 قبوالت خاصة مخصومة 

 275,483 275,438 قروض ألجل  

 1,534,052 1,825,596 تمويل الواردات املخصوم

 367,300 219,647 مرابحة   –التمويل اإلسالمي 

  2,776,458 2,807,908 

 (1,181 ) (886 ) 

 2,807,022 2,775,277 ( 28يطرح: الخسارة االئتمانية املتوقعة )إيضاح 

 

 إلى العمالء سلفالقروض وال .8

 مما يلي: سلفتتكون محفظة القروض وال 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 2,831,673 3,156,750 قروض ألجل    

 140,516 204,346 مرابحة   –تمويل إسالمي 

 2,569,445 2,318,389 بطاقات ائتمان   سلف

 3,015,711 2,445,500 سحا على املكشوف  

 1,379,160 535,672 أخرى  

 8,660,657 9,936,505 

 ( 710,038) ( 758,373)   الخسارة االئتمانية املتوقعة : يطرح

 ( 23,944) ( 32,739)   فائدة معلقة : يطرح

 9,202,523 7,869,545   سلف صافي القروض وال
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 حات حو  البيانات املاليةإيضا
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

   )تتمة(  عمالءإلى ال سلفالقروض وال .8

 للموجودات املالية: فيما يلي تغيرات انخفاض القيمة 
 

 املجموع 3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة   2020

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 710,038 376,232 200,518 133,288 2020يناير  1في 

 115,953 7,329 45,894 62,730 ( 28صافي املحمل للمخصص للسنة )إيضاح 

 ( 67,618) ( 67,618) - - شطا قروض مقدمة بالكامل 

 758,373 315,943 246,412 196,018 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 املجموع 3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة   2019

 ألف درهم ألف درهم مألف دره ألف درهم 

 713,426 386,493 205,572 121,361 2019يناير  1في 

 ( 3,388) ( 10,261) ( 5,054) 11,927 ( 28)إيضاح  صافي املحمل / )العك ( في املخصص للسنة 

 710,038 376,232 200,518 133,288 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 األوراق املالية االستثمارية    .9

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

   الشامل اآلخر  ل بالقيمة العادلة من خالل الدخ

 7,115,189 7,290,229 (AAسندات حكومية )مصنفة 
   

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 5,873,394 274,669 (AAسندات حكومية )مصنفة 

 7,564,898 12,988,583 املجموع 
 

 خال  السنة:   فيما يلي الحركة

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 5,136,281 7,564,898 يناير    1في 

 29,694,483 30,513,867 اإلضافات خال  السنة  

 ( 27,285,859) ( 25,111,892) املستبعد خال  السنة  

 19,993 21,710 * التغير في القيمة العادلة 

 7,564,898 12,988,583 اإلجمالي 
 

 شهًرا من تاريخ التقرير.   12درهم( بعد أكثر من   مليار 3.6: 2019مليار درهم ) 12.5األوراق املالية االستثمارية  يتوقع استحقاق   ، 2020بر ديسم 31في 
 

:  2019م )انخفاض مليون دره 15.03تضمن التغير في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية زيادة قدرها   ، 2020ديسمبر  31* خال  السنة املنتهية في 

في القيمة العادلة    وزيادةمليون درهم( في القيمة العادلة لألوراق املالية االستثمارية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خال  الدخل الشامل اآلخر    21.98

 ح أو الخسارة. ة العادلة من خال  الرب( على األوراق املالية االستثمارية املحتفظ بها بالقيمنقص مليون   1.99:  2019مليون درهم ) 6.68بقيمة 

 



62 

 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 املمتلكات واملعدات . 10

 

 أنظمة كمبيوتر   أثاث ومعدات وسيارات  

 أعمال رأسمالية  

   اإلجمالي قيد اإلنجاز

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 

     التكلفة  

 294,709 4,826 130,840 159,043 2019يناير   1في 

 43,967 5,082 18,883 20,002 اإلضافات  

 ( 21,715) ( 3,887) ( 423) ( 17,405) االستبعادات / التحويالت 

 316,961 6,021 149,300 161,640 2019ديسمبر  31في 

     

 316,961 6,021 149,300 161,640 2020يناير   1في 

 46,476 1,901 21,451 23,124 اإلضافات  

 ( 87,324) ( 7,671) ( 65,186) ( 14,467) االستبعادات / التحويالت 

 276,113 251 105,565 170,297 2020ديسمبر  31في 

     

     االستهالك املتراكم

 153,796 - 73,857 79,939 2019يناير   1في 

 27,309 - 11,270 16,039 املحمل للسنة 

 ( 16,641) - ( 181) ( 16,460) االستبعادات / التحويالت 

 164,464 - 84,946 79,518 2019ديسمبر  31في 

     

 164,464 - 84,946 79,518 2020يناير   1في 

 35,524 - 12,515 23,009 املحمل للسنة 

 ( 66,417) - ( 57,750) ( 8,667) التحويالت االستبعادات / 

 133,571 - 39,711 93,860 2020ديسمبر  31في 

     

     صافي القيمة الدفترية 

 142,542 251 65,854 76,437 2020ديسمبر  31في 

 152,497 6,021 64,354 82,122 2019ديسمبر  31في 

 

 املوجودات األخرى   . 11

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 215,666 135,753 فوائد مدينة مستحقة 

 وذمم مدينة أخرى  
ً
 312,897 285,962 مدفوعات مقدما

 47,851 42,701 موجودات حق االستخدام 

 196,183 232,566 (  19موجودات ضريبية مبجلة )اإليضاح 

 696,982 772,597 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 اليةإيضاحات حو  البيانات امل
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 لبنوكطلوب لامل . 12

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 321,080 - حساب جاري )على املكشوف( لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 332,102 169,067 األرصدة لدى بنو  أخرى 

 169,067 653,182 

 

 ودائع العمالء .13

 2020 2019 

 هم ألف در  ألف درهم 

 17,254,981 21,467,626 حسابات جارية وحسابات تحت الطلا  

 2,034,506 3,217,215 حسابات ادخار 

 1,052,519 447,137 ودائع ألجل

 77,685 113,609 قرض   –ودائع إسالمية 

 348,447 343,596 أخرى 

 25,589,183 20,768,138 

 

 املطلوبات األخرى  . 14

 2020 2019 

 هم ألف در  ألف درهم 

 4,396 2,812 فوائد دائنة مستحقة 

 19,272 17,377 رسوم تأمين غير مطفأة 

 74,781 98,195 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  

 180,088 130,264 (19مخصص الضرائا )إيضاح 

 374,496 348,013 حساب املقاصة 

 364,764 339,408 مخصصات أخرى واستحقاقات 

 47,324 37,144 التزامات إيجارية 

املالية   الضمانات  على  املتوقعة  االئتمانية  ل خسائر  المخصص  وقبوالت  االعتماد   عمالءوخطابات 

 8,654 32,700 ( 28)إيضاح 

 9,890 16,008 ضريبة دخل مستحقة الدفع 

 1,021,921 1,083,665 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 نات املالية إيضاحات حو  البيا
 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 

 ( تتمةاملطلوبات األخرى )  . 14
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

   برنامج التعويضات املحددة ذمة دائنة  تسوية 

 74,781 98,195 القيمة الحالية اللتزامات التعويضات املحددة 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 67,631 74,781 االفتتاحية   صافي املطلوبات 

 12,927 13,846 املصروفات خال  السنة 

 ( 1,490) 12,474 إعادة قياس االلتزام الخاص بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 205 - داخلية / )خارجية( نهاية الخدمة تحويل مكافأة

 ( 4,492) ( 2,906) التعويضات املدفوعة خال  السنة 

 74,781 98,195 ية صافي املطلوبات الختام

   

   املحمل على برنامج التعويضات املحددة 

 9,986 10,561 تكلفة الخدمة الحالية  

 2,941 3,285 تكلفة الفوائد 

 13,846 12,927 

   االفتراض االكتواري 

 ملعد  الخصم 
ً
 ٪ 4 ,  50 % 1.85 التقييم وفقا

 ٪ 4 ,  50 % 4.00 معد  زيادة الرواتا 

 

 خصص رأس املال امل . 15

( للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  ل2وفًقا  للبنك  2015سنة  (   الوديعة البالغ قيمتهايمثل رأس املا  املخصص    ، والنظام األساس ي 

 املكتا الرئيس ي كرأس ما  مخصص لفروع اإلمارات العربية املتحدة.  بهامليون درهم ساهم  135.90

 

 االحتياطي القانوني  16-1

( للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  للبنك  2015( لسنة  2وفًقا  تحويل    ، والنظام األساس ي  إلى  10يتم  ٪ من صافي أرباح البنك للسنة 

٪ من رأس املا  املصدر 50  عاد ينظًرا ألن االحتياطي القانوني للبنك  و ٪ من رأس املا  املصدر.  50  يعاد   إلى أن يصبح الرصيد في االحتياطي  ، احتياطي قانوني

 حتياطي غير قابل للتوزيع. ه ا اال إن لم يتم تخصيص الربح لالحتياطي القانوني خال  العام.   ، للبنك
 

   ات األخرى االحتياطي 16-2

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 ( 1,184) ( 13,658) إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 7,934 5,943 حوافز قائمة على األسهم  –”سيتي جروب إنك.”م عكسه منصافي املبلغ ال ي ت

 (7,715 ) 6,750 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 صافي   –إيرادات الرسوم والعموالت  . 17

 2020 2019 

 ألف درهم  ف درهمأل 

 72,966 66,246 العمولة من بيع منتجات استثمارية خاصة بطرف آخر

 65,929 28,997 رسوم تشغيل وأتعاب خدمات  

 41,525 37,785 العمولة على التمويل التجاري 

 314,630 279,148 رسوم وعموالت أخرى 

 412,176 495,050 

 

 املصروفات العمومية واإلدارية   . 18

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 352,035 381,786 تكاليف موظفين 

 574,955 429,786 تكاليف اإلدارة واإلشراف للمركز الرئيس ي وتكاليف أخرى 

 27,309 35,524 االستهال  

 11,305 14,098 أخرى 

 861,194 965,604 
 

 تكاليف املوظفين تتضمن دفعات على أساس األسهم كما هو مبين أدناه 
  

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 7,240 10,953 مصروفات برنامج تجميع رأس املا     

 261 - مصروفات خيارات األسهم    

 10,953 7,501 
 

و أسهم على األسهم التي تقوم سيتي جروب بموجبها بتقديم عقود خيارات أسهم و/أ  قائمةيشار  البنك في برامج حوافز سيتي جروب إنك ) سيتي جروب ( ال

على األسهم وقت منحها ويتم احتسابها كمصروفات على مدى فترة    قائمة ال  التحفيزية مكافآت  لمبجلة الربح إلى موظفي البنك. يتم تحديد القيمة العادلة ل

 االنتفاع.  
 

 في  موظف  667بلغ إجمالي عدد املوظفين 
ً
(.  636: 2019) 2020ديسمبر  31ا

ً
 موظفا

 

 : ال ش يء(.2019جتماعية خال  السنة )ا مساهماتلم تكن هنا  أية 

 

 الضرائب   . 19

 ٪ على صافي األرباح الخاضعة للضريبة للفروع في كل إمارة، أي في دبي وأبو ظبي والشارقة. 20يتم احتساب الضريبة بنسبة 
 

في إمارة أخرى. ل لك، فقد تم احتساب مصروفات   مقابل أرباح الضريبة ما  ال تجيز القوانين الضريبية إجراء تسوية ل خسارة الضريبية املتكبدة في إمارة  

 الضريبة للفروع على األرباح املحققة في إمارات دبي وأبو ظبي والشارقة كل على حدة.  
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية 
 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 

    )تتمة(ضرائب ال . 19

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

   ةالحركة في مخصص الضريبة الحالي

 160,453 180,088 يناير    1الرصيد في  

 ( 163,781) ( 182,791) الضريبة املدفوعة 

 183,416 132,967 مصروفات الضريبة الحالية للسنة  

 180,088 130,264 ديسمبر    31الرصيد في 
 

   بة الحاليةمصروفات الضري

 180,088 130,264 السنة الحالية   

 3,328 2,703 تسويات السنوات السابقة 

 132,967 183,416 
   

   التخفيض الضريبي املؤجل 

 466 ( 36,383) مصدر وعك  الفروقات املبقتة 

 183,882 96,584 إجمالي مصروفات ضريبة الدخل 
 

 ملعدالت الضريبة املطبقة مع مصروفات ضريبة الدخل للسنة: فيما يلي التسوية بين ضريبة الدخل املحتسب
ً
 ة على األرباح املحاسبية وفقا

 

 2020 2019 

 ألف درهم  درهمألف  

 902,771 478,685 األرباح املحاسبية   

 للمعد  املطبق البالغ 
ً
 180,554 95,737 ٪     20الضريبة وفقا

   

   تسويات: 

 3,328 847 تسويات ضريبية أخرى    

 183,882 96,584 مصروفات الضريبة

 ٪ 20.37 % 20.18 املعدل الضريبي الفعلي
 

 موجودات الضريبة املبجلة خال  السنة: فيما يلي الحركة في 
 

 2020 يناير  1في  2020

املحمل على األرباح  

 )رصيد دائن( /

املحمل على الدخل  

 الشامل األخر 

  ديسمبر  31في 

2020 

 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

 232,566 - 36,383 196,183 للعمالء سلفوال مخصص انخفاض قيمة القروض 

 232,566 - 36,383 196,183 اإلجمالي
 

 2019يناير   1في  2019

املحمل على األرباح  

 )رصيد دائن( /

املحمل على الدخل  

 الشامل األخر

  ديسمبر 31في 

2019 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 196,183 - ( 466) 196,649 للعمالء سلفمخصص انخفاض قيمة القروض وال

 196,183 - ( 466) 196,649 اإلجمالي
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة    –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  
 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة  . 20

 يكون لدى البنك في أي وقت ارتباطات قائمة لتقديم ائتمان. تتخ  ه ه االرتباطات شكل تسهيالت قروض وسحا على املكشوف معتمدة.  
 

ادًة  له ه االتفاقيات حدود ثابتة وتمتد ع أطراف أخرى. يكون   بالتزاماتهم تجاه عمالءيقوم البنك بتقديم ضمانات مالية واعتمادات مستندية لضمان وفاء ال

 لفترة تصل إلى عامين. ال تتركز تواريخ انتهاء ه ه االتفاقيات في أي فترة.  
 

التالي حسا فئة كل منها. إن املبالغ الواردة في ه ا الجدو    باالرتباطات  إن املبالغ التعاقدية لالرتباطات وااللتزامات الطارئة مدرجة في الجدو   الخاصة 

كما أن املبالغ الواردة في ه ا الجدو  الخاصة بالضمانات واالعتمادات املستندية تمثل أقص ى خسارة محاسبية يمكن    تفترض أن املبالغ تم دفعها بالكامل.

 االعتراف بها في تاريخ التقرير في حالة إخفاق األطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.     
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 532,641 759,259 اعتمادات مستندية  

 4,181,137 3,839,806 ضمانات 

 2,109,904 1,763,184 التزامات بتقديم قروض غير مسحوبة 

 6,362,249 6,823,722 

 

 قبوالت العمالء

 والت. لقبتتعلق بايتم االعتراف بالقبوالت في امليزانية العمومية مقابل االلتزام املتعلق بها. وعليه، ال يوجد التزام خارج امليزانية 

 

 النقد وما يعادله . 21

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 5,674,508 5,319,591 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي )باستثناء االحتياطيات( 

 1,668,464 1,734,594 املطلوب من البنو  

   115,154 123,307 املطلوب من املركز الرئيس ي والفروع في الخارج 

 ( 653,182) ( 169,065) بنو  لطلوب لامل

 (3,544,081) ( 2,364,526) لمركز الرئيس ي والفروع في الخارجطلوب لامل

 4,643,901 3,260,863 
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –سيتـي بنـك إن. إيـه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 تقةاألدوات املش   22
 

 القيمة االسمية    

 2020ديسمبر  31

القيمة  

 السوقية 

 العادلة املوجبة 

  القيمة السوقية 

 العادلة السالبة 

 أقل من

 أشهر  3

 أشهر  3من 

 إلى سنة

 من سنة إلى

 سنوات  5

 أكثر من

 اإلجمالي سنوات  5

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

 - - - - - - - دوات املشتقة املحتفظ للتداو  األ 

 58,181,180 - 2,941,614 13,123,811 42,115,755 142,237 152,076 أجنبية آجلة   عقود صرف عمالت

 - - - - - - - أجنبية   خيارات صرف عمالت

 870,334 - 21,339 848,995 - 223,801 222,840 عقود مقايضة العمالت 

 1,260,625 - 1,101,945 - 158,680 21,510 20,774 فائدة   عقود مقايضة أسعار

 60,312,139 - 4,064,898 13,972,806 42,274,435 387,548 395,690 املجموع 

 

 القيمة االسمية    

 2019ديسمبر  31

القيمة  

 السوقية 

 العادلة املوجبة 

  القيمة السوقية 

 العادلة السالبة 

 أقل من

 أشهر  3

 أشهر  3من 

 إلى سنة

 سنة إلى من

 سنوات  5

 أكثر من

 اإلجمالي سنوات  5

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

 - - - - - - - األدوات املشتقة املحتفظ للتداو  

 81,621,276    -   4,901,954  28,565,735  48,153,587  139,066  154,368 أجنبية آجلة   عقود صرف عمالت

 2,474 - - -   2,474 -  8 أجنبية   خيارات صرف عمالت

 199,063 - - - 199,063 92,882 96,502 عقود مقايضة العمالت 

   1,374,493    -   1,260,625  113,868 -   12,264   12,006 عقود مقايضة أسعار فائدة 

 83,197,306 - 6,162,579 28,679,603 48,355,124 244,212 262,884 املجموع 

 

مالي بين طرفين  البنك في سياق األعما  االعتيادية أنواع مختلفة من املعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة. تتمثل األداة املالية املشتقة في عقد    يبرم 

اآلجلة والعقود املستقبلية  شتقة العقود تتوقف فيه الدفعات على التغيرات في سعر أداة مالية معينة أو معد  أو مبشر مرجعي. تتضمن األدوات املالية امل

أو الخسائر غير املحققة  وعقود املقايضة وعقود الخيارات. يتم بيان األدوات املشتقة بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة لألداة املشتقة تعاد  قيمة األرباح 

باستخدام معدالت السوق السائدة أو   بأسعار السوق  ويتم إدراج املشتقات ذات القيم السوقية  نماذج التسعيالناتجة عن ربط املشتقات  ر الداخلية. 

في حين يتم إدراج املشتقات ذات القيم السوقية السالبة )الخسائر غير املحققة( ضمن املطلوبات   ، املوجبة )األرباح غير املحققة( ضمن املوجودات املشتقة

 املشتقة في بيان املركز املالي.  
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 فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـدة   –ه. سيتـي بنـك إن. إيـ
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة   .23

 للشروط التجارية االعتيادية مع الفروع األخرى والشركات 
ً
 التابعة ضمن مجموعة سيتي جروب. يتم تنفي  معامالت مصرفية وفقا

 

 يتم اإلفصاح عن أرصدة نهاية السنة املتعلقة باألطراف ذات العالقة كمبالغ مستحقة من/ إلى املركز الرئيس ي والفروع في الخارج.  
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 115,154 123,307 املطلوب من املركز الرئيس ي والفروع في الخارج 

 (3,544,081) ( 2,364,526) لمركز الرئيس ي والفروع في الخارجطلوب لامل

 167,002 353,329 موجودات مشتقة  

 ( 151,330) ( 356,765) مطلوبات مشتقة  

   

  يتضمن بيان األرباح أو الخسائر للسنة معامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي: 
 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 853 1,155 إيرادات الفائدة

 ( 38,035) ( 12,318) مصروفات الفائدة 

 ( 61,708) ( 35,312) إدارة وإشراف املركز الرئيس ي    

 ( 121,932) ( 128,189) صافي رسوم الخدمات بين الفروع   

 186,578 132,170 واإليرادات األخرى  سعر الصرف األجنبيصافي 

   

   خارج امليزانية العمومية  

 285,045 564,652 ضمانات   -

 629,400 10,216 اعتمادات مستندية    -
 

  

   موظفي اإلدارة الرئيسيين  

 13,522 14,523 امتيازات قصيرة األجل     -

 2,396 2,746 امتيازات قائمة على األسهم     -

 452 474 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  -

 17,743 16,370 
 

 املعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين: 

 موظفي اإلدارة الرئيسيين والبنك خال  السنة: فيما يلي املعامالت املبرمة بين 

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 

 الرصيد الختامي  الحد األقص ى للرصيد  الرصيد الختامي  الحد األقص ى للرصيد 

 627    737 84 118 قروض 

 279 556 61 122 بطاقات ائتمان 
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 دة  فـروع اإلمـارات العـربيـة املتحـ   –سيتـي بنـك إن. إـيه. 
 

 إيضاحات حو  البيانات املالية
 2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

 

 إيرادات الفائدة     .24

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 
 315,381 168,814 اإليداعات لدى البنو   

 867,663 702,973   عمالءقروض وسلف لل
 89,017 43,696 استثمارات

 915,483 1,272,061 
 

 لفائدة  مصروفات ا . 25

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم 

 90,763 47,965   عمالءودائع ال
 19,422 6,940 قروض  

 54,905 110,185 
 

 صافي  –اإليرادات التشغيلية األخرى    .26

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم 

 403,764 303,691 إيرادات صرف العمالت األجنبية  
 26,757 6,904 أرباح أخرى  

 310,595 430,521 
 

 قرض إسالمي وودائع وإيرادات  .  27

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 
 140,516 265,102 مرابحة  –تمويل إسالمي 

 - 158,891 إجارة -تمويل إسالمي 
 77,685 113,608 قرض –ودائع إسالمية 

 7,607 8,836 إيرادات من تمويل إسالمي
 

 خسائر انخفاض القيمة .  28

 املحمل على الربح أو الخسارة بشأن خسائر انخفاض القيمة ما يلي:  يتضمن

 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم 
 ( 3,388) 115,953 ( 8 إيضاح) سلف خصص القروض والمل الخسائر االئتمانية املتوقعة صافي عك  

 - 295 ( 7 إيضاحاملستحقة من البنو  ) الخسائر االئتمانية املتوقعةتكلفة 
  / املتوقعة )عك (  االئتمانية  الخسائر  االعتماد    على  مصاريف  وخطاب  املالية  وقبوالت  الضمانات 

 ( 2,061) 24,046 ( 14 إيضاح) عمالءال
 245,991 213,427 القروض والسلف املشطوبة مباشرة

 353,721 240,542 
 

 أرقام املقارنة .  29

 . 2019ديسمبر  31لسابقة املنتهية في  لم يتم إعادة تصنيف أي بنود في بيان املركز املالي للسنة ا


