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١٣ 
مة عامة -بنك الشارقة   شركة مسا

 
اح بيان  سائر  و أاالر    املوحد ا

ية   سم  ٣١للسنة املن   د
  

    اتإيضاح  ٢٠١٩    ٢٠١٨
ـم ـم    ألف در       ألف در

          
  إيرادات الفوائد  ٢٨    ١٬٣٨٨٬٠٤٨    ١٬٢٦٨٬٨٨٩

ف الفوائد  ٢٩    )٩٧٢٫٣٩٣(    )٧٥٦٬١٦٦(    مصار
            
            

  صا إيرادات الفوائد       ٤١٥٬٦٥٥    ٥١٢٬٧٢٣
            

  صا إيرادات الرسوم والعموالت  ٣٠    ١٥٩٬٨٢٣    ١٧٢٬٨٦٦
ية       ١١٬٥٣٢    ١٤٬٩٢٨ اح عمالت أجن   أر
ثمارات  ٣١    ٢١٬٧٤٠    ٣١٬٣٠٣ ح من االس   الر

مو عقارات إعادة تقييم  خسارة  ١٣ , ١٢ ,١١    )٨٤٬٦٧٧(    )٢٥٬٦٣٥(   أس
  اإليرادات األخرى   ٣٢    ٤٠٬٠٣٤    ١٥٬٢٩٢

            

            

  إيرادات العمليات       ٥٦٤٬١٠٧    ٧٢١٬٤٧٧
  اليةاملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصا   ٣٣    )٤٣٨٬٦٥٤(    )٢٥١٬٧٨٥(
رةانخفاض   ١٢    )٢٧٣٬٥٥٩(    -   الش

  
  

  
      

            

            
  إيرادات العمليات /)خسارة( صا      )١٤٨٬١٠٦(    ٤٦٩٬٦٩٢

ن  ٣٤    )١٨٣٬٧٢١(    )١٩٧٬٧٢٣( ف شؤون املوظف   مصار

الك  ٣٤    )٣٤٬٨٦٢(    )٢٧٬٩١٥(   االس

ف أخرى   ٣٤    )٩٩٬٢٨٣(    )٩١٬٧٦٢(   مصار

  ء موجودات غيـر ملموسةاإطف   ١٢    )٥٬٩١٠(    )٥٬٩١٠(
            

ح قبل الضرائب /)سارةا(      )٤٧١٬٨٨٢(    ١٤٦٬٣٨٢   الر
  

  
  

      

            

بة الدخل       )١٥٬٨٠٢(    )١٦٬٦٨٠( ف ضر   خارجية -مصار
      

      

            

سارةصا (      )٤٨٧٬٦٨٤(    ١٢٩٬٧٠٢ ح  /)ا   لسنةلالر
  

  

  

      

            

      

  :عائدة إ    
  مسا البنك      )٤٩٤٬١٩٥(    ١٢٧٬٤٥٥

  ر املسيطرةاألطراف غيـ      ٦٬٥١١    ٢٬٢٤٧
  

  
  

      

            

٤٨٧٬٦٨٤(    ١٢٩٬٧٠٢(        
  

  

  

      

            

٢٣    )٠٫٢٤(    ٠٫٠٦  
سارة( ح األسا /)ا فض الر م الواحد  وا للس

م)   (در
  

  

  

      

  

  

 
ذه البيانات املالية املوحدة ل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من  ش  



١٤ 
مة عامة -بنك الشارقة   شركة مسا

 
 

سائر بيان  اح أو ا   املوحد خر اال  الدخل الشاملو  االر
ية   سم  ٣١للسنة املن   د

٢٠١٩    ٢٠١٨      
ـم ـم    ألف در       ألف در

            
سارةصا (      )٤٨٧٬٦٨٤(    ١٢٩٬٧٠٢ ح  /)ا   السنةالر

  

  

  

      
            

  الشامل اآلخربـنود الدخل           
            

          
اح أو  ا الحقاً إ بيان االر يف البنود ال لن يتم إعادة تص

  سائر املوحدا
          

 

 

  

)١٠٤٫٤٨٨(    )٢٢٠٫٥١٩(      
صا التغيـرات  القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة 

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٤٢٬٣٨٦(    ٩٣٬٤٠٨(  

    
اصة  اطر اإلئتمان ا صا التغيـرات  القيمة العادلة 

ات مالية بالقيمة العادلة من خالل االر  سائر ملطلو   اح أو ا
  

  

  

      

سارة  مجموع      )١٤٦٫٨٧٤(    )١٢٧٫١١١(   اآلخر للسنة ةالشاملا
  

  

  

      

            

سارة( مجموع      )٦٣٤٫٥٥٨(    ٢٬٥٩١   الشامل للسنة الدخل) / ا
            

          

  

  :عائدة إ
            

  مسا البنك      )٦٤١٫٠٦٩(    ٣٤٤

  األطراف غ املسيطرة      ٦٬٥١١    ٢٬٢٤٧
  

  

  

      

            

سارة) / الدخل مجموع       )٦٣٤٫٥٥٨(    ٢٬٥٩١   الشامل للسنة(ا
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
ذه البيانات املالية املوحدة. ل اإليضاحات املرفقة جزءاً ال يتجزأ من  ش
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 
 املوحد امللكيةات في حقوق غيـر بيان الت

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 مجموع 

 حقوق امللكية

األطراف غيـر 

 ملسيطرةا

حقوق ملكية عائدة إلى 

 مالكي البـنك

)الخسائر املتراكمة(/ 

 حتجزةاألرباح امل

 احتياطي التغيرات في 

 القيمة العادلة 

و  احتياطي عام

 احتياطات أخرى 

 رأس املال حتياطي قانونيا حتياطي طوارئ ا

  

   الف درهم همالف در  الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم

           

 2018يـناير  1الرصيد في   2,100,000 1.050.000 560,000 100.000 (400.782) 647.251 4.056.469 11.462 4.067.931

 للسنةالصافي   الر ـح  - - - - - 127,455 127,455 2,247 129,702

   رالد ل الشامل اآل   - - - - (127.111)  - (127.111) - (127.111)

 للسنة ا  ر مجموع الد ل الشامل  - - - - (127.111) 127,455 344 2,247 2,591

 العمليات مع مالكي املجموعة          

  IFRS 9 تأث ر اعتماد   - - - - - (265,158) (265,158) - (265,158)

 ةما شركة تاسع  IFRS 9 تأث ر اعتماد   - - - - (7.482) - (7.482) - (7.482)

 د(9)إي ان   IFRS9تحويل إل  احتياطي   - - - 150,257 - (150,257) - - -

 تحويل إل  احتياطي الطوارئ   - - 40.000 - - (40.000) - - -

 (24)إي ان  ع اء مجلس اإلدارةا  توزيعات  - - - - - (11,467) (11,467) - (11,467)

 (24)إي ان  أر ان مد وعةتوزيعات   - - - - - (7.500) (7.500) - (7.500)

 2018 ديسمبر  31الرصيد في   2.100.000 1.050.000 600.000 250,257 (535,375) 300,324 3,765,206 13,709 3,778,915

 للسنة صافي الخسارة  - - - - - (494,195) (494,195) 6,511 (487,684)

  اآل ر لةالخسارة الشام  - - - - (146.874) - (146.874) - (146.874)

 للسنة ا  ر الشاملخسارة مجموع ال  - - - - (146.874) (494,195) (641.069) 6,511 (634.558)

 العمليات مع مالكي املجموعة          

 إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل اآل ر  - - - - - 6,919 6,919 - 6,919

 (4.22و  2.2 ات)إي اح  IFRS 16 تأث ر اعتماد   - - - - - (3,874) (3,874) - (3,874)

 (د9)إي ان   IFRS9تحويل إل  احتياطي   - - - 42.852 - (42.852) - - -

 تحويل إل  احتياطي الطوارئ   - - 40,000 - - (40,000) - - -

 (24ن )إي ا ع اء مجلس اإلدارةا توزيعات   - - - - - (10,806) (10,806) - (10,806)

 (24)إي ان  تبـرعات  - - - - - (7,500) (7,500) - (7,500)

 2019ديسمبر  31الرصيد في   2,100,000 1,050,000 640,000 293.109 (682.249) (291.984) 3.108.876 20,220 3.129.096

 

   يتجيأ ما ه ه البيانات املالية املوحد
ح
ة ش ل اإلي احات املر قة جيءا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

 املوحد ات النقديةبيان التدفق
 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

2018  2019   

 ألف درهـم

  

 ألف درهـم

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 للسنة  الر حصافي )الخسارة(/   (487,684)  129,702

 تعديالت على:    

     

 استهالك املمتل ات واملعدات   34.862  27,915

 إطفاء املوجودات  يـر امللموسة  5,910  5,910

 عل  أدوات الديا  العالوة اطفاء  619  506

 الر ح ما بيع إستثمارات عقارية  1,000  -

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو    ما بيع الخسارة/ )الر ح(    (22,547)  15

 دات ديا مصدرةما القيمة العادلة ما سن (الر حة/ )الخسار صافي   2,534  (54,874)

 الخسارة ما القيمة العادلة ما مقاي ة أسعار الفائدة)الر ح(/ صافي   (2,534)  54,874

 قيمة عادلة ما موجودات مالية أ رى  سارة صافي   (396)  (17,145)

 ات سارة ما القيمة العادلة ما إعادة تقييم عقار )ر ح(/   (17,353)  12,138

 ر محققة ما  موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو   سارة     100.676  13,497

 صافي  سارة انافاخ قيمة موجودات مالية  438,654  251,785

 توزيعات أر ان مستلمة  (20,047)  (15,091)

 انافاخ الشهرة  273,559  -

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية  307,253  409,232

 تغييرات في    

 التـي  ستحق سعد ثالثة أشهرو الودائع واارصدة املستحقة ما البنوك   91,935  (28,134)

 الوادائع اإلليامية لدى البنوك املركيية  (15,763)  69,468

 القروخ والسلفيات  (873.305)  (927,131)

 موجودات أ رى   (2.136.901)  25,909

 ودائع العمالء  1,207,065  (1,511,302)

 مطلو ات أ رى   163,955  247,961

 النقد املستخدم في األنشطة التشـغيـلية  (1.255.761)  (1,713,997)

 د ع م ا آت أع اء مجلس اإلدارة والتبـرعات  (18,306)  (18,967)

 النقد املستخدم في األنشطة التشـغيـلية صـافي  (1.274.067)  (1,732,964)

 ات النقدية من األنشطة الستثماريةالتدفق    

 شراء ممتل ات ومعدات  (20.281)  (63,992)

 املتحصل ما بيع ممتل ات ومعدات  26.491  307

 شراء موجودات مالية أ رى   2.085  (210,944)

 إضـا ات إل  استثمارات عقارية  (130.211)  (35,753)

 الية أ رى بيع موجودات م املتحصل ما  310,379  117,828

 توزيعات أر ان   20,047  15,091

 األنشطة الستثمارية (املستخدم في الناتج من/) صافي النقد  208.510  (177,463)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 توزيعات أر ان مد وعة   3,023,560  -

 سندات ديا مصدرة  (1,126,931)  -

 األنشطة التمويلية الناتج من د صافي النق  1,896,629  -

 )النقص( في النقد وما يعادله الزيادة/ صافي  831.072  (1,910,427)

 النقد وما يعادل  في بدايـة السنة  3,203,321  5,113,748

 (26النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح   4,034.393  3,203,321

 
   يتجي 

ح
.أ ما ه ه البيانات املالية املوحدة ش ل اإلي احات املر قة جيءا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  معلومات عامة 1

 

 22ري صادر عا صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتاريخ ـبموجب مرسوم أميعامة تأسس بنك الشارقة )"البنك"( كشركة مساهمة 

أعمال  البنك . وقد بدأ ت ()و عديال 1984لسنة  8بموجب قانو  الشر ات التجارية رقم  1993وتم    يل  في  براير  1973ديسمبر 

يقوم البنك بااعمال  .1974يناير  26بموجب ر صة بنكية صادرة عا املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة بتاريخ 

 املصر ية التجارية وا ستثمارية.

 

 ثمانيةة. يمارس البنك أنشطت  ما  الل الشارقة، اإلمارات العر ية املتحد – 1394، ص.ب: الخا في شارع  للبنكيقع املكتب امل  ل 

 .الع  مديـنة و ، أبوظب  ،دجيالشارقة،   ل ما إماراتفي دولة اإلمارات العر ية املتحدة في   روع

 

 يشار إليها أنشطة البنك وشر ات  التاسعة )البيانات املالية املوحدة تت ما 
ح
 ."امل موعة"(بـمعا

 

 املالية الجديدة واملعدلةتطبيق املعايير الدولية للتقارير   2

 

  بعد الصادرة لكنها ليست فعالة التقارير املالية الجديدة واملعدلة املعايير الدولية إلعداد   2-1

 

ات املعايير الجديدة واملعدلة ذات الصلة من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املطبقة دون أن يكون لها تأثير مادي على البيان

 املوحدة املالية

  

 

تسري على الفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

  2019يناير  1 2017 – 2015التحسينات السنوية عل  الفارة ما  •

 مع التعويض عا اآلثار السلبية  •
ح
التعديالت عل  املعيار - صائص الد ع مقدما

  2019يناير  1 ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية 9رقم 

 عديالت عل   -صص طويلة ااجل في الشر ات اليميلة وا ئتال ات املشاركة الح •

  2019يناير  1 28املعيار املحاسب  الدولي رقم 

التعديالت عل  املعيار املحاسب  الدولي  - عديل الخطة والتقليص أو التسوية  •

  2019يناير  1  19رقم 

 

رية أ رى ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية والتعديالت علي املعاي ر الت  باالف املعاي ر أعاله، لم يتكا هناك معاي ر جوه

 .2019يناير  1 سري اول مرة للسنة املالية الت  تبدأ في أو سعد 
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 

 )يتبع(الصادرة لكنها ليست فعالة  بعد الية الجديدة واملعدلة املعايير الدولية إلعداد التقارير امل  2-1

 

 املعايير الجديدة واملعدلة ذات الصلة من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املصدرة ولم يتم تطبيقها بعد

 

الية والتعديالت علي املعاي ر والتفس رات لم تقم امل موعة بتطبيق املعاي ر ال ديدة واملعدلة ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير امل

 التالية املصدرة ولكا لم يتم تطبيقها سعد.

 

 

 سري عل  الفارات السنوية 

 الت  تبدأ في أو سعد

ما املعاي ر الدولية إلعداد  3التعديالت عل  املعيار رقم  – عريف ااعمال  •

 التقارير املالية

  2020يناير  1 عل  التعديالت - عديل سعر الفائدة املعياري 

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية، واملعيار املحاسب   9املعيار رقم  •

  2020يناير  1 ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية 7، واملعيار رقم 39الدولي رقم 

ملحاسب  واملعيار ا 1التعديالت عل  املعيار املحاسب  الدولي رقم  - عريف املادية  •

  2020يناير  1 (8الدولي رقم 

  2020يناير  1 اإلطار املفاهي   للتقارير املالية •

  2023يناير  1 ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية "عقود التأم  " 17املعيار رقم  •

 

يالت عل  املعاي ر في البيانات املالية املوحدة في الفارة تتوقع اإلدارة أن  سيتم تطبيق ه ه املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية والتعد

 بتقييم تأث ر ه ه املعاي ر والتعديال 
ح
 ت.املبدئية الت  تصبح ه ه املعاي ر والتعديالت سارية املفعول سش ل إليامي. تقوم اإلدارة حاليا

 التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة 2-2

 

 التحول 

 

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية بأستادام نهج رجعي معدل, يتم بموجبها اإلعاراف  16املعيار رقم قامع امل موعة بتطبيق 

 -2018. و التالي لم يتم إعادة بيا  املعلومات املقارنة املقدمة لعام 2019يناير  1بالتأث ر الاراك   للتطبيق ااولي في  اار ان املحتجية في 

, تحع املعيار املحاسب  الدولي رقم بمعنى آ ر يتم تق
ح
والتفس رات ذات صلة. تفاصيل التغي رات في  17ديمها كما ذكرت سابقا

ما املعاي ر الدولية إلعداد  16السياسات املحاسبية موضحة أدناه. باإلضا ة إل  ذلك, لم يتم تطبيق متطلبات اإل صان في املعيار رقم 

 مات املقارنة.التقارير املالية سش ل عام عل  معلو 
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 

 )يتبع( التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة 2-2

 

 التأثير على البيانات املالية

 

              حق إضافي في استادام ااصول , اعار ع امل موعة بما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية 16املعيار رقم عند اإلنتقال ال  

 الفرل تم في اار ان املحتجية. يتم تلخيص التأث ر عل  اإلنتقال عل  النحو التالي.با عاراف ، و صوم إيجار إي ا ية

 

  2019يناير  1  
 ألف درهـم

 80.321  حق استادام ااصول املعروضة في املمتل ات واملعدات 
 82.840  مطلو ات اإليجار

 (3,874)  ر ان املحتجيةاا 

 

س مطلو ات عقود اإليجار لعقود اإليجار الت  تم تصبيفها عل  انها عقود إيجار  شغيلي, قامع امل موعة بتافيض مد وعات اعند قي

 %. 4.23عدل املتوسط املرجح املطبق هو امل .2019يناير  1اإليجار باستادام معدل اإلقاراخ اإلضافي في 

 

  2019ر يناي 1  
 ألف درهـم

  عيار املحاسباملكما هو مب   في  2018ديسمبر  31الازمات عقود اإليجار التشغيلي في 

 في البيانات املالية املوحدة للمجموعة 17 رقم الدولي

 
109,001 

 %4.23  2019يناير  1باستادام معدل اإلقاراخ اإلضافي في  ماف ة

 82.840  2019اير ين 1مطلو ات اإليجار املعارف بها في 

 

 من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 16تسويات معترف بها عند تطبيق املعيار رقم 

 

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية، اعار ع امل موعة بالازامات ا يجار املتعلقة سعقود اإليجار الت   16عند تطبيق املعيار رقم 

ا  ا ملبادئ املعيار املحاسب  الدولي رقم تم تصبيفها مسبقح
"عقود اإليجار". تم قياس ه ه  17عل  أنها "عقود إيجار  شغيلي" و قح

 1املطلو ات بالقيمة الحالية ملد وعات اإليجار املتبقية، ماصومة باستادام معدل الفائدة عل  ا قاراخ اإلضافي للمستأجر في 

.. إ  التأث ر املالي الناتج ع2019يناير 
ح
 ا تطبيق ه ا املعيار لم يكا ماديا

 

 عل  أنها عقود ايجار تمويلي ما قبل املبشأة
ح
 لم تكا هناك عقود ايجار مصنفة سابقا

 

 أنشطة اليجار لدى املجموعة وكيفية احتسابها

  

املبالغ املد وعة بموجب ، تم تصبيف عقود إيجار مباني امل اتب عل  أنها عقود إيجار  شغيلي. تم تحميل 2018 الل السنة املالية 

عقود اإليجار التشغيلي )صا ية أي حوا ي مستلمة ما املؤجر( عل  حساب اار ان والخسائر عل  أساس القسط الثابع عل  مدى 

  ارة اإليجار.
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 

 )يتبع( مةالتغيرات في السياسات املحاسبية الها 2-2

 

 )يتبع( أنشطة اليجار لدى املجموعة وكيفية احتسابها

 

ا ما  ، يتم ا عاراف سعقود اإليجار عل  أنها الحق في استادام ااصل والازام مماثل في التاريخ ال ي يتو ر  ي  2019يناير  1اعتبارح

يجار ب   ا لازام وت لفة التمويل. يتم تحميل ت لفة ااصل املؤجر لالستادام ما قبل امل موعة. يتم توزيع  ل د عة ما د عات اإل 

التمويل عل  اار ان أو الخسائر عل  مدى  ارة اإليجار لتحقيق معدل  ائدة دوري ثابع عل  الرصيد املتبقي ما ا لازام ل ل  ارة. يتم 

 صر، عل  أساس القسط الثابع.استهالك الحق في استادام ااصل عل  مدى العمر اإلنتاقي لألصل ومدة اإليجار، أاهما أق

  

 قياس املوجودات واملطلو ات الناتجة عا عقد ا يجار بالقيمة الحالية.  شتمل مطلو ات ا يجار عل  صافي القيمة الحالية 
ح
يتم مبدئيا

 لد عات ا يجار التالية:

  

 أي حوا ي ايج  -
ح
 ار مستحقة القبض؛الد عات الثابتة )بما في ذلك الد عات الثابتة ااساسية(، ناقصا

 املبالغ املتوقع د عها ما قبل املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية؛  -

 سعر ممارسة  يار الشراء في حال  ا  املستأجر عل  يق   معقول بممارسة ذلك الخيار؛ و  -

 ه ا الخيار. د عات الغرامات إلنهاء عقد ا يجار، في حال  ا  عقد ا يجار يوضح املستأجر ال ي يمارس  -

 

يتم  صم مد وعات اإليجار باستادام سعر الفائدة ال من  في عقد اإليجار. إذا  ع ر تحديد ه ا املعدل،  سيتم استادام معدل 

الفائدة عل  ا قاراخ اإلضافي للمستأجر، وهو املعدل ال ي يتع   عل  املستأجر د ع   قاراخ ااموال الالزمة للحصول عل  أصل 

 اثلة في بيئة اقتصادية مماثلة ذات شروط وأح ام مماثلة.ذي قيمة مم

 

ا  تقوم امل موعة في تاريخ  ل تقرير، بتحليل التغ رات في قيم املوجودات واملطلو ات الت  يتع   إعادة قياسها أو إعادة تقييمها و قح

الرئيسية املطبقة في أحدث تقييم ما  الل للسياسات املحاسبية للمجموعة. بالبسبة له ا التحليل، تتحقق امل موعة ما املد الت 

 املوا قة عل  املعلومات في احتساب التقييم للعقود واملستندات اا رى ذات الصلة.

  

 يتم قياس الحق في استادام املوجودات بالت لفة مت منة ما يلي:

  

 أي د عات حوا ي مستل -
ح
 مةأي د عات ايجار تم أداؤها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا

 أي ت اليف مباشرة مبدئية، و -

 ت اليف ا ستعادة. -
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 

 )يتبع(  التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة 2-2

 

 )يتبع( أنشطة اليجار لدى املجموعة وكيفية احتسابها

 

 اإليجار: ااح ام الهامة في تحديد مدة عقد 

 

ا ملمارسة  يار التمديد، أو  ا اقتصاديح عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأ   اإلدارة في ا عتبار جميع الحقائق والظروف الت  تو ر حا يح

ملؤكد عدم ممارسة  يار اإلنهاء. يتم ت م    يارات التمديد )أو الفارات الت  تلي  يارات اإلنهاء( ضما  ارة ا يجار  قط إذا  ا  ما ا

سش ل معقول تمديد عقد اإليجار )أو لم يتم إنهائ (. تتم مراجعة التقييم في حالة وقوع حدث هام أو  غي ر كب ر في الظروف الت  تؤثر 

 عل  ه ا التقييم والت  ت و  ضما سيطرة املستأجر. 

  

مة املناف ة عل  أساس القسط الثابع يتم ا عاراف بمد وعات عقود ا يجار قص رة ااجل وعقود ايجار املوجودات ذات القي

 أو أقل. 12كمصروف ضما اار ان أو الخسائر. تتمثل عقود اإليجار قص رة ااجل في عقود اإليجار الت  تمتد ملدة 
ح
 شهرا

  

 أسس اإلعـداد 3

 

 بيان اإللتزام 3-1

 

املالية الصادرة عا مجلس معاي ر املحاسبة الدولية،  تم إعـداد ه ه البيانات املالية املوحدة و ق املعاي ر الدولية إلعداد التقارير

 .وتتفق ك لك مع املتطلبات املتعلقة بها ما املتطلبات القانونية املعمول بها في دولة اإلمارات العر ية املتحدة

 

  3ا اتفاقية بازل باإلضا ة إل  ه ه البيانات املالية املوحدة، قامع امل موعة بتقديم اإل صاحات الخاصة بالدعامة الثالثة م
ح
و قا

 لإلرشادات الصادرة عا املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة )"املصرف املركيي"(. 

 

 القياسأسس  3-2

 

صنفة لقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة و قا ملبدأ الت لفة التارياية، باستثنا
ُ
 قيم عادلة في نهاية  لكء سعض اادوات املالية امل

  ارة تقرير، كما هو موضح في السياسات املحاسبية أدناه. 

 

 العملة الفعالة و العرض 3-3

 

قرب  ا ة القيم اا رى إل  أقرب ألف درهم، باستثناء ما يتم تحديده 
ُ
عرخ البيانات املالية املوحدة بالدرهم اإلمارا ي )الدرهم( وت

ُ
عل   

 ذلك. الف 
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  ملخص بأهم السياسات املحاسبية 4

 

 أسـاس التـوحيد 4-1

 

 تت ما البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للبنك واملبشآت الخاضعة لسيـطرت . تتحقق السيطرة عندما ي و  للبـنك:

 

 السلطة عل  املبشأة املستثمر بها، •

 ، و املستثمر بها ة، ما ارتباطها باملبشأة غيـر املت لـ / الحقول في العوائدالتعرخ  •

 .املستثمر بهاللتأث ر عل  قيمة عوائد املبشأة  املستثمر بهاة عل  ممارسة السلطة عل  املبشأة القدر  •

 

ات غيـر أم   إذا ما  انع الحقائق والظروف  ش ر إل  أ  هناك   املستثمر بهاسيطر عل  املبشأة بإعادة تقييم ما إذا  ا  ي يقوم البنك

وه ا يشمل الظروف الت  تصبح  يها حقول الحماية )عل  سبيل املثال  ثة املوضحـة أعاله.عل  عنصر أو أكثر ما عناصر السيـطرة الثال

 اكثر ما عالقة اإلقراخ( جوهرية وتؤدي ال  سيطرة البنك كمستثمر.

 

عندما تقل حقول التصويع الخاصة بالبـنك في أي ما املبشآت املستثمر بها عا  البية حقول التصويع، تتحقق السيطرة للبنك 

ندما ت و  حقول التصويع  ا ية ملنحها قدرة عملية عل  توجي  اانشطة ذات الصلة باملبشآت املستثمر بها سش ل منفرد. يأ   ع

البـنك سع   ا عتبار  ا ة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا  ا  للبنك حقول التصويع في املبشأة املستثمر بها أم   

 يـطرة، وما ب   تلك الحقائق والظروف:سش ل يكفي ملنحها الس

 

 ح م حقول التصويع التـي يحوزها البنك باملقارنة مع ح م حقول التصويع لحاملي حقول التصويع اا ريا؛ ▪

 حقول التصويع املحتملة للبنك وحاملي حقول التصويع اا ريا وااطراف اا رى؛ ▪

 الحقول الناشئة ما الارتيبات التعاقدية اا رى؛  ▪

ـرها ما الحقائق والظروف اا رى التـي  ش ر إل  أ  البنك ل ، أو ليس ل ، القدرة الحالية عل  توجي  اانشطة ذات الصلة  يو  ▪

 وقع الحاجة  تااذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويع وا جتماعات السابقة للمساهميـا.

 

البنك طرة عل  الشركة التاسعة، ويتوقف ذلك التوحيد بفقد عل  السي يحصل البنكيبـدأ توحيد أي ما الشر ات التاسعة عندما 

للسيطرة عل  الشركة التاسعة. وعل  وج  الخصوص، يتم ت م   إيرادات ومصاريف أي شركة تاسعة مستحوذ عليها أو مستبعدة 

بنك عا السيطرة عل  تاريخ توقف ال وحتـىما تاريخ حصول البنك عل  السيطرة املوحدأو الخسارة في بيا  الد ل  السنة الل 

 الشركة التـاسعة.

 

 توزع اار ان أو الخسائر وأي م و  للد ل الشامل اآل ر إل  مال ي الشركة اام ولألطراف  يـر املسيـطرة. 

 

وُيعيى مجموع الد ل الشامل اآل ر إل  مال ي الشركة اام وإل  ااطراف  يـر املسيـطرة حتى إ  نتج عا ذلك    يل ع ي في رصيد 

 ااطراف  يـر املسيـطرة.

 

 عند ال رورة، يتم إد ال  عديالت عل  البيانات املالية للشر ات التاسعة سغية تماش   سياساتها املالية مع السياسات املحاسبية للبنك.
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 يتبع()ملخص بأهم السياسات املحاسبية  4

 

 يتبع() أسـاس التـوحيد 4-1

 

مللكية واإليرادات واملصاريف والتد قات النقدية الدا لية املرتبطة باملعامالت املتبادلة ب   تلغ  جميع املوجودات واملطلو ات وحقول ا

 .توحيد البيانات املاليةوعة بال امل عند مأع اء امل 

 

 للسيطرة عل  الشر ات التاسعة، يتمالبنك   تؤدي إل   قدا   التـيو في الشر ات التاسعة،  البنكات في حصص ملكية غيـر إ  الت

املسيطرة لتعكس   يـروحصص حقول ااطراف البنك القيم الد ارية لحصص عل   عديل إجراء محاسبتها كمعامالت ملكية. يتم 

مباشرة في حقول امللكية بالفرل ب   مبالغ  عديل حصص حقول ااطراف  ا عتـرافات في حصصهم في الشر ات التاسعة.  يتم غيـر الت

و   ل في حقول امللكية مباشرة ، املتوقع استالم  /املستلماملبلغ أو  الواجب د ع ، /للمبلغ املد وع املسيطرة والقيمة العادلة  يـر

 امل موعة.مال ي وتوزع عل  

 

عندما يفقد البنك سيطرت  عل  أحدى الشر ات التاسعة، يتم ا عتـراف بالر ح أو الخسارة ضما بيا  ا ر ان أو الخسائر املوحد 

( القيمة الد ارية السابقة 2( إجمالي القيمة العادلة للمبلغ املستلم والقيمة العادلة للحصص املتبقية و )1) ويحتسب  الفرل ب  

للموجودات )وما ضمنها الشهرة(، ومطلو ات الشركة التاسعة وحصص أي ما ااطراف  يـر املسيطرة. تحتسب  ا ة املبالغ املعارف بها 

 في بيا  الد ل الشامل اآل ر 
ح
والتـي يتم محاسبة الشركة التاسعة عل  أساسها كما لو أ  البنك قد استبعد املوجودات مسبقا

واملطلو ات ذات الصلة باملبشأة سش ل مباشر )أي تم إعادة تصبيفها ال  اار ان أو الخسائر أو تحويلها إل   ئة أ رى ما  ئات حقول 

لية إلعداد التقارير املالية السارية.(.  عتبـر القيمة العادلة اي إستثمارات امللكية حسب ما هو محدد / مسمون ب  ما قبل املعاي ر الدو 

 للمعيار 
ح
مستبقاة في شر ات تاسعة سابقة بتاريخ  قدا  السيطرة م ا ئة للقيمة العادلة عند ا عتـراف املبدئي لالحتساب الالحق و قا

التطبيق، الت لفة عند ا عتـراف املبدئي لالستثمار في الشر ات اليميلة أو  أو، إ  أمكا 2010الصادر عام  9الدولي للتقارير املالية رقم 

 املشاريع املشاركة.

 

 النقد وما يعادله 4-2

 

يت ما النقد وما يعادل  النقد املتو ر في الصندول وأرصدة   ـر مقيـدة لـدى البنـوك املركييـة والودائـع واألرصـدة املسـتحقة مـا البنـوك 

ما أو املحولة إل  بنوك أ رى واملوجـودات السـائلة التـ   سـتحق  الـل أقـل مـا ثالثـة أشـهر مـا تـاريخ االسـتحواذ، والبنود قيد التحصيل 

واملعرضـــة ملخـــاطر   ـــر هامـــة نتيجـــة التغ ـــر فـــي قيمتهـــا العادلـــة، والتـــ   ســـتادمها امل موعـــة إلـــدارة الازاماتهـــا قصـــ رة األ ـــل. يـــتم   ـــ يل 

 في بيا  املركي املالي املوحد. النقد وما يعادل  بالت لفة املطفأة

 

 إتفاقيات إعادة الشراء  4-3

 

  يتم ا عاراف باملوجودات الت  يتم شراهها سش ل مازاما مع ا لازام بإعادة بيعها في وقع محدد في املستقبل. يتم عرخ املبالغ 

املركي املالي املوحد. ويتم اعتبار الفرل ب   سعر  املد وعة إل  الطرف املقابل في ه ه ا تفاقيات كعقود إعادة شراء عكسية في بيا 

و ستحق عل  مدة اتفاقية إعادة الشراء العكس  ، ويتم تحميلها عل  بيا  اار ان أو  عل  أن  إيرادات  ائدةالشراء وسعر إعادة البيع 

 بالت لف  الخسائر املوحد باستادام طريقة معدل الفائدة الفعلي
ح
 ة املطفئة.ويتم اإلعاراف بها مبدئيا
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 املالية األدوات  4-4

 

   املبدئي و القياس العتراف 4-4-1

 

 .تتمثل ااداة املالية في أي عقد يبتج عن  أصل مالي للمجموعة والازام مالي أو أداة حقول ملكية لطرف آ ر أو العكس

 

ليات الشراء أو البيع ا عتيادية للموجودات املالية عل  أساس تاريخ املتاجرة. إ  عمليات البيع يتم ا عاراف وإلغاء ا عاراف بجميع عم

والشراء بالطريقة ا عتيادية هي مشاريات أو مبيعات املوجودات املالية الت  تتطلب  سليم املوجودات  الل اإلطار اليمن  املحدد 

 .بموجب لوائح أو اتفاقية في السول 

 

 
ح
قياس املوجودات واملطلو ات املالية املعارف بها بالقيمة العادلة. يتم إضا ة ت اليف املعامالت املتعلقة مباشرة با ستحواذ  يتم مبدئيا

أو إصدار املوجودات املالية واملطلو ات املالية )باالف املوجودات املالية واملطلو ات املالية بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو 

، الخسائر( والت
ح
  يتم إضا تها أو  صمها ما القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلو ات املالية عل  التوالي، حيثما ي و  مالئما

ملالية عند ا عاراف املبدئي. يتم عل  الفور ا عاراف بت اليف املعاملة املتعلقة مباشرة با ستحواذ عل  املوجودات املالية أو املطلو ات ا

 .ادلة ما  الل اار ان أو الخسائر، في بيا  اار ان أو الخسائر املوحدبالقيمة الع

 

في حال ا تالف سعر املعاملة عا القيمة العادلة عند ا عاراف املبدئي، سوف تقوم امل موعة باحتساب ه ا ا  تالف عل  النحو 

 :التالي

 

ط اصل أو الازام متماثل أو بناءح عل  أسلوب تقييم في حال ا ستد ل عل  القيمة العادلة ما  الل سعر مدرج في سول نش •

يستادم  قط بيانات ما ااسوال امللحوظة، يتم ا عاراف بالفرل في بيا  اار ان أو الخسائر املوحد عند ا عاراف املبدئي )أي؛ 

 .(1أر ان أو  سائر يوم 

 1عر املعاملة )أي؛ سوف يتم تأجيل أر ان أو  سائر يوم في  ا ة الحا ت اا رى، سوف يتم  عديل القيمة العادلة لتتوا ق مع س •

 .ما  الل إدراجها ضما القيمة الد ارية املبدئية لألصل أو ا لازام(

سعد ا عاراف املبدئي، سيتم إدراج اار ان أو الخسائر املؤجلة ضما بيا  اار ان أو الخسائر املوحد عل  أساس منطقي،  قط إل  

 عا  غ ر في عامل ما )بما في ذلك التوقيع( يأ  ه املشارك   في السول في ا عتبار عند  سع ر ااصل أو ا لازام.املدى ال ي تبشأ  ي  
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 تصنيف املوجودات املالية 4-4-2

 

  يتم
ح
 ال مم ما محددة و نود التمويلية واملوجودات املالية واملؤسسات البنوك ما واملستحق ةاملركيي البنوك لدى اارصدة قياس  حقا

  املطفأة بالت لفة التالية الشروط عليھا ينطبق الت  اا رى  واملوجودات املدينة
ح
 إ  املؤجلة، واإليرادات القيمة انافاخ  سائر ناقصا

  :ي(املبدئ ا عاراف عند. الخسائر أو اار ان  الل ما لةالعاد بالقيمة املحددة املوجودات تلك باستثناء) وجدت

 

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية ثالث  ئات رئيسية لتصبيف املوجودات املالية: املقاسة بالت لفة  9يت ما املعيار رقم 

 ا  الل اار ان أو الخسائر.املطفأة و القيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة اا رى و القيمة العادلة م

 

ملة عند ا عاراف املبدئي، يتم تصبيف املوجودات املالية عل  أنها مقاسة بـ: الت لفة املطفأة أو القيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشا

 اا رى أو القيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائر.

 

قط في حال  انع تحقق الشرط   التالي   و  يتم قياسها بالقيمة العادلة ما  الل يتم قياس املوجودات املالية بالت لفة املطفأة  

 اار ان أو الخسائر:

 

إذا  ا  يتم ا حتفاظ بااصل ضما نموذج أعمال اهدف إل  ا حتفاظ باملوجودات لتحصيل التد قات النقدية التعاقدية؛  •

 و 

يد محددة تد قات نقدية تتمثل  قط في د عات املبلغ ااصلي والفائدة إذا نشأ عا الشروط التعاقدية لألصل املالي في مواع •

 عل  املبلغ ااصلي قيد السداد.

 

يتم قياس أداة الديا بالقيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة اا رى  قط في حال  انع تحقق الشرط   التالي   و  يتم قياسها 

 ائر:بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخس

 

إذا  ا  يتم ا حتفاظ بااصل ضما نموذج أعمال اهدف إل  ا حتفاظ باملوجودات لتحصيل التد قات النقدية التعاقدية؛  •

 و 

إذا نشأ عا الشروط التعاقدية لألصل املالي في مواعيد محددة تد قات نقدية تتمثل  قط في د عات املبلغ ااصلي والفائدة  •

 د.عل  املبلغ ااصلي قيد السدا

 

عند ا عاراف املبدئي بأحد استثمارات حقول امللكية   ر املحتفظ بها للمتاجرة، قد ياتار البنك سش ل نهائي التغ رات الالحقة في 

 ل ل استثمار عل  حدة.
ح
 القيمة العادلة ضما اإليرادات الشاملة اا رى. يتم ه ا ا  تيار و قا
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 عالوة عل  ذلك، عند ا عاراف املبدئي، قد يقرر البنك سش ل نهائي تحديد ااصل املالي ال ي   يفي بمتطلبات القياس بالت لفة املطفأة

لقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائر إ   ا  ه ا التصبيف أو بالقيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة اا رى عل  أن  با

 ينه  أو يقلل بصورة جوهرية ا  تالف املحاسب  ال ي قد يبشأ اذا تم تصبيفها   ر ذلك.

 

 املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة

 

 اإليرادات وتوزيع املطفأة بالت لفة قياسھا يتم الت  اليةامل لألدوات املطفأة الت لفة احتساب طريقة ھي الفعلي الر ح معدل طريقة إ 

 املستقبلية النقدية للمقبوضات الحالية القيمة  حتساب املستادم املعدل في الفعلي الر ح معدل يتمثل .الصلة ذات مدى الفارة عل 

   ش ل الت  املستلمة أو املد وعة والنقاط الرسوم ذلك  ا ة في بما) املقدرة
ح
 املعامالت وت اليف الفعلي الر ح معدل ما يتجيأ   جيءا

،  ا  إ  أو، والتمويلية ا ستثمارية لألدوات املقدر ا  اراض   العمر  الل ما (الخصومات اا رى  أو وااقساط
ح
  ارة عبر مناسبا

 .املبدئي ا عاراف عند القيمة الد ارية صافي إل  للتوصل أقصر

 

 يتم الت  وا ستثمارية التمويلية لألدوات الفعلي الر ح معدل أساس عل  املوحد الخسائر أو اار ان بيا  في باإليرادات ا عاراف يتم

 
ح
 .املطفأة بالت لفة قياسھا  حقا

 

 املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

صنف اإلستثمار في أدوات امللكية بأنها موجودات مالية مصنفة 
ُ
بالقيمة العادلـة مـا  ـالل اار ـان أو الخسـائر، إ  إذا قامـع امل موعـة ت

 بتصبيف اإلستثمارات بأن   يـر محتفظ بها لغرخ املتاجرة بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل اآل ر عند ا عتـراف ااولي.

 

وضـــــحة أعـــــاله، أو التــــــي تتطـــــابق مـــــع املعيـــــار ولكـــــا قامـــــع التــــــي   تتطـــــابق مـــــع معـــــاي ر الت لفـــــة املطفـــــأة امل املوجـــــودات املاليـــــةيـــــتم قيـــــاس 

 ، بالقيمة العادلة ما  الل اار ان والخسائر.ان والخسائر عند ا عتـراف ااول امل موعة بتصبيفها بالقيمة العادلة ما  الل اار 

 

اار ــان أو الخســائر عنــد ا عاــراف املبــدئي قــد يــتم تصــبيف املوجــودات املاليــة )باــالف أدوات حقــول امللكيــة( بالقيـــمة العادلــة مــا  ــالل 

إذا  ا  ه ا التصبيف يلغي أو يقلل سش ل ملحوظ الت ارب في القياس أو ا عاـراف والـ ي قـد يبشــأ مـا قيــاس املوجـودات أو املطلو ـات 

 أو ا عاراف باار ان أو الخسائر عليها عل  أسس ماتلفة. 

 

املطفــأة إلــ  القيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــان أو الخســـائر عنــدما يــتم  غي ــر نمــوذج ااعمــال  يعــاد تصــبيف املوجــودات املاليــة مــا الت لفــة

 بحيث   يعد ينطبق عليها معاي ر القياس بالت لفة املطفـأة. 
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 )يتبع( وجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر امل

 

املصـــــنفة بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــا  ـــــالل اار ـــــان باـــــالف أدوات حقـــــول امللكيـــــة( (مـــــا  يــــــر املســـــمون أ  يـــــتم إعـــــادة تصـــــبيف أدوات الـــــديا 

 والخسائر عند ا عتـراف ااولي.

 

قاس املوجودات املالية بالقيمة العا
ُ
دلة ما  الل اار ان أو الخسائر بالقيمـة العادلـة، ويـتم ا عتــراف باار ـان أو الخسـائر الناتجـة عـا ت

 .40سابها كما هو مب   في إي ان رقم القيمة العادلة يتم احت. إعادة القياس في بيا  اار ان والخسائر املوحد

 

 شامل اآلخرالدلة من خالل الدخل بالقيمة العااملقاسة املوجودات املالية 

 

)علــ  أســاس  ــل أداة امللكيــة حقــول أ  تصــنف أدوات    يمكــا الرجــوع  يــ أ  تاتـــار سشــ ل يمكــا للمجموعــة، عنــد ا عتـــراف املبــدئي، 

إذا  ـا   الشـامل اآل ـرالتصبيف بالقيمة العادلـة مـا  ـالل الـد ل  . و  يجوز الشامل اآل رعل  حدة( بالقيمة العادلة ما  الل الد ل 

 مار بأداة امللكية محتفظ ب  لغرخ املتاجرة. ا ستث

   

 : عتبر املوجودات املالية محتفظ بها لغرخ املتاجرة إذا

 

 لغرخ بيعها في املستقبل القريب، أو •
ح
 تم شراؤها أساسا

أر ان املبدئي جيء ما محفظة أدوات مالية محددة تديرها امل ـموعة ولها نمط  علي حديث للحصول عل   ا عتـراف انع عند  •

 في  ارات قص رة، أو

 أو ك ما  مالي. مصنفة و ّعالة  أداة تحوط  يـر انع أدوات مشتقة  •

 

 بالقيمــة العادلــة م ــاف إليهــا  الشــامل اآل ــرامللكيــة بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل الــد ل حقــول يــتم قيــاس ا ســتثمارات فــي أدوات 
ح
مبــدئيا

 بالقيمـة الع
ح
فـي القيمـة العادلـة تحـع بنـد  غيــرباار ـان والخسـائر الناشـئة عـا الت ا عتــرافادلـة ويـتم ت اليف املعاملـة. ويـتم قياسـها  حقـا

 التـــيو السـتثمارات. عنـد اسـتبعاد أصــل مـالي،  ـإ  تـراكم اار ـان أو الخسـائر ل القيمـة العادلـةوت ـاف إلـ  احتيــاطي  الشـامل اآل ـرالـد ل 

 إلـ  احتيــاطي 
ح
املوحـد ولكـا يـتم إعــادة  ا ر ـان أو الخســائر  يـتم إعــادة تصـبيفها إلـ  بيـا  ثمارات القيمـة العادلـة لالسـتتـم إضـا تها مسـبقا

  تصبيفها إل  أر ان مستبقاة. 
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 تقييم نموذج األعمال

 

للهدف ما نموذج ااعمال ال ي يتم في إطاره ا حتفاظ بااصل عل  مستوى املحفظة حيث يوضح ذلك سش ل  يجري البنك تقييم

 لها إدارة ااعمال وتقديم املعلومات إل  اإلدارة. تت ما املعلومات الت  تم أ  ها با عتبار عل  ما يل
ح
 ي:أ  ل الطريقة الت  يتم و قا

 

وتطبيق تلك السياسيات. و التحديد ما إذا  انع اساراتيجية اإلدارة تركي عل   السياسات وااهداف الخاصة باملحفظة •

محدد، مطابقة  ارة املوجودات املالية مع  ارة  الحصول عل  إيرادات الفائدة التعاقدية، الحفاظ عل  معدل  ائدة

 املوجودات؛ املطلو ات املالية الت  تمول تلك املوجودات أو تحقيق التد قات النقدية ما  الل بيع

 ؛البنكإل  إدارة ور ع تقارير سشأنها كيفية تقييم أداء املحفظة  •

املخـــــاطر التـــــ  تـــــؤثر علـــــ  أداء نمـــــوذج ااعمـــــال )واملوجـــــودات املاليـــــة املحـــــتفظ بهـــــا ضـــــما نمـــــوذج ااعمـــــال( وكيفيـــــة إدارة تلـــــك  •

 املخاطر؛ و

ت التــ  تــتم ا ــات ترتكــي علـ  القيمــة العادلــة للموجـودعلــ  سـبيل املثــال؛ مــا إذا  انـع التعوي –كيفيـة  عــويض مـديري ااعمــال  •

 ؛ وإدارتها أو التد قات النقدية التعاقدية الت  تم تحصيلها

فــي  اـــرات ســـابقة، وســبب هـــ ه املبيعـــات وتوقعهــا لبشـــاط املبيعـــات املســـتقبلية.   مبيعـــات ااصـــل وح ـــم وتوقيــع مــدى تكـــرار  •

شـ ل منفصـل، ولكـا كجـيء مـا التقيـيم الشـامل لكيفيـة تنفيـ  هـدف البنـك تؤ   املعلومات حول نشاط املبيعات با عتبـار س

 إلدارة املوجودات املالية وكيفية تحقيق التد قات النقدية.

 

والتـ  يـتم تقيـيم أداؤهـا علـ  أسـاس القيمـة العادلـة، يـتم قياسـها بالقيمـة  إلدارتهاأو  للمتاجرة يما يتعلق باملوجودات املالية املحتفظ بها 

لـم يـتم ا حتفـاظ بهـا   حيـث أنـ  لـم يـتم ا حتفـاظ بهـا لتحصـيل التـد قات النقديـة التعاقديـة كمـا اار ان أو الخسـائر ما  الل  العادلة

 لتحصيل التد قات النقدية التعاقدية أو لبيع املوجودات املالية.

 

 لفائدة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبالغ األصلي واتقييم 

 

 ا راخ ه ا التقييم، ُيعرف "املبلغ ااصلي" عل  أن  القيمة العادلة لألصل املالي عند ا عاراف املبـدئي، فـي حـ   
ُ
 ا" علـ  أنهـالفائـدةعـرف " 

يف واملخـــاطر املقابــل للقيمـــة اليمنيـــة للمــال واملخـــاطر ا ئتمانيـــة املتعلقــة بـــاملبلغ ااصـــلي القـــائم  ــالل  اـــرة زمنيـــة محــددة ومقابـــل الت ـــال

 .الفائدةاملالية ااساسية اا رى )مثل مااطر السيولة والت اليف اإلدارية(، عالوة عل  هامش معدل 

 

با عتبـــــار الشـــــروط يأ ـــــ  البنـــــك ، والفائـــــدةعنـــــد تقيـــــيم مـــــا إذا  انـــــع التـــــد قات النقديـــــة التعاقديـــــة تمثـــــل  قـــــط د عـــــات املبلـــــغ ااصـــــلي 

ت ـــما شــــرط  عاقــــدي يارتـــب عليــــ   غي ــــر توقيـــع أو قيمــــة التــــد قات ي املــــاليااصــــل  مــــا إذا ـ ــا  التعاقديـــة لــــألداة. ويت ــــما ذلـــك تقيــــيم

 .به ا الشرطااصل في يالنقدية التعاقدية بحيث   
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 تصنيف املوجودات املالية )يتبع( 4-4-2

 

 )يتبع(التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبالغ األصلي والفائدة تقييم ما إذا كانت 

 

 ال : امل موعة تنظر تقييم ، ال اجراء ه ا عند

 أحداث طارئة ما شأنها  غي ر قيمة وتوقيع التد قات النقدية؛ •

  صائص الر ع املالي؛  •

 شروط الد ع املسبق والتمديد؛ •

 و  قد ما موجودات محددة؛شروط تحد ما مطالبة امل موعة بالن •

 .السمات الت   عدل النظر في القيمة اليمنية للمال )مثل إعادة ال بط الدوري اسعار الفائدة( •

 

تحتفظ امل موعة بمحفظة قروخ طويلة ااجل ذات أسعار ثابتة والت  ي و  لدى امل موعة  يار اقاران  عديل سعر الفائدة في 

 صر حقول إعادة ال بط ه ه عل  سعر السول في وقع التعديل. لدى املقارض    يار قبول السعرتواريخ إعادة ال بط الدورية. تقت

عدل أو اسارداد القرخ بالقيمة ا سمية دو   رخ  رامات. قررت امل موعة أ  التد قات النقدية التعاقدية له ه القروخ تمثل 
ُ
امل

ل  ا تالف سعر الفائدة بطريقة تأ   با عتبار القيمة اليمنية للمال  قط د عات املبلغ ااصلي والفائدة حيث يؤدي ه ا الخيار إ

 ومااطر ا ئتما ، ومااطر وت اليف اإلقراخ ااساسية اا رى املرتبطة باملبلغ ااصلي القائم.

 

 قروض دون حق الرجوع

 

  الحد ما مطالبة امل موعة في سعض الحا ت، تؤدي القروخ الت  تقدمها امل موعة وامل مونة بموجب ضمانات املقارخ إل

بالتد قات النقدية لل مانات ااساسية )القروخ دو  حق الرجوع(. تقوم امل موعة بتطبيق أح ام عند تقييم ما إذا  انع القروخ 

 دو  حق الرجوع  ستوفي معيار د عات املبلغ ااصلي والفائدة  قط. تأ   امل موعة با عتبار املعلومات التالية عند وضع ه ه

 ااح ام:

 ما إذا  ا  الارتيب التعاقدي يحدد سش ل  اص مبالغ وتواريخ املد وعات النقدية للقرخ؛ •

 القيمة العادلة لل مانات ذات الصلة بقيمة املوجودات املالية امل مونة؛ •

 قدرة املقارخ واستعداده لتقديم د عات  عاقدية، سغض النظر عا انافاخ قيمة ال ما ؛ •

 يمثل  رد أو مؤسسة عاملة أو مبشأة ذات  رخ  اص؛ما إذا  ا  املقارخ  •

 و املخاطر الت  تتعرخ لها امل موعة ما املوجودات بالبسبة لقرخ ذات حق الرجوع بال امل؛ •

ما إذا  انع امل موعة سوف  ستفيد ما أي  املدى ال ي يمثل  ي  ال ما   ل أو جيء كب ر ما موجودات املقارخ؛ و •

 .ذات الصلة ارتفاع في أسعار املوجودات
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 إل  مدى الاراجع ا ئتماني من  يتم قياس ماصصات  سائر ا ئتما  باستادام 
ح
 : نشأت منهج مقسم إل  ثالث مراحل استنادا

 

ا عاـراف املبـدئي بـااداة املاليـة، يـتم قيـد قيمـة معادلـة لقيمـة زيادة جوهرية في مااطر ا ئتما  من    هناك عندما   ي و  - 1املرحلة  •

. 12 ســـائر ا ئتمـــا  املتوقعـــة ملـــدة 
ح
باســـتادام احتماليـــة حـــدوث  عثـــر عـــا الســــداد   ســــائر ا ئتمـــا  املتوقعـــةيـــتم احتســـاب  شـــهرا

 التاليـة.  يمـا ي
ح
شـهر، يـتم اسـتادام احتماليـة  12التـ  تقـل  اـرة اسـتحقاقها املتبقيـة عـا  بـاادواتتعلـق  الل  ارة ا ثنـى عشـر شـهرا

 التعثر بما يتناسب مع  ارة ا ستحقال املتبقية. 

 

  يعتبــر  عثــر، زيــادة جوهريــة فــي ماــاطر ا ئتمــا  عقــب تقــديم التســهيالت ا ئتمانيــة ولكــا لــم  ةاملاليــ ااداةشــهد  عنــدما  -2املرحلــة  •

علــ  مــدى . تتطلــب هــ ه املرحلــة احتسـاب  ســائر ا ئتمــا  املتوقعــة بنـاء علــ  مــدة احتماليــة التعـرخ للتعثــر 2بــاره ضــما املرحلـة يـتم اعت

 . ةاملالي لألداةاملقدر املتبقي  العمر

 

يا ماصــص لخســائر فــي هــ ه املرحلــة. علــ   ــرار املرحلــة الثانيــة، ســوف يــتم ت ــو  املتعثــرةاملاليــة  اادواتســوف يــتم إدراج  - 3املرحلــة  •

 . عل  مدى  ارة زمنية عل   سائر ا ئتما  املتوقعة ا ئتما  بناءح 

 

تتمثل  سائر ا ئتما  املتوقعة في التقدير العادل واملرجح للقيمة الحالية لخسائر ا ئتما  الت  يتم تحديدها ما  الل تقييم 

 يتم قياس  سائر ا ئتما  املتوقعة عل  النحو التالي:مجموعة ما النتائج املحتملة.  يما يتعلق بالتعرضات املمولة، 

 

 يما يتعلق باملوجودات املالية الت  لم تتعرخ  نافاخ ائتماني في تاريخ التقرير: بالقيمة العادلة ل ا ة حا ت الع ي  •

ا للعقد والتد قات النقدية الت  ت ا توقع امل موعة استالمهالنقدي )أي: الفرل ب   التد قات النقدية املستحقة للمبشأة و قح

 (؛ناتجة عا قياس عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية,  ماف ة سسعر الفائدة الفعلي لالصول 

املوجودات املالية الت   عرضع  نافاخ ائتماني في تاريخ التقرير: بالفرل ب   القيمة الد ارية اإلجمالية والقيمة الحالية  •

 .رةللتد قات النقدية املستقبلية املقد

 

 :عل  النحو التالي  سائر ا ئتما  املتوقعة بالر م ما ذلك، بالبسبة لحا ت التعرخ   ر املمولة، يتم قياس

 

بالبسبة للقروخ   ر امل حو ة، عل  أنها القيمة الحالية للفرل ب   التد قات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة إذا قام حامل 

بالبسبة لعقود ال ما  املالي،  ت النقدية الت  تتوقع امل موعة استالمها إذا تم سحب القرخ؛ وا لازام س حب القرخ والتد قا

 أي مبالغ تتوقع امل موعة استالمها ما حامل ااداة أو املديا أو أي 
ح
املد وعات املتوقعة لتعويض حامل أداة الديا امل مونة ناقصا

 .طرف آ ر
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عل  أساس  ردي أو جما ي ملحا ظ القروخ الت  لها نفس  صائص مااطر   سائر ا ئتما  املتوقعة تقوم امل موعة بقياس

ية للتد قات النقدية املتوقعة لألصل ا ئتما  ونفس الخصائص ا قتصادية. يرتكي قياس ماصص الخسائر عل  القيمة الحال

 باستادام معدل الفائدة الفعلي ااصلي، بصرف النظر عما إذا  ا  ااصل ُيقاس عل  أساس  ردي أو جما ي.

 

 تتمثل املد الت الرئيسية الخاصة بقياس  سائر ا ئتما  املتوقعة في هي ل املتغ رات التالية: 

 

 احتمالية التعثر عا السداد •

 لخسائر عند التعثر التعرضات •

 التعرضات عند التعثر •

 

 و  رها ما البيانات اإلحصائية وتا ع للتعديل لتوضيح 
ح
 ستند ه ه املعاي ر بصورة عامة إل  نماذج إحصائية موضوعة دا ليا

 املعلومات الخاصة بالنظرة ا ستشرا ية.

 

  يما يلي تفاصيل ه ه املعاي ر/املد الت اإلحصائية:

 

التعثر تقدير  حتمالية التعثر عل  مدى  ارة زمنية؛ والت  يتم احتسابها عل  أساس نماذج التصبيف اإلحصائي يمثل احتمالية  •

ا ملختلف  ئات  ما قبل امل موعة، ويتم تقييمها باستادام أدوات تصبيف مصممة و قح
ح
ااطراف  واح ام املستادمة حاليا

 .املقابلة

.  ستالص امل موعة التعرخ عند التعثر ما التعرخ املليم  عثر في حالةلناتجة يمثل التعرخ عند التعثر تقدير للخسائر ا •

الحالي للطرف املقابل والتغ رات املحتملة للمبلغ الحالي املسمون ب  بموجب العقد واملارتب عل  اإلطفاء. إ  التعرخ عند التعثر 

يتعلق بالازامات اإلقراخ، يمثل التعرخ عند التعثر مبالغ  اصل مالي هو إجمالي قيمت  الد ارية في وقع التعثر عا السداد.  يما

مستقبلية محتملة يمكا سحبها بموجب العقد، والت  يتم تقديرها بناءح عل  املالحظات التارياية والتوقعات ا ستشرا ية. 

 الي مستحق الد ع. بالبسبة لل مانات املالية، يمثل التعرخ عند التعثر مبلغ التعرخ امل مو  عندما يصبح ال ما  امل
 

 :يتم إحتساب التعرخ عند التعثر عل  النحو التالي

 : الحد او التعرخ أاهما أعل .ةلتسهيالت املباشر ل -

 الحد او التعرخ أاهما أعل . :قبـو تال ستندية واملعتمادات لال  -

 التعرخ : ما ال طابات  ميع ل -
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تمثل الخسائر املحتملة عند التعثر تقدير للخسارة الناشئة عا التعثر في السداد، ويستند إل  الفرل ب   التد قات النقدية  •

 التصفية مامتحصالت  ت النقدية ماالتعاقدية املستحقة وتلك الت  يتوقع املقرخ الحصول عليها، مع اا   با عتبار التد قا

للموجودات امل مونة في ا عتبار توقعات تقييم ال مانات املستقبلية  الخسائر املحتملة عند التعثر أي ضمانات. تأ   نماذج

فة مع اا   في ا عتبار  صومات البيع، ووقع تحقيق ال مانات، وال مانات ا حتياطية املتبادلة، وأسبقية املطالبة، وت ل

الخسائر املحتملة عند التعثر للموجودات  تحقيق ال مانات ومعد ت التصحيح )أي الخروج ما حالة عدم ااداء(. تأ   نماذج

امل مونة وقع ا سارداد، تاريخ معد ت ا سارداد وأسبقية املطالبات. يتم ا حتساب عل  أساس التد ق النقدي املخصوم،   ر 

 .ية ما معدل الفائدة الفعلي ااصلي للقرخحيث يتم  صم التد قات النقد
 

 :عل  النحو التالي الخسائر املحتملة عند التعثريتم إحتساب 
 

 %45: رئيس     ر م مو   -

 %75:   ر م مو   ثانوي  -

سندات مؤهلة و قا للتعرخ عند التعثر ا قل في بازل,  مع ا    سع   ا عتبار تافي ات بازل  ل مانات القابلة  -

  ا ضا ة ال  ادنى حدود مقبولة  لتعرضات عند التعثر لبعض ال مانات. لتطبيق و 

 

 عندما يتم وضع نموذج للمعيار عل  أساس جما ي، يتم تجميع اادوات املالية عل  أساس  صائص املخاطر املشاركة والت   شمل:

 

 نوع ااداة؛ •

 تصبيف مااطر ا ئتما ؛ •

 نوع ال ما ؛ •

 تاريخ ا عاراف املبدئي؛ •

 ة املتبقية لالستحقال؛املد •

 القطاع؛ •

 املوقع ال غرافي للمقارخ؛ •

 ؛ والطرف ا  ر ح م •

 .الطرف ا  ر قطاعية •

 

 تا ع عمليات التجميع للمراجعة املنتظمة ل ما  بقاء التعرخ دا ل مجموعة معينة متوا ق سش ل مناسب.
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افية  املعلومات الستشر

 

إ  قياس  سائر ا ئتما  املتوقعة ل ل مرحلة وتقييم الييادة ال وهرية في مااطر ا ئتما  يأ   سع   ا عتبار املعلومات حول 

ت ااحداث املستقبلية الداعمة واملعقولة. يتطلب تقدير ااحداث السابقة والظروف الحالية باإلضا ة إل  الظروف ا قتصادية وتوقعا

تقوم امل موعة بصيا ة تالتة سيناريوهات اقتصادية: التصور ا ساس   بوز   وتطبيق املعلومات ا ستشرا ية وضع أح ام هامة.

 .%30, و سيناريو متقدم بوز  %30,  سيناريو املتفائل بوز  40%

 

  العوامل القتصادية العامة

 

مــد البنــك فــي النمــاذج الخاصــة بــ ، علــ  مجموعــة واســعة مــا املعلومــات ا ستشــرا ية كمــد الت اقتصــادية، مثــل: نمــو إجمــالي النــاتج يعت

املحلــي وأســعار الــنفط. إ  املــد الت والنمــاذج املســتادمة فــي احتســاب  ســائر ا ئتمــا  املتوقعــة قــد   تت ــما  ا ــة  صــائص الســول 

لتوضــــيح ذلــــك، يــــتم إجــــراء  ســــويات نوعيــــة أو رصــــد ماصصــــات زائــــدة كتســــويات مؤقتــــة باســــتادام أح ــــام فــــي تــــاريخ البيانــــات املاليــــة. 

 ائتمانية  ب رة.
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 )يتبع(  العوامل القتصادية العامة

 

 31املؤشـــــرات الرئيســـــية التاليـــــة للســـــنوات التـــــ  تبتهـــــ  فـــــي  2019ديســـــمبر  31تت ـــــما الســـــيناريوهات ا قتصـــــادية املســـــتادمة كمـــــا فـــــي 

 :2024حتى  2020ديسمبر 

 

الكلي املتغير   2024 2023 2022 2021 2020 السيناريو  

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة

 سعرالنفط

 ٪1.38 ٪0.79 ٪1.80- ٪1.54 ٪2.77-  أساس ي

 ٪0.36- ٪1.05- ٪2.96- ٪10.51 ٪10.43  تصاعد

 ٪7.91 ٪10.15 ٪6.63 ٪10.17- 28.07-  هبوط

معدل نمو إجمالي 

 الناتج املحلي

 ٪2.88 ٪3.08 ٪3.16 ٪3.52 ٪2.20  أساس ي

 ٪1.93 ٪2.82 ٪4.31 ٪5.82 ٪3.28  تصاعد

 ٪4.79 ٪5.10 ٪1.36 ٪2.78- ٪2.84-  هبوط

 لبنان

 إجمالي نمو معدل

املحلي الناتج   

 ٪3.4 ٪3.9 ٪4.5 ٪2.2 ٪4.50-  أساس ي

 ٪3.9 ٪4.4 ٪4.8 ٪3.2 ٪3.2-  تصاعد

 ٪4.5 ٪5.8 ٪5.3 ٪1.0- ٪9.2-  هبوط

أسهم مؤشر   

 ٪7.5 ٪11.9 ٪24.5 ٪37.6 ٪40.9-  أساس ي

 ٪5.8 ٪10.3 ٪21.3 ٪47.8 ٪31.6-  تصاعد

 ٪10.8 ٪15.2 ٪29.3 ٪25.8 ٪56.1-  هبوط
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 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان

  

ا  انـع ماـاطر االئتمـا  علـ  املوجـودات املاليـة قـد يتم إجراء تقييم للييادة ال وهرية في مااطر ا ئتمـا  علـ  أسـاس نسـب . لتقيـيم مـا إذ

 زادت سشــ ل جــوهري منــ  نشــأتها ، يقــار  البنــك ماــاطر التقصــ ر التــ  تحــدث علــ  مــدى العمــر املتوقــع لألصــل املــالي فــي تــاريخ التقريــر إلــ 

يـات إدارة املخـاطر الحاليـة بالبنـك. مااطر التقص ر املقابلـة عنـد ا نشـاء ، باسـتادام مؤشـرات املخـاطر الرئيسـية التـ   سـتادم فـي عمل

 في تاريخ  ل تقرير ، سيتم تقييم التغ ر في مااطر ا ئتما  سش ل  ردي لتلك الت   عتبر مهمة سش ل  ردي.

 

و إذا تـــــــــم اســـــــــتبفاء لی وااحلة رلمالی إلمالیة ودات اجولم  ام   ئتماطـــــــــر ام ال یومما یسمح بتح، بیعة متماثلة طبم لتقییم ھـــــــــ ا ایتس

 .مةھمر تعتبد تعم لوء ولنشذ امن   ئتماطر ا ي م ادة یازلت ان فضإذا اي ر معينة, معا

 

ما اذا  انع  مااطر ا ئتمـا  قـد زادت سشـ ل ملحـوظ منـ  التـاريخ املبـدئي فـي تـاريخ  ـل تقريـر. تحديـد مـا اذا  عمل امل موعة عل  مراجعة 

ياتلــف   هــامائص ا دوات املاليــة واملقاــرخ, واملنطقــة ال غرا يــة. مــا يعتبــر  انــع الييــادة فــي ماــاطر ا ئتمــا  امــرا مهمــا يعتمــد علــ   صــ

  نواع القروخ املختلفة,  اصة  يما ب   ال ملة والتجيئة. 

 

قد يتم اعتبار ا  مااطر ا ئتما  زادت سش ل ملحوظ  منـ  ا عاـراف ا ولـي علـ  اسـاس العوامـل النوعيـة املرتبطـة سعمليـة ادارة ماـاطر 

  للمجموعـــة والتـــ  قـــد   تـــنعكس سشـــ ل  امـــل فـــي تحليلهـــا الك ـــ  علـــ  اســـاس زمنـــ . هـــ ا ســـي و  الحـــال بالبســـبة للتعرضـــات التـــ  ا ئتمـــا

 ستوفي معاي ر مااطر معينة, مثل الوضـع علـ  قائمـة املراقبـة. هـ ه العوامـل النوعيـة مرتكـيه علـ  حكـم الخب ـر والتجـارب التاريايـة ذات 

 الصلة. 

 

يومـــا  30مل موعـــة ا  زيـــادة ملحوظـــة فـــي ماـــاطر ا ئتمـــا  تحـــدث فـــي موعـــد   يتجـــاوز تـــاريخ اســـتحقال اصـــل بـــاكثر مـــا كمســـاندة,  عتبـــر ا

متــا ر. يــتم تحديــد ا يــام التــ  ماــ ى تــاريخ اســتحقاقها مــا  ــالل احتســاب عــدد ا يــام منــ  اقــدم تــاريخ مســتحق لــم يــتم اســتالم الــد ع 

   ا    في ا عتبار اي  ارة سمان للمقارخ.ال امل ل . يتم تحديد تواريخ ا ستحقال دو 

 

اذا ـ ــا  هنـــاك دليـــل علـــ  عـــدم وجـــود زيـــادة ملحوظـــة فـــي ماـــاطر ا ئتمـــا  بالبســـبة الـــ  ا عاـــراف املبـــدئي,  ـــا  بـــدل الخســـارة علـــ  ا دوات 

تمـا , مثـل ا همـال او التحمـل, شـهرا. سعـض املؤشـرات النوعيـة  رتفـاع ماـاطر ا ئ -12يعود الـ  قياسـ  كاسـارة ائتمانيـة متوقعـة مـدتها 

قــد ت ــو  مؤشــرا علــ  زيــادة  طــر التالــف عــا الســداد الــ ي   يــيال قائمــا سعــد توقــف املؤشــر نفســ  فــي الوجــود. فــي هــ ه الحــا ت, تقــوم 

  الخاصـة بهـا امل موعة بتحديد  ارة ا تبار تتطلب  اللها املوجودات املالية اثبات السلوك ال يـد لتقـديم دليـل علـ  ا  ماـاطر ا ئتمـا

قـــد اناف ـــع سشـــ ل ـ ــافي. عنـــدما يـــتم  عـــديل شـــروط التعاقـــد للقـــرخ, الـــدليل علـــ  ا  معـــاي ر ا عاـــراف باســـارة ا تمـــا  املتوقعـــة علـــ  

 العمر ا  اراض   لم  عد مستو اة تت ما تارياا  داء الد ع املحدث و قا  لشروط التعاقدية املعدلة 
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تقوم امل موعة بمراقبة  عاليـة املعـاي ر املسـتادمة لتحديـد الييـادات امللحوظـة فـي ماـاطر ا ئتمـا  مـا  ـالل املراجعـات الدوريـة للتاكـد 

 :ما

 

 ا  املعاي ر قادرة عل  تحديد الييادات الكب ر في مااطر ا ئتما  قبل  عثر التعرخ •

 يوما مستحقا 30  تتوا ق املعاي ر مع النقطة اليمنية عندما ي و  ا صل اكثر ما  •

 متوسط الوقع ب   تحديد زيادة ملحوظة  في مااطر ا ئتما  والتعثر معقول  •

  و ;شهرا ال  ضعف الئتما  12باشرة ما قياس  سارة الئتما  املتوقع ملدة   يتم نقل التعرضات سش ل عام م •

( و احتمـال 1شـهرا مـا احتمـال التالـف عـا السـداد )املرحلـة  12  يوجد تقلب   ر مبرر في بـدل الخسـارة مـا التحـويالت بـ    •

 ( 2التالف عا السداد مدى الحياة )املرحلة 

 

ا السداد عل  ا دوات املالية قد ازدادت سش ل ملحوظ من  ا عاراف ا ولي,  ا  امل موعة عند تحديد ما اذا  ا  مااطر التالف ع

 عتبر معلومات معقولة و مدعومة و ذات صلة و تتوا ر بدو  ت لف او مجهود.و يشمل ه ا كال ما املعلومات و التحليالت الكمية  و 

 قييم ا ئتماني ما الخبراء, و بما  يها املعلومات ا ستشرا ية.النوعية, مرتكي عل  الخبرة التارياية للمجموعة و مدى الت

 

 الهدف ما ه ا التقييم هو تحديد ما اذا  انع الييادة امللحوظة في مااطر ا ئتما  قد حدثع  لتعرخ عا طريق املقارنة:

 مع ;العمر ا  اراض   املتبقي  حتمالية التالف عا السداد في تاريخ التقرير •

راض   املتبقي  حتمالية التالف عا السداد في الوقع اليمن  الت  تم تقديرها في الوقع ا عاراف ا ولي  لتعرخ العمر ا  ا •

 )معدلة عندما ت و  ذات صلة بالتغي رات في توقعات الد ع املسبق(

 

  ستادم امل موعة ثالثة معاي ر لتحديد ما اذ  انع هناك زيادة كب رة في مااطر ا ئتما :

 ;ك   يعتمد عل  الحركة في احتمالية التالف عا السداد ا تبار •

 املؤشرات الكمية •

 يوما مستحقا.  30مساندة  ملدة  •
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 تحسن بيان مخاطر اإلئتمان

 

 فــي حــال ـ ـا  هنــاك دليــل علـــ   12ماصــص الخســائر مــا ا داة املاليــة علــ  مــدى  ســائر ا ئتمــا  املتوقعــة ملــدة يــتم اعــادة قيــاس 
ح
شــهرا

 عدم وجود انافاخ جوهري في مااطر ا ئتما  عند ا عاراف املبدئي.

 

 لالرشــــادات التنظيميـــة لتقيـــيم اي تحســـينات علـــ  بيـــا  ماــــاطر ا ئ
ح
تمـــا  و الـــ ي يارتـــب عليهـــا ترقيــــة لـــدى امل موعـــة املعـــاي ر ادنـــاه و قـــا

 .1ال  املرحلة  2و ما املرحلة  2ال  املرحلة  3العمالء ما  الل تحويلهم ما املرحلة 

الـــ   3ة )مرحلـــة واحـــدة  ـــل مـــرة( مـــا املرحلـــة لـــفـــي ماـــاطر ا ئتمـــا  علـــ  اســـاس املرح  ترقيـــة ا نافـــاخ ال ـــوهري   ســـوف يـــتم •

. 12سعد انق اء  ارة التنظيم الت  تمتد عل  ا قل ل  1ال  املرحلة  2ثم ما املرحلة  2املرحلة 
ح
 شهرا

د عـــات مـــا ااقســـاط )لألقســاط الرجـــع ســـنوية( او مـــرور  اـــرة تنظـــيم  3ترقيـــة الحـــا ت املعـــاد هي لتهــا فـــي حـــال اداء   ســوف يـــتم •

 عل  ا قل, في حال  انع اعادة السداد اطول ما ا قساط الرجع سنوية. 12تمتد ل 
ح
 شهرا

 

 لتعثر عن السدادتعريف ا

 

 أ  ااصل املالي متعثر السداد عندما:يعتبر البنك 

 تاـاذ إجـراءات مثـل مصـادرة  إلـ  البنـكدو  ل ـوء  البنـكيفي املقاـرخ بالازاماتـ  ا ئتمانيـة بال امـل تجـاه ما   ر املحتمل أ   •

 ال ما  )إ  وجد(؛ 

  90اكثر ما  البنكة تجاه يع ي املقارخ عا الو اء بأي ما الازامات  ا ئتمانية املادي •
 
 ؛ أويوما

أن يقوم المقترض  إعارة ه كية رأل ا نري ةتيإلرأل لنظراً ةعرضاق لةر م قر ضه المقترض  ا رل الوظرة  إةلت امةتر   ي و  ما املحتمل •

 االئتمةةيأل.
 

 القائم الحالي. عتبر ال حو ات متأ رة السداد عندما ياالف العميل الحدود املوضوعة أو تقديم حدود أقل عا قيمة املبلغ 

 

 با عتبار املؤشرات التالية:يأ   البنك عند تقييم ما إذا  ا  املقارخ  عثر عا السداد، 

 

 مثل ماالفة مادية للتعهد؛ –نوعية ال •

 و للبنك؛التأ ر عا السداد وعدم  سوية الازام آ ر لنفس ال هة املصدرة بيا  مثل  –كمية ال •

•  
ح
 والت  تم الحصول عليها ما مصادر  ارجية. بناءح عل  املعلومات املقدمة دا ليا

 

مـــد الت علـــ  عمليـــة التقيـــيم ســـواء أداة ماليـــة فـــي حـــال  عثـــر عــــا الســـداد وقـــد تاتلـــف أهميتهـــا علـــ  مـــدى الوقـــع لـــتعكس التغ ـــرات فــــي 

 الظروف.
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 4

 

 )يتبع(املالية  األدوات  4-4

 

 )يتبع( املتوقعة قياس خسائر الئتمان 4-4-3

 

 عرض مخصص خسائر الئتمان املتوقعة ضمن بيان املركز املالي

 

 يتم بيا  ماصص  سائر ا ئتما  املتوقعة ضما بيا  املركي املالي كما يلي:

 موجودات مالية ُمقاسة بالت لفة املطفأة: عل  أن  اقتطاع ما إجمالي القيمة الد ارية للموجودات؛  •

املاليـــة بنـــود م ـــحو ة و  ـــر م ـــحو ة،   يمكـــا للبنـــك تحديـــد  ســـائر ا ئتمـــا  املتوقعـــة لبنـــد الازامـــات عنـــدما تت ـــما ااداة  •

القــروخ بصــورة منفصــلة عــا ا لازامــات الخاصــة ببنــد امل ــحوب: يقــوم البنــك سعــرخ ماصــص  ســائر ائتمــا  مجمــع لكــال 

 و البنديا؛

ملة اا ــرى:   يـــتم ا عاــراف بماصـــص  ســائر فـــي بيــا  املركـــي أدوات ديــا ُمقاســـة بالقيمــة العادلـــة مــا  ـــالل اإليــرادات الشـــا •

 ا  القيمــــة الد اريــــة لتلــــك املوجــــودات
ح
تمثــــل قيمتهــــا العادلــــة. إ  أنــــ  يــــتم اإل صــــان عــــا ماصــــص الخســــائر ويــــتم  املــــالي نظــــرا

 بيا  الر ح أو الخسارة.ا عاراف ب  ضما 

 

 العادلة ةالقيمتعريف  4-5

 

ال ي سيتم استالم  لبيع أصل أو د ع  لتحويل الازام في معاملة منظمة ب   املشارك   في السول في تاريخ القيمة العادلة "هي السعر 

أو ، في حالة  ياب  ، السول ااكثر  ائدة ال ي يمكا للمجموعة الوصول إلي  في ذلك التاريخ.  عكس القيمة العادلة  ااصلالقياس في 

 للمطلو ات مااطر عدم ااداء.

 

تقيس امل موعة القيمة العادلة لألداة باستادام السعر املعروخ في سول نشط لتلك ااداة. ُينظر إل  السول عل   ,تو ر واحدعندما ي

 .أن  "نشط" في حالة إجراء املعامالت املتعلقة باملوجودات أو املطلو ات بتكرار وح م  ا ي   لتو  ر معلومات التسع ر سش ل مستمر

 

 إ  امل موعة  ستادم تقنيات التقييم الت  تييد ما استادام املد الت امللحوظة ذات  ,مدرج في سول نشطإذا لم يكا هناك سعر 

الصلة وتقلل ما استادام املد الت   ر امللحوظة. تت ما تقنية التقييم املختارة جميع العوامل الت  يأ  ها املشار و  في السول في 

 ا عتبار عند  سع ر املعاملة.

 

أي القيمة العادلة للمقابل املد وع أو  -دليل عل  القيمة العادلة لألداة املالية عند ا عاراف ااولي هو عادة سعر املعاملة  عادة أ  ل

املستلم. إذا قررت امل موعة أ  القيمة العادلة عند ا عاراف املبدئي تاتلف عا سعر املعاملة وأ  القيمة العادلة   يتم إثباتها ما 

رج في سول نشط اصل أو الازام متطابق وليس بناءح عل  تقنية تقييم الت   عتبر أي مد الت   ر قابلة للمالحظة عليها  الل سعر مد

ا بالقيمة العادلة و عديلها لتأجيل الفرل ب   القيمة العادلة عند  ,ذات أهمية بالبسبة للفرل، ثم يتم قياس ااداة املالية مبدئيح

يتم ا عاراف به ا الفرل في الر ح أو الخسارة عل  أساس مناسب عل  مدى عمر ااداة ولكا  ,املة. سعد ذلكا عاراف ااولي وسعر املع

ا بال امل ببيانات السول امللحوظة أو يتم إ الل املعاملة.  في موعد   يتجاوز عندما ي و  التقييم مدعومح

 

 



39 
 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 4

 

 )يتبع( لعادلةا ةتعريف القيم 4-5

 

ماصـومة  ,القيمة العادلة لاللازام املالي مع م زة الطلب )عل  سـبيل املثـال ، وديعـة تحـع الطلـب(   تقـل عـا املبلـغ املسـتحق عنـد الطلـب 

 ما التاريخ ااول ال ي قد ُيطلب  ي  د ع املبلغ.

 

كمــــا فــــي نهايــــة  اــــرة إعــــداد التقــــارير التــــ  حــــدث  اللهــــا   عاــــرف امل موعــــة بــــالتحويالت بــــ   مســــتويات التسلســــل الهرمــــي للقيمــــة العادلــــة 

 .التغي ر

 

يـــــتم املتــــاجرة بهـــــا فــــي أســـــوال نشــــطة ذات ســـــيولة يـــــتم التـــــي إ  القيمــــة العادلـــــة للموجــــودات واملطلو ـــــات املاليــــة مـــــع شــــروط عاديـــــة و  ▪

 تحديدها بالرجوع إل  أسعار السول املدرجة.

اليـة اا ـرى ) يمـا عـدا اادوات املاليـة املشـتقة( يـتم تحديـدها بنـاءح علـ  نمـاذج ااسـعار إ  القيمة العادلـة للموجـودات واملطلو ـات امل ▪

املقبولـــة سشـــ ل عـــام وذلـــك بنـــاءح علـــ  التـــد ق النقـــدي املخصـــوم بإســـتادام أســـعار مـــا معـــامالت الســـول الحاليـــة املنظـــورة وااســـعار 

 املقدمة ما وسطاء اورال مماثلة.

دوات املاليــة املشــتقة بنــاءح علــ  ااســعار املدرجــة. وفــي حالــة عــدم وجــود هــ ه ااســعار يــتم إســتعمال يــتم إحتســاب القيمــة العادلــة لــأل  ▪

  منحنـــى العائـــد املتعلـــق بهـــا وذلـــك علـــ   اـــرة ااداة املاليـــة دو  الخيـــار ونمـــاذج  ســـع ر الخيـــار التـــد ق النقـــدي املخصـــوم باإلســـتناد إلـــ

 لألوارل املالية اإل تيارية.

 

 قاريةإستثمارات ع 4-6

 

ت لفـــة الشــــراء يـــتم ا حتفـــاظ باإلســــتثمارات العقاريـــة للحصـــول علــــ  إيـــرادات إيجــــار و/أو زيـــادة فـــي قيمتهــــا.  شـــمل اإلســـتثمارات العقاريــــة 

قيــــد التطــــوير، ت لفــــة التطــــويرات الالحقــــة والتعــــديالت علــــ  القيمــــة العادلــــة. تــــدرج اإلســــتثمارات  عقــــاراتااولــــي، تطــــويرات محولــــة مــــا 

اءح علــ  تقيــيم علــ  القيمــة العادلــة لتلــك اإلســتثمارات كمــا فــي نهايــة  اــرة التقريــر. يــتم تحديــد القيمــة العادلــة سشــ ل دوري مــا العقاريــة بنــ

قبــل مقّيمــ   مهنيــ   مســتقل  . يــتم   ــ يل اار ــان أو الخســائر الناتجــة مــا التغي ــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات اإلســتثمارية فــي بيــا  

 يحدث  يها التغي ر. التـياملوحد في الفارة ئر ا ر ان أو الخسا

 

 عل  منا ع الحصول  املتوقع ما ي و   و  نهائي سش ل استادامها انتهاء أو استبعادها عندباإلستثمارات العقارية  ا عاراف إيقاف يتم

 الد ارية للموجودات ضما قيمةوال ا ستبعاد ما تال املتحص صافي ب   بالفرل  ا عاراف يتم .استبعادها مستقبلية ما اقتصادية

 .بها ا عاراف إيقاف تم الت  الفارة في املوحدا ر ان أو الخسائر  بيا 

 

 عقار استثماري  ما التحويل عند .ا ستادام في  غي ر هناك يطرأ عندما  قط وذلك ا ستثمارية العقارات إل  /ما تحويالت إجراء يتم

  غي ر تم  ي  ال ي التاريخ في العادلة القيمة هي الالحق لالحتساب املفارضة ت لفةال ت و   املالك، قبل ما مشغول  عقار إل 

 و ق العقار باحتساب ه ا امل موعة تقوم استثماري، عقار إل  املالك قبل ما املشغول  العقار ما التحويل حال في بينما .ا ستادام

 .ا ستادام  غي ر  ي  تم ال ي التاريخ حتى واملعدات واآل ت املمتل ات لسياسة
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 ممتلكات ومعدات 4-7

 

 اإلســـتهالك 
ح
وماصـــص إنافـــاخ القيمـــة. تت ـــما الت لفـــة التاريايـــة  املتــــراكميـــتم اظهـــار املمتل ـــات واملعـــدات بالت لفـــة التاريايـــة ناقصـــا

 
ح
 ااصل. بامتالكاملصاريف املتعلقة مباشرة

 

ك لتنزيــل ت لفــة أو تقيــيم املمتل ــات واملعــدات علــ  أعمارهــا اإلنتاجيــة املقــّدرة، علــ  أســاس طريقــة القســط الثابــع كمــا ا ســتهال ُيحتســب

 يلي:

 السنوات 

 40 – 20 مباني

 6 – 2 أثاث ومعدات مكتبية

 4 -3 الاركيبات، والقواطع والدي ورات 

 10 – 5 التحسينات عل  العقارات املستأجرة

 3 السيارات
 

ـــ
ُ
 ي ـــو  مـــا املحتمـــلدرج الت ـــاليف الالحقـــة فـــي القيمـــة الد اريـــة لألصـــل أو يـــتم قيـــدها  أصـــل منفصـــل، حســـب ا قت ـــاء،  قـــط عنـــدما ت

 بــ . وُيحمــل بيــا
ح
 موثوقــا

ح
  تــد ق املنــا ع ا قتصــادية املســتقبلية املرتبطــة بالبنــد علــ  امل موعــة وي ــو  باإلم ــا  قيــاس ت لفــة البنــد قياســا

 حد بت اليف اإلصالحات والصيانة اا رى عند تكبدها.الد ل الشامل املو 

 

الــر ح أو الخســارة الناتجــة عــا اســتبعاد أو شــطب أي مــا املمتل ــات واملعــدات علــ  أســاس الفــرل مــا بــ   عائــدات البيــع والقيمــة  ُيحتســب

 .املوحدخسائر اار ان أو الاملدرجة بها كما في ذلك التاريخ ويتم    يل الر ح أو الخسارة الناتجة في بيا  

 

 أي  ســارة ماراكمــة فــي انافــاخ القيمــة. و شــمل ت لفــة الرســوم املهنيــة، 
ح
قــاس ااعمــال الرأســمالية قيــد التطــوير سســعر الت لفــة، ناقصــا

ُ
ت

و البســــبة للموجــــودات املؤهلــــة، يــــتم رســــملة ت ــــاليف ا قاــــراخ و قــــا للسياســــة املحاســــبية للمجموعــــة. يبــــدإ إســــتهالك هــــ ه املوجــــودات 

 ت و  املوجودات جاهية لالستادام املقصود منها.عندما 

 

 ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة غيـر موجودات  4-8

 

 عتبــر  التـــي ــالل عمليــات إنــدماج ااعمــال سشــ ل منفصــل عــا الشــهرة )امللموســة بالقيمــة العادلــة بتــاريخ اإلقتنــاء   يـــراملوجــودات  تــدرج

 ت لفتها(. 
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 املحاسبية )يتبع( ملخص بأهم السياسات 4

 

 )يتبع(  موجودات غيـر ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة 4-8

 

 للقيــــاس املبــــدئي، يــــتم   ــــ يل املوجــــودات 
 
 تــــم امتالكهــــا مــــا  ــــال التـــــيو امللموســــة   يـــــر حقــــا

ح
منهــــا  ل انــــدماج ااعمــــال بالت لفــــة مطروحــــا

 لطريقــة القســط  ـرافا عتــاإلطفــاء املاــراكم و ســائر انافــاخ القيمــة املاراكمــة. يــتم 
ح
باإلطفــاء علــ   اــرة أعمارهــا اإلنتاجيــة املقــّدرة و قــا

يــتم إحتســابها بتعــديل  اــرة اإلطفــاء أو طريقتــ  الثابــع. يــتم مراجعــة  اــرة العمــر اإلنتــاقي املقــّدر وطريقــة اإلطفــاء فــي نهايــة  ــل ســنة ماليــة و 

.وال كما هو مناسب ويتم معال تها كتغي ر في التقديرات الحسابية
ح
 ت  يتم محاسبتها مستقبليا

 

 

 امللموسة عل  أعمارها اإلنتاجية املقّدرة، عل  أساس طريقة القسط الثابع كما يلي:  يـراإلطفاء لشطب ت لفة املوجودات  ُيحتسب

 السنوات 

 محددة  يـر ر صة بنكية

  10 القانوني للشر ات في لبنا  التأسيس

  10 قاعدة العمالء

  10 شبكة الفروع

 

 امللموسة غيـر انخفاض قيمة املوجودات امللموسة و  4-9

 

امللموســة وذلــك لتحديــد إ  ـ ـا  هنالــك مــا   يـــرمراجعــة علــ  القــيم املدرجــة ملوجوداتهــا امللموســة و  اــرة التقريــر  ةفــي نهايــتجــري امل موعــة 

ذلــك يــتم تقــدير القيمــة القابلــة لإلســارداد يشــ ر إلــ  أ  هــ ه املوجــودات قــد  عرضــع إلــ   ســائر انافــاخ القيمــة. إذا وجــد مــا يشــ ر إلــ  

لألصـــل وذلـــك لتحديـــد  ســـائر إنافـــاخ القيمـــة، إ  وجـــدت. فـــي حـــال عـــدم الـــتمكا مـــا تقـــدير القيمـــة القابلـــة لإلســـارداد اصـــل محـــدد، 

 يعود إليها ااصل نفس . التـيتقوم امل ـموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسارداد للوحدة املنتجة للنقد 

 

 ت لفــة البيــع أو القيمــة الناتـــجة عــا اإلســتادام، أاهمــا أعلــ . عنــد تقــدير إ  القيمــ
ح
ة القابلــة لإلســارداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل ناقصــا

ا ستـــادام،  ــا  التــد قات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لألصــل يــتم  صــمها لقيمتهــا الحاليــة بإســتادام ســعر  عــاقيمــة ااصــل الناتجــة 

 ة للنقد واملخاطر املرتبطة ب لك ااصل.يمنـييعكس تقديرات السول للقيمة ال صم ما قبل ال ريبة 

 

فــي حــال تــم تقــدير القيمــة القابلــة لإلســارداد اصــل )أو لوحــدة منتجــة للنقــد( بمــا يقــل عــا القيمــة املدرجــة، يــتم تافــيض القيمــة املدرجــة 

 فـــي بيـــا   ا عتــــرافلألصـــل )الوحـــدة املنتجـــة للنقـــد( إلـــ  القيمـــة القابلـــة لإلســـارداد. يـــتم 
ح
اار ـــان أو الخســـائر باســـائر اإلنافـــاخ مباشـــرة

 املوحد، إ  إذا  ا  ااصل معاد تقييم   يتم عندها    يل  سائر اإلنافاخ كتنزيل ما ماصص إعادة التقييم.

 

القيمـــــة املعدلـــــة القابلـــــة فـــــي حالـــــة إســـــارجاع  ســـــائر إنافـــــاخ القيمـــــة تـــــتم زيـــــادة القيمـــــة املدرجـــــة لألصـــــل )الوحـــــدة املنتجـــــة للنقـــــد( إلـــــ  

لإلســارداد، بحيــث   تييــد القيمــة املدرجــة املعدلــة عــا القيمــة املدرجــة لألصــل )الوحــدة املنتجــة للنقــد(  يمــا لــو لــم يــتم إحتســاب  ســائر 

 فـي بيـا  
ح
حـد إ  إذا املو اار ـان أو الخسـائر إنافاخ القيمة في السنوات السابقة. يتم    يل إسارجاع  سائر إنافاخ القيمـة مباشـرة

ـ ـا  ااصــل قــد تــم   ــ يل  بالقيمــة املعــاد تقييمهــا وفــي هــ ه الحالــة يــتم   ــ يل إســارجاع  ســائر إنافــاخ القيمــة كييــادة فــي ماصــص 

 إعادة التقييم.
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 إلغاء العتـراف باملوجودات املالية 4-10

 

مالي إ  عند انتهاء الحق املتعاقد علي  املتعلق باستالم التد قات النقدية ما ااصل املالي؛ أو   تلغي امل موعة ا عتـراف بأي أصل 

عندما تقوم امل موعة بتحويل ااصل املالي وجميع مااطر وميايا ملكية ااصل بصورة جوهرية إل  مبشأة أ رى. إذا لم تقم امل موعة 

بصورة جوهرية واستمرت بالسيطرة عل  ااصل املحولة ملكيت ، تقوم امل موعة بتحويل  ا ة مااطر وميايا امللكية أو تحويلها 

با عتـراف بالحصة املحتـفظ بها ما ااصل املالي واملطلو ات املصاحبة عا املبـالغ التـي قد تد عها. إذا احتفظع امل موعة بصورة 

 موعة في ا عتـراف بااصل املالي وا عتـراف ك لك با قاراخ جوهرية ب ا ة مااطر وميايا ااصل املالي املحولة ملكيت ،  تستمر امل

 امل مو  لصافي املبالغ املحّصلة.

 

في حال إيقاف ا عاـراف بااصـل املـالي، يـتم إعـادة قيـاس ماصـص الخسـائر الخـاص باسـائر ا ئتمـا  املتوقعـة فـي تـاريخ إيقـاف ا عاـراف 

تاريخ. سوف تبتج أر ان أو  سائر ما إيقاف ا عاـراف نتيجـة للفـرل بـ   القيمـة الد اريـة لتحديد صافي القيمة الد ارية لألصل في ذلك ال

املعدلــة والقيمــة العادلــة لألصــل املــالي ال ديـــد ذات الشــروط ال ديــدة. ســوف ي ــو  لألصــل املـــالي ال ديــد ماصــص  ســائر يــتم قياســـ  

ا باســــتثناء الحـــا   12علـــ  أســـاس  ســـائر ا ئتمــــا  املتوقعـــة ملـــدة  ت النـــادرة التــــ  يعتبـــر  يهـــا القـــرخ ال ديــــد قـــد  عـــرخ  نافــــاخ شـــهرح

ائتمـاني فــي القيمــة. ينطبــق هـ ا  قــط عنــدما يــتم ا عاــراف بالقيمـة العادلــة للقــرخ ال ديــد باصــم كب ـر مقارنــة بقيمتــ  اإل ســمية املعدلــة 

 لوجود مااطر  عثر عالية والتـ  لـم يـتم تافي ـها مـا  ـالل التعـديل. تقـوم امل مو 
ح
عـة بمراقبـة ماـاطر ا ئتمـا  للموجـودات املاليـة نظرا

 املعدلة ما  الل تقييم املعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا  ا  املقارخ متأ ر عا السداد في ظل الشروط ال ديدة.

 

ا عتبـار املسـتلم و املـديا عند إيقاف ا عاراف بموجود مالي  امـل, يـتم ا عاـراف بـالفرل بـ   القيمـة الد اريـة  ملوجـودات ومجمـوع  مبلـغ 

ء و الر ح/الخســـارة املاراكمـــة التـــ  تـــم ا عاـــراف بهـــا فـــي الـــد ل الشـــامل ا  ـــر و املاراكمـــة فـــي حقـــول امللكيـــة فـــي الـــر ح أو الخســـارة, باســـتتنا

ف املكسب/الخسـارة ا ستثمار في ا سهم املعينة و قا لقياس القيمة العادلة مـا  ـالل الـد ل الشـامل ا  ـر, حيـث   يـتم اعـادة تصـبي

 املاراكمة الت  تم ا عاراف بها سابقا  في الد ل الشامل ا  ر  حقا ال   بيا  الر ح او الخسارة املوحدة.

 

أي ر ح/ ســـارة تراكميـــة معاـــرف بهـــا فـــي الـــد ل الشـــامل اآل ـــر  يمـــا يتعلـــق بالســـندات ا ســـتثمارية املصـــنفة بالقيمـــة العادلـــة مـــا  ـــالل 

لــم يــتم اإلعاـراف بهــا فــي بيـا  الــر ح أو الخســارة املوحـد عنــد عــدم اإلعاـراف بهــ ه الســندات. أي  وائـد فــي املوجــودات الـد ل الشــامل اآل ـر 

املاليــة املحولــة مؤهلـــة إللغــاء ا عاــراف التـــ   تــم إنشــاؤها أو اإلحتفـــاظ بهــا مــا قبـــل امل موعــة يــتم اإلعاـــراف بهــا كموجــودات أو مطلو ـــات 

 منفصلة.

 

  املقاصة 4-11

 

 امل موعة لدى ي و   عندما  قط وذلك املوحد، املالي املركي بيا  في املبلغ صافي بيا  ويتم املالية واملطلو ات املوجودات مقاصة تتم

 املطلو ات و سوية املوجودات تحصيل أو املبلغ صافي أساس عل  للتسوية نية لديھا وي و   بھا املعارف املبالغ بمقاصة مليم قانوني حق

 .ةمازامن بصورة

 

 باار ـان يتعلـق  يمـا أو ذلـك، الدوليـة املاليـة التقـارير معـاي ر تج ـز عنـدما املبلـغ صـافي أسـاس علـ  واملصـرو ات اإليـرادات عـرخ يـتم

 .امل موعة في التداول  نشاط مثل املماثلة املعامالت ما مجموعة عا الناتجة والخسائر
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 )يتبع( املقاصة 4-11

 

  امل موعـة  عتبـر
ح
 املوجـودات مقاصـة فـي الحـق تمنحھـا والتـ  الرئيسـية، التسـوية اتفاقيـات ذلـك فـي بمـا الارتيبـات، مـا عـدد فـي طر ـا

 عـرخ يـتم و التـالي مازامنـة بصـورة أو املبلـغ صـافي أسـاس علـ  املبـالغ لتسـوية النيـة لـديھا ي ـو     عنـدما ولكـا املاليـة واملطلو ـات

 .املبلغ إجمالي أساس عل  املعنية واملطلو ات املوجودات

 

 أصول مستـحوذ عليها مقابـل سداد ديـون  4-12

 

  الب
ح
. تدرج ه ه العقارات وال مانات عل  أساس والسلفكتسوية لبعض القروخ للمجموعة تؤول ملكية عقارات وضمانات أ رى  ،ا

لة لتلك املوجودات عند تاريخ الحصول عليها، أاهما أقل. يتم ادراج أو القيمة العاد والسلفصافي القيمة القابلة للتحصيل للقروخ 

ا ر ان أو الخسائر املحققة الناتجة عا إعادة تقييمها ضما بيا    يـراار ان أو الخسائر الناتجة عا ا ستبعاد وك لك الخسائر 

 املوحد.

 

 األدوات املالية املشتقة 4-13

 

 إلعتبارات مت غيـرت مالية تتإ  اادوات املالية املشتقة هي أدوا
ح
 ة غيـر قيمتها تبعا

ح
 صغ را

ح
 أو استثمارا

ح
 مبدئيا

ح
ويتم والت    تتطلب استثمارا

 سدادها في تاريخ مستقبلي.

 

 وتت ما عقود ،معامالت متنوعة ادوات مالية مشتقة إلدارة التعرضات املتعلقة بمااطر صرف العمالت ااجنبية تبـرم امل موعة

 عملة أجنبية آجلة ومقاي ات أسعار عملة. عقود  و ر الفائدةمقاي ة أسعا

 

تحمل قيم عادلة سالبة ضما  التـيتحمل قيم عادلة موجبة ضما املوجودات بينما تدرج املشتقات  التـيتدرج جميع املشتقات 

 املطلو ات.

 

 عل  القيم العادلة بالرجوع إل  أسعار السول املدرجة ونماذج  ص
ح
م التد قات النقدية ونماذج التسع ر املعارف بها يتم الحصول عادة

  حسبما هو مناسب.

 

 تحوط املحاسبة 

 

عملية أجنبية في عالقة  ريجوز للبنك تحديد اصل أو الازام معارف ب , الازام شركة, توقعات معاملة محتملة للغاية, أو صافي استثما

مااطر الصرف ااجنب  املوجودة في البند املحوط.  أو /الفائدة ومحاسبة تحوط رسمية مع مشتق تم إد ال  إلدارة مااطر أسعار 

 : ا عاراف و القياس.لألدوات املالية 39يواصل البنك تطبيق متطلبات محاسبة  التحوط للمعيار املحاسب  الدولي رقم 
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حاســـبة التحـــوط، تصـــنف امل موعـــة معــــامالت التحـــوط إلـــ   ئتـــ  : )أ( معـــامالت تحــــوط القيمـــة العادلـــة والـــ ي يـــو ر تحــــوط ا ـــراخ م

ات فــي القيمــة العادلــة ملوجــودات ومطلو ــات مثبتــة ومعاــرف بهــا، )ب( معــامالت تحــوط التــد قات النقديــة والــ ي يــو ر غيـــر لتعرضــات الت

املرتبطـــة ســـواء بماــــاطر معينـــة متعلقـــة بموجـــودات أو مطلو ـــات معاـــرف بهـــا أو بمعاملــــة  ات التـــد قات النقديـــةغيــــر تحـــوط لتعرضـــات  

 متوقعة ستؤثر عل  صافي الد ل املستقبلي املصرن ب .

 

 أ  ي ــــو  التحــــوط  ّعــــال بصــــورة عاليــــة، أي أ  التغيـــــرات فــــي القيمــــة العادلــــة أو 
ح
إ  شــــروط محاســــبة التحــــوط تتطلــــب أ  ي ــــو  متوقعــــا

ة مــــا ااداة املتحــــوط بهــــا تقــــوم بفعاليــــة بمقابلــــة التغيـــــرات فــــي البنــــد املتحــــوط لــــ  وأ  ي ــــو  قياســــها موثــــول. عنــــد بــــدأ التــــد قات النقديــــ

التحــــوط، يــــتم تثبيــــع  ــــرخ إدارة الخطــــر وإســــاراتيجيت  وتحديــــد ااداة املســــتعملة والبنــــد املتحــــوط لــــ  وطبيعــــة املخــــاطر املتحــــوط لهــــا 

 تقييم التحوط والتأكد بأن  تحوط  ّعال بصورة مستمرة. وكيفية قيام امل موعة بتقييم  عالية
ح
 عالقة التحوط. ويتم  حقا

 

 تحوطات القيمة العادلة

 

إذا  انــــع عالقــــة التحــــوط قــــد حــــددت كتحــــوط للقيمــــة العادلــــة، يــــتم  عــــديل البنــــد املتحــــوط لــــ  للتغيـــــرات فــــي القيمــــة العادلــــة املتعلقــــة 

ائر الناتجة عـا إعـادة قيـاس  ـل  مـا ااداة املشـتقة والبنـد املتحـوط لـ  يـتم ا عتــراف بهـا فـي بيـا  باملخاطر املتحوط لها. إ  اار ان والخس

   فـيالد ل أوالخسارة املوحد. إ   عديالت القيمة العادلة املتعلقة بااداة املشتقة يتم تحميلها إل  نفـس الفئـة املتعلقـة للبنـد املتحـوط لـ

 تحميلهـــا إلـــ  نفـــس الفئـــة املتعلقـــة للبنـــد املتحـــوط لـــ  فـــي بيـــا  الـــد ل بيـــا  الـــد ل أوالخســـارة املوحـــد. إ  أيـــ
ح
ة عـــدم  عاليـــة ســـيتم أي ـــا

أوالخســــــارة املوحــــــد. إذا إنتهــــــع صــــــالحية ااداة املشــــــتقة، أو تــــــم بيعهــــــا أو إنهاههــــــا أو إســــــتادامها أو عنــــــدما   تقابــــــل متطلبــــــات محاســــــبة 

إســتادام محاســبة التحــوط. يــتم إطفـــاء أيــة  عــديالت حتــى هــ ه النقطــة، لبنــد تحوطــات القيمــة العادلــة أو تــم إلغــاء تحديــدها يــتم وقــف 

متحـــوط لـــ  والتــــي يـــتم بموجبهـــا إســـتعمال طريقـــة الفائـــدة الفّعالـــة فـــي بيـــا  الـــد ل أوالخســـارة املوحـــد كجـــيء مـــا معـــدل الفائـــدة الفعـــال 

 املعاد احتساب  عل  مدار الفارة حتى انتهاء صالحيتها.

 

 نقديةتحوطات التدفقات ال

 

يـــتم ا عتــــراف بـــال يء الفّعـــال للتغيــــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لـــألدوات املشـــتقة التــــي تـــم تحديـــدها وتأهيلهـــا كتحوطـــات للتـــد قات النقديـــة 

 بأيــة أر ــان و ســائر لل ــيء  يـــر الفّعــال فــي بيــا  
ح
ضــما إحتيــاطي تحوطــات التــد قات النقديــة فــي حقــول امللكيــة. ويــتم ا عتـــراف مباشــرة

ا ر ـان أو الد ل املوحد  إيرادات/  سائر تجارية. إ  املبـالغ املاراكمـة فـي حقـول امللكيـة يـتم تحويلهـا إلـ  بيـا  الـد ل   ان أو الخسائرا ر 

 املوحــد فـي الفاــرات التــي يــؤثر  يهــا البنـد املتحــوط لـ  علــ  الـر ح أو الخســارة، ولكــا عنـدما يبــتج عـا املعاملــة املقـّدرة املتحــوط لهــا الخسـائر

 فــي حقـــول امللكيــة مـــا حقـــول 
ح
ا عتـــراف بأصـــل أو مطلــوب  يــــر مــالي،  يـــتم تحويــل اار ـــان أو الخســائر املاراكمـــة والتـــي تـــم تأجيلهــا ســـابقا

 امللكية وإدراجها ضما القياس املبدئي لت لفة ااصل أو املطلوب. 
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 (تقة )يتبعاألدوات املالية املش 4-13

 

 ()يتبع تحوطات التدفقات النقدية

 

إذا إنتهـــع صـــالحية ااداة املشـــتقة أو تـــم بيعهـــا أو إنهاههـــا أو عنـــدما   تقابــــل متطلبـــات محاســـبة التحـــوط،  يـــتم إبقـــاء اار ـــان والخســــائر 

املقـّدرة وذلـك فـي حـا ت  ونهـا أصـل  يــر  املاراكمة املعارف بهـا فـي الـد ل الشـامل اآل ـر ضـما حقـول امللكيـة حتـى يـتم ا عتــراف باملعاملـة

 أ    تـــتم املعاملـــة امل
ح
قـــّدرة مـــالي أو مطلـــوب  يــــر مـــالي أو حتـــى تـــؤثر املعاملـــة املقـــّدرة علـــ  بيـــا  الـــد ل أوالخســـارة املوحـــد. إذا ـ ــا  متوقعـــا

 وتصــــنف ان أو الخســــائر ا ر ــــ يــــتم تحويــــل اار ــــان والخســــائر املاراكمــــة املعاــــرف بهــــا فــــي الــــد ل الشــــامل اآل ــــر إلــــ  بيــــا  
 
املوحــــد مباشــــرة

  إيرادات/  سائر تجارية.

 

 ل تتأهل ملحاسبة التحوط التـياألدوات املشتقة 

 

 املؤهلـة مل  يــرلـألدوات املشـتقة  ات فـي القيمـة العادلـةغيــر  ا ـة اار ـان والخسـائر الناتجـة عـا التب ا عتــرافيتم 
ح
حاسـبة التحـوط مباشـرة

ات فـــي غيــــر املوحـــد ـ ــإيرادات/  ســـائر تجاريـــة. وعلـــ  الـــر م مـــا ذلـــك،  ـــإ  اار ـــان والخســـائر الناتجـــة عـــا التخســـائر ا ر ـــان أو الفـــي بيـــا  

يــتم إدارتهـــا باإلشــاراك مــع أدوات ماليــة محــددة فــي القيمـــة العادلــة يــتم ضــمها ضــما صــافي د ـــل اادوات  التـــي للمشــتقاتالقــيم العادلــة 

 الخاضعة للفائدة.  يـراإليرادات / والخسائر اا رى  ضمااملالية املحددة بالقيمة العادلة 

 

إ  املشــتقات املدمجـــة فــي أدوات ماليـــة أ ــرى أو فـــي عقــود م ـــيفة  يـــر ماليـــة يــتم معال تهـــا كمشــتقات منفصـــلة عنــدما ت ـــو  مااطرهـــا 

ة العادلــــة وإدراج اار ــــان وصــــفاتها  يـــــر ذي صــــلة وثيقــــة بماــــاطر وصــــفات العقــــد امل ــــيف وحيــــث   يــــتم إدراج العقــــد امل ــــيف بالقيمــــ

 والخسائر  يـر املحققة في بيا  ا ر ان أو الخسائر املوحد.

 

 مطلوبات مالية 4-14

 

". تقـــــوم بالت لفـــــة املطفـــــأةاملاليـــــة إمـــــا كمطلو ـــــات ماليـــــة "بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــا  ـــــالل اار ـــــان أو الخســـــائر" أو "يـــــتم تصـــــبيف املطلو ـــــات 

 ـــات املاليـــة مثـــل الودائـــع وســـندات الـــديا املصـــدرة فـــي التـــاريخ الـــ ي تبشـــأ  يـــ . ويـــتم مبـــدئيا ا عاـــراف امل موعـــة بـــا عاراف مبـــدئيا باملطلو 

 ب ا ــة املطلو ــات املاليــة ا  ــرى )بمــا فــي ذلــك املطلو ــات املصــنفة بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــان أو الخســائر( فــي التــاريخ الــ ي تصــبح

 الخاصة بااداة.  ي  امل موعة طر ا في ااح ام التعاقدية

 

 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

تم يـتم تصــبيف املطلو ـات املاليــة بالقيمــة العادلـة مــا  ـالل اار ــان أو الخســائر عنـدما يــتم ا حتفـاظ بــا لازام املــالي لغـرخ املتــاجرة أو يــ

و الخسـائر ويـتم قياسـ  بالقيمـة العادلـة. يـتم التحديـد عنـد ا عاـراف املبـدئي و  يـتم تصبيف  عل  أن  بالقيمـة العادلـة مـا  ـالل اار ـان أ

 إعادة التقييم.
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 )يتبـع( املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 

ملالية بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائر بالقيمة العادلة، بحيث يتم ا عاراف بأي أر ان/  سائر ناتجة يتم بيا  املطلو ات ا

ما إعادة القياس ضما اار ان أو الخسائر إل  املدى الت     ش ل جيء ما عالقة تحوط مصنفة. يشمل صافي اار ان / الخسائر 

 .لخسائر املوحد أي  ائدة مد وعة عل  ا لازام املالياملعارف بها ضما بيا  اار ان أو ا

 

بقيمة إ  أن ،  يما يتعلق باملطلو ات املالية   ر املشتقة املصنفة عل  أنها بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائر، يتم ا عاراف 

ا ئتما  ل لك ا لازام، ضما اإليرادات الشاملة اا رى، ما  التغي ر في القيمة العادلة لاللازام املالي واملبسو ة إل  التغ رات في مااطر

لم يارتب عل  ا عاراف بتأث ر التغ رات في مااطر ا ئتما  الخاصة با لازام ضما اإليرادات الشاملة اا رى، وجود أو زيادة عدم 

 رات في القيمة العادلة لاللازام في اار ان أو الخسائر. إ  يتم ا عاراف باملبلغ املتبقي ما التغ  .التوا ق املحاسب  في اار ان أو الخسائر

تم التغ رات في القيمة العادلة املبسو ة إل  مااطر ا ئتما  الخاصة با لازام املالي واملعارف بها ضما اإليرادات الشاملة اا رى   ي

 ما
ح
 ضما بيا  اار ان أو الخسائر املوحد؛ ويتم بد 

ح
ذلك، تحويلها إل  اار ان املحتجية عند إيقاف ا عاراف  إعادة تصبيفها  حقا

 .با لازام املالي

 

عند تحديد ما إذا  ا  ا عاراف بالتغي رات في مااطر ا ئتما  الخاصة با لازام ضما اإليرادات الشاملة اا رى سيؤدي إل  وجود أو 

وعة بتقييم ما إذا  انع تتوقع أ  يتم مقاصة آثار التغي رات في مااطر زيادة عدم التوا ق املحاسب  في اار ان أو الخسائر، تقوم امل م

ا ئتما  الخاصة با لازام ضما اار ان أو الخسائر ما  الل التغ ر في القيمة العادلة اداة مالية أ رى مقاسة بـالقيمة العادلة ما 

  الل اار ان أو الخسائر. يتم ه ا التحديد عند ا عاراف املبدئي.

 

 للطريقة املحددة في اإلي ان رقم ي
ح
 .40تم تحديد القيمة العادلة و قا

 

 قامع امل موعة بتعي   سعض املطلو ات املالية بالقيمة العادلة ما  الل الر ح و الخسارة في أي ما الحا ت التالية:

 

 عل  أساس القيمة العادلة؛ أو -
ح
 يتم إدارة, تقييم و تقرير املطلو ات دا ليا

 ي   أو يقلل سش ل كب ر ما عدم التوا ق املحاسب  ال ي قد يبشأ  الف ذلك.يييل التع -

 

 املطلوبات املالية بالقيمة بالتكلفة املطفأة

 

 بالت لفة املطفأة بإستادام طريقة الفائدة الفعالة، ويتم ا عتـراف بمصاريف الفوائد عل  
ح
يتم قياس املطلو ات املالية اا رى  حقا

 بالقيمة العادلة، سعد  صم ت اليف املعاملة. كما  ل.أساس العائد الفعا
ح
 يتم قياس املطلو ات املالية اا رى بما  يها القروخ، مبدئيا

 

معدل هي طريقة إلحتساب الت لفة املطفأة للمطلو ات املالية وتوزيع مصاريف الفوائد عل  الفارة املعنية. إ   الفعالةإ  طريقة الفائدة 

املتوقع  يمنـيار العمر العدل ال ي يستادم وجش ل محدد لخصم الد عات النقدية املستقبلية املتوقعة في إطهو امل الفائدة الفعال

، عبر 
ح
  ارة أقصر.للمطلوب املالي أو، إ   ا  مناسبا
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 )يتبـع( مطلوبات مالية 4-14

 

 إيقاف العتراف باملطلوبات املالية

 

 امل موعة بإيقاف اإلعاراف باملوجودات املالية عندما، و قط عندما، تتم  سوية الازامات امل موعة أو يتم إلغاؤها أو إنتهاؤها. تقوم

 

 ودائع العمالء  4-15

 

 املبـــالغ املســـتلمة سعـــد تنزيـــل ت ـــاليف املعاملـــة املباشـــرة
ح
 بالقيمـــة العادلـــة والتــــي هـــي عـــادة

ح
املتكبـــدة ويـــتم  يـــتم قيـــاس ودائـــع العمـــالء مبـــدئيا

 بالت لفة املطفأة باستادام طريقة الفائدة الفعالة.
ح
 قياسها  حقا

 

 اندماج األعمال 4-16

 

يتم    يل اإلستحواذ عل  شر ات تاسعة وأعمال بإستادام طريقة الشراء املحاسب . يتم قياس ت لفة الشراء بإجمالي القيم العادلة 

مقابل امل موعة ة واملطلو ات املتكبدة أو املتحملة وأدوات حقول امللكية الصادرة ما قبل كما في تاريخ مبادلة املوجودات املمنوح

السيطرة عل  الشركة املستحوذ عليها، باإلضا ة إل  الت اليف املباشرة املتعلقة بإندماج ااعمال. إ  ااصول املحددة واملطلو ات 

إندماج  3املنصوص عليها ضما املعيار الدولي  للتقارير املالية رقم  ا عتـراف تتوا ق مع شروط التـيو املتحملة واإللازامات املحتملة 

املتداولة )أو مجموعات لإلستبعاد( املصنفة   يـربها بقيمتها العادلة بتاريخ الشراء باستثناء املوجودات  ا عتـرافااعمال يتم 

يتم  التـيو  (متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة  يـرموجودات  5قم ر و قا للمعيار الدولي للتقارير املالية )كموجودات متاحة للبيع 

 بها وقياسها بالقيمة العادلة ناقص ت لفة البيع. ا عتـراف

 

 بالت لفة 
ح
تمثل زيادة الت لفة إلندماج ااعمال عا حصة  التـيو إ  الشهرة الناتجة عا الشراء يتم    يلها  أصل وقياسها مبدئيا

تم    يلها. وإذا  انع حصة  التـيو  الطارئـةي القيمة العادلة للموجودات املحددة املشاراة واملطلو ات واملطلو ات في صافامل موعة 

املشاراة عند إعادة قياسها تييد عا  للمبشأةالطارئـة في صافي القيمة العادلة للموجودات املحددة واملطلو ات واملطلو ات امل موعة 

 في بيا   ا عتـراف ت لفة إندماج ااعمال  يتم
ح
 .املوحد اار ان والخسائربالييادة مباشرة

 

 قياسها بمعدل حصة  املبشأةاملسيطرة في   يـرإ  حصة حقول امللكية 
ح
في صافي القيمة  ااطراف  يـر املسيطرةاملشاراة يتم مبدئيا

 امل  لة. الطارئةالعادلة للموجودات واملطلو ات واملطلو ات 

 

 اريةالتج الشهرة 4-17

 

 أية  سائر انافاخ في القيمة 
ح
  أصل عل  أساس الت لفة، وما ثم يتم قياسها عل  أساس الت لفة ناقصا

ح
يتم    يل الشهرة مبدئيا

 ماراكمة.
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 )يتبـع( الشهرة التجارية 4-17
 

يتوقع إستفادتها ما عملية  التـيو امل موعة  ل الوحدات املنتجة للنقد في ا راخ إ تبار إنافاخ القيمة، يتم توزيع الشهرة عل  

 إذا  التـيو . يتم إجراء إ تبار سنوي إلنافاخ القيمة للوحدات املنتجة للنقد ا ندمـاج
ح
تم توزيع الشهرة عليها أو عل   ارات أكثر تقار ا

ة لإلسارداد للوحدة املنتجة للنقد أقل ما القيمة الد ارية لها يتم وجد ما يش ر إل  إنافاخ قيمة الوحدة. إذا  انع القيمة القابل

 لتافيض القيمة الد ارية للشهرة املوزعة عل  الوحدة ثم عل  ااصول اا رى للوحدة 
ح
سش ل متناسب تحميل  سارة اإلنافاخ أو 

   يمكا عكسها في  ارات  حقة.القيمة الد ارية ل ل أصل في الوحدة. إ   سائر إنافاخ القيمة امل  لة للشهرة مع 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 4-18

 

. يـتم احتسـاب هـ ه بموجـب قـانو  العمـل لدولـة اإلمـارات العر يـة املتحـدة تقدم امل موعة م ا آت نهاية الخدمة ملوظفيهـا  يــر املـواطن  

دمــــة. يــــتم ت ـــــويا ماصصــــات للت ـــــاليف املتوقعــــة لهـــــ ه امل ا ــــآت علــــ  أســـــاس  اــــرة الخدمـــــة للمــــوظف   وإكمــــال الحـــــد اادنــــى لفاـــــرة الخ

 امل ا آت عل  مدى  ارة الخدمة.
 

 للقـانو  اإلتحـادي رقـم 
ح
 ساهم امل موعة في ماصص التقاعد والتأم   الوطن  ملوظفيهـا مـا مـواطن  دولـة اإلمـارات العر يـة املتحـدة و قـا

 .2000لسنة  2

 

 املخصصات واملطلوبات الطارئة 4-19

 

باملخصصات عندما ي و  عل  امل موعة الازام حالي )قانوني أو استبتاقي( نتيجة أحداث سابقة وي و  ما املحتمل أ   ـرافا عتيتم 

 ُيطلب ما امل موعة  سديد ه ا ا لازام ويمكا تقدير ت لفة ه ه املخصصات سش ل يعتمد علي . 

  

ري فـي تـاريخ التقريـر مـع اا ـ  فـي ا عتبـار املخـاطر والشـ وك املحيطـة املبلغ املعارف ب  كماصص هو أ  ـل تقـدير لتسـوية ا لاـزام ال ـا

با لازام. حيـث تقـاس املخصصـات باسـتادام التـد قات النقديـة املقـدرة لتسـوية هـ ا ا لاـزام، ومـا ثـم  ـإ  القيمـة الد اريـة هـي القيمـة 

 الحالية له ه التد قات النقدية. 

 

، يـتم إدراج ال مـة  أصـل إذا مـع طـرف ثالـث نا ع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحـد املخصصـاتعندما ي و  ما املتوقع إسارداد جميع امل

 أصبح ما املؤكد بالفعل أن  سيتم إستالم التعويض وإذا  ا  ما املمكا قياس مبلغ ال مة املدينة سش ل موثول.

 

رها هــي إلازامــات محتملــة ناتجــة عــا أحــداث ســابقة ت ــم سعــض ال ــمانات و طابــات اإلعتمــاد املحفوظــة كــ التـــيإ  املطلو ــات الطارئــة 

مؤكـــدة وهـــي ليســـع بال امـــل تحـــع   يــــرأو عـــدة أحـــداث مســـتقبلية  تأكيـــده  قـــط عنـــد وقـــوع أو عـــدم وقـــوع حـــدث واحـــدووجودهـــا ســـيتم 

ات حـــول البيانـــات املاليـــة باملطلو ـــات الطارئـــة فـــي البيانـــات املاليـــة املوحـــدة بـــل يـــتم بيانهـــا فـــي اإلي ـــاح ا عتــــراف.   يـــتم امل موعـــةســـيطرة 

 املوحدة.
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 القبـولت 4-20

 

 بالـد ع مقابـل مسـتندات م ـحو ة بموجـب اعتمـادات مسـتندية. تحـدد أورال القبـول املبلـغ 
ح
تظهر أورال القبول عندما ي و  البنـك مليمـا

بـول تصـبح ااداة الاـزام   ـر مشـروط )كمبيالـة اجـل( للبنـك ولـ لك تثبـع  ـالازام مـالي فـي املالي والتـاريخ واسـم الصـخص املسـتفيد. سعـد الق

 بيا  املركي املالي املوحد ويثبع الحق التعاقدي املقابل للتسديد ما العميل  أصل مالي.

 

يــة ويســتمبر   ــ يل القبــو ت ضــما اادوات املال -إلعــداد التقــارير املاليــة 9يــتم   ــ يل القبــو ت بحســب معيــار املحاســبة الدوليــة رقــم 

 بيا  املركي املالي املوحد كمطلو ات مالية بالحق التعاقدي باإلسارداد ما العميل كموجودات مالية.

 

مــع حــق  عاقــدي للســداد مــا العمــالء كموجــودات ماليــة. ولــ لك  بيــا  املركــي املــالي املوحــدكمطلو ــات ماليــة فــي  بــالقبو ت ا عتـــرافيــتم 

 مات املتعلقة بأورال القبول قد تم إحتسابها كموجودات مالية ومطلو ات مالية.  إ  اإللازا

 

 اليةاملضمانات ال 4-21

 

يتكبـدها سســبب  التـــيوم بـأداء د عـات محــددة لتعـويض حاملهــا عـا الخسـارة تقــأ  امل موعـة إ  ال ـمانات املاليـة هــي عقـود تقتاـ   مــا 

 اح ام وشروط العقد. شل جهة محددة في أداء الد عات عند استحقاقه
ح
 ا و قا

 

 بالقيمة العادلة، 
ح
تمثل ااقساط املسـتلمة عنـد اإلصـدار. يـتم إطفـاء القسـط املسـتلم علـ  مـدى  التـيو يتم إدراج ال مانات املالية مبدئيا

 بالقيمـــة املطفـــأة، أو الق
ح
يمـــة الحاليـــة اي د عـــات عمـــر الكفـــا ت املاليـــة. إ  مطلو ـــات ال ـــمانات )القيمـــة اإلســـمية( يـــتم   ـــ يلها  حقـــا

 تحع الكفالة محتملة( أاهما أعل .متوقعة )عندما تصبح الد عة 

 

 اإليجارعقود  4-22

 

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية باستادام منه ية معدلة بأثر رجعي ول لك لم تتم  16قامع امل موعة بتطبيق املعيار رقم 

 للمعيار املحاسب  الدولي رقم إعادة بيا  معلومات املقارنة ويس
ح
 .17تمر بيانها طبقا

 

 من 
ً
  2019يناير  1السياسة املطبقة اعتبارا

 

تقوم امل موعة في بداية العقد بتحديد ما إذا  ا  العقد يمثل أو يت ما عقد إيجار. يعتبر العقد، أو يت ما، عقد إيجار إذا  ا  

فارة زمنية نظ ر مقابل. لتقييم ما إذا  ا  العقد ينقل حق السيطرة عل  العقد ينقل حق السيطرة عل  استادام أصل محدد ل

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير  16استادام أصل محدد، تقوم امل موعة باستادام  عريف عقد اإليجار الوارد في املعيار رقم 

  .املالية

 

  .2019يناير  1و سعد يتم تطبيق ه ه السياسة عل  العقود املبرمة )أو املعدلة( في أ
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 )يتبـع( اإليجارعقود  4-22

 

 من 
ً
 ()يتبـع 2019يناير  1السياسة املطبقة اعتبارا

 

 املجموعة بصفتها مستأجر (1)

 ل عنصر ما العناصر اإليجار  عند بداية أو  عديل عقد ما يت ما عنصر إيجاري، تقوم امل موعة بتوزيع املقابل الوارد في العقد عل 

. إ  أن ، بالبسبة لعقود إيجار الفروع وامل اتب، قررت امل موعة عدم  صل العناصر   ر اإليجارية 
ح
حسب أسعارها املستقلة نسبيا

 .واحتساب العناصر اإليجارية و  ر اإليجارية كعنصر إيجاري واحد

 

 بالت لفة، الت    عارف امل موعة بأصل حق ا ستادام والازام اإليجار
ح
في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس أصل حق ا ستادام مبدئيا

 إليها أي ت
ح
 اليف تت ما القيمة املبدئية  لازام اإليجار املعدلة بناء عل  د عات اإليجار املسددة في أو قبل تاريخ بداية اإليجار، م ا ا

  .ي تحسينات تم إجراؤها عل  الفروع أو امل اتبمباشرة مبدئية تم تكبدها وتقدير ت اليف  ك وإزالة أ

 

 احتساب ا ستهالك اصل حق ا ستادام باستادام طريقة القسط الثابع ما تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية  ارة اإليجار. 
ح
يتم  حقا

ت، ويتم  عديل  بناء عل  عالوة عل  ذلك، يتم تافيض أصل حق ا ستادام سش ل دوري بناءح عل   سائر انافاخ القيمة، إ  وجد

  .سعض عمليات إعادة القياس  لازام اإليجار

 

 قياس الازام اإليجار بالقيمة الحالية لد عات اإليجار الت  لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ماصومة باستادام معدل 
ح
يتم مبدئيا

موثوقة، يتم استادام معدل الفائدة عل  ا قاراخ اإلضافي الفائدة ال من  في عقد اإليجار أو، إذا  ع ر تحديد ذلك املعدل بصورة 

 .للمجموعة.  ستادم امل موعة سش ل عام معدل الفائدة عل  ا قاراخ اإلضافي كمعدل  صم

 

تحدد امل موعة معدل ا قاراخ اإلضافي لها ما  الل تحليل قروضها ما املصادر الخارجية املختلفة وإجراء سعض التعديالت لبيا  

  .ت اإليجار ونوع ااصل املستأجر ارا

 

  :تتألف د عات اإليجار املدرجة ضما قياس الازام اإليجار مما يلي

د عات اإليجار املتغ رة الت   عتمد عل  مؤشر أو معدل، والت  يتم قياسها بصورة  د عات ثابتة، بما في ذلك الد عات الثابتة ال وهرية؛

املبالغ املتوقع د عها بموجب ضما  القيمة املتبقية؛ سعر  في تاريخ بداية عقد اإليجار؛ مبدئية باستادام املؤشر أو املعدل كما

املمارسة بموجب  يار الشراء ال ي تتأكد امل موعة سش ل معقول ما ممارست ، ود عات اإليجار في  ارة التجديد ا  تياري إذا  انع 

 رامات اإلنهاء املبكر لعقد اإليجار ما لم تكا امل موعة متأكدة سش ل امل موعة متأكدة سش ل معقول ما استادام  يار التمديد، و 

 .معقول ما عدم اإلنهاء املبكر

 

يتم قياس الازام اإليجار بالت لفة املطفأة باستادام طريقة الفائدة الفعلية. تتم إعادة قياس  عندما ي و  هناك  غي ر في د عات 

ملؤشرات أو املعد ت، أو  غي ر في تقدير امل موعة للمبلغ املتوقع د ع  بموجب ضما  القيمة اإليجار املستقبلية نتيجة التغ ر في أحد ا

ي املتبقية، أو إذا قامع امل موعة بتغي ر تقييمها ما إذا  انع ستقوم بممارسة  يار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو  ا  هناك  عديل ف

 .د عات اإليجار الثابتة ال وهرية
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 السياسات املحاسبية )يتبـع( ملخص بأهم 4

 

 )يتبـع( اإليجارعقود  4-22

 

 من 
ً
 ()يتبـع 2019يناير  1السياسة املطبقة اعتبارا

 

 )يتبـع( املجموعة بصفتها مستأجر (1)

 

  يلها عندما تتم إعادة قياس الازام اإليجار به ه الطريقة، يتم في املقابل  عديل القيمة الد ارية اصل حق ا ستادام، أو يتم  

 .ضما اار ان أو الخسائر إذا تم تافيض القيمة الد ارية اصل حق ا ستادام إل  صفر

 

في بيا  املركي ‘ املطلو ات اا رى ’والازامات اإليجار ضما ‘ املمتل ات واملعدات’تقوم امل موعة سعرخ موجودات حق ا ستادام ضما 

 .املالي

 

 وجودات ذات القيمة املنخفضةعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار امل

 

ا تارت امل موعة عدم ا عاراف بموجودات حق ا ستادام والازامات اإليجار لعقود إيجار املوجودات ذات القيمة املناف ة وعقود 

تلك العقود اإليجار قص رة ااجل، بما في ذلك عقود إيجار معدات تكنولوجيا املعلومات.  عارف امل موعة بد عات اإليجار املرتبطة ب

    .كمصرو ات عل  أساس القسط الثابع عل  مدى مدة عقد اإليجار

 

  املجموعة بصفتها مؤجر (2)
 

عند بداية أو  عديل عقد ما يت ما عنصر إيجاري، تقوم امل موعة بتوزيع املقابل الوارد في العقد عل   ل عنصر ما العناصر 

 
ح
  .اإليجارية حسب أسعارها املستقلة نسبيا

 

و  امل موعة هي املؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا  ا  عقد اإليجار يمثل عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار عندما ت 

 . شغيلي

 

لتصبيف  ل عقد ما عقود اإليجار، تقوم امل موعة بإجراء تقييم عام حول ما إذا  ا  عقد اإليجار ينقل سش ل  علي  ا ة مااطر 

صل ذات الصلة. في ه ه الحالة، ي و  عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ و الف ذلك،  هو عقد إيجار  شغيلي. وامتيازات ملكية اا 

ضما إطار ه ا التقييم، تأ   امل موعة سع   ا عتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا  ا  اإليجار ياص ال يء ااكبر ما العمر 

 .ا قتصادي لألصل
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 حاسبية )يتبـع(ملخص بأهم السياسات امل 4

 

 )يتبـع( اإليجارعقود  4-22

 

 2019يناير  1املطبقة قبل السياسة 

 

، قامع امل موعة بتحديد ما إذا  ا  الارتيب يمثل أو ت ما عقد إيجار بناءح عل  تقييم ما 2019يناير  1بالبسبة للعقود املبرمة قبل 

 يلي:

 

 ددة؛ وتوقف الو اء بالارتيب عل  استادام أصل أو موجودات مح -

 تم بموجب الارتيب بتحويل حق استادام ااصل. -

 املجموعة بصفتها مستأجر (1)

 

 .17لم يكا لدى امل موعة أي عقود إيجار تمويلي بموجب املعيار املحاسب  الدولي رقم 

 

ركي املالي تم تصبيف املوجودات املحتفظ بها بموجب عقود إيجار أ رى كعقود إيجار  شغيلي ولم يتم ا عاراف بها في بيا  امل

للمجموعة. تم ا عاراف باملبالغ املد وعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضما اار ان أو الخسائر عل  أساس القسط الثابع عل  

 مدى  ارة عقد اإليجار. تم ا عاراف بحوا ي اإليجار املستلمة كجيء   يتجيأ ما إجمالي مصرو ات اإليجار عل  مدى  ارة عقد اإليجار.

 

  جموعة بصفتها مؤجرامل (2)

 

عندما ت و  امل موعة هي املؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا  ا  عقد اإليجار يمثل عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار 

 . شغيلي

 

ا ة مااطر لتصبيف  ل عقد ما عقود اإليجار، تقوم امل موعة بإجراء تقييم عام حول ما إذا  ا  عقد اإليجار ينقل سش ل  علي   

وامتيازات ملكية ااصل ذات الصلة. في ه ه الحالة، ي و  عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ و الف ذلك،  هو عقد إيجار  شغيلي. 

ضما إطار ه ا التقييم، تأ   امل موعة سع   ا عتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا  ا  اإليجار ياص ال يء ااكبر ما العمر 

 .ا قتصادي لألصل
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 باإليرادات واملصروفات العتـراف 4-23

 

 إيرادات ومصروفات الفائدة 4-23-1

 

وحـد باسـتادام طريقـة الفائـدة الفعليـة. يتمثـل معـدل مليتم ا عاـراف بـايرادات الفائـدة ومصـرو ات الفائـدة فـي بيـا  ا ر ـان أو الخسـائر ا

فــــي املعــــدل الــــ ي يــــتم بموجبــــ   صــــم املــــد وعات واملقبوضــــات النقديــــة املســــتقبلية املقــــدرة علــــ  مــــدى ااعمــــار التوقعــــة  الفائـــدة الفعلــــي

 للموجودات أو املطلو ات املالية )أو، حيثما أمكا، عل   ارة أقصـر( الـ  القيمـة الد اريـة للموجـودات أو املطلو ـات املاليـة. عنـد احتسـاب

مل موعة بتقدير التد قات النقدية املستقبلية مـع مراعـاة  ا ـة الشـروط التعاقديـة املتعلقـة بـا داة املاليـة معدل الفائدة الفعلي، تقوم ا

 باستثناء  سائلر ا ئتما  املستقبلية.

 

ا تت ما عملية احتساب معدل الفائدة الفعلي ت اليف املعـامالت والرسـوم والنقـاط املد وعـة أو املسـتلمة التـ   شـ ل جـيءا   يتجـيأ مـ

موجــــودات أو معـــدل الفائـــدة الفعلـــي.  شـــتمل ت ـــاليف املعاملـــة علـــ  الت ــــاليف اإلضـــا ية املبســـو ة بصـــورة مباشـــرة الـــ  حيـــازة أو إصـــدار 

 مطلو ات مالية.

 

 الفائدة الفعليمعدل 

 

دل الفائـــدة الفعلـــي" يـــتم ا عاـــراف بـــإيرادات ومصـــرو ات الفائـــدة ضـــما اار ـــان أو الخســـائر باســـتادام طريقـــة الفائـــدة الفعليـــة. إ  "معـــ

 يمثل املعدل ال ي يتم بموجب   صم الد عات أو املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة عل  مدى العمر املتوقع لألداة املالية إل :

 

 إجمالي القيمة الد ارية لألصل املالي؛ أو -

 الت لفة املطفأة لاللازام املالي. -

 

ملاليـة، باســتثناء املوجــودات التـ  تــم شـراؤها أو التــ   عرضـع  نافــاخ ائتمـاني فــي القيمــة عنـد احتســاب معـدل الفائــدة الفعلـي لــألدوات ا

ء من  نشأتها، تقوم امل موعة بتقدير التد قات النقدية املستقبلية مـع الوضـع با عتبـار  ا ـة الشـروط التعاقديـة لـألداة املاليـة، باسـتثنا

املاليــة التــ  تــم شــراؤها أو  عرضــع  نافــاخ ائتمــاني فــي القيمــة منــ  نشــأتها،  يــتم  ســائر ا ئتمــا  املتوقعــة. أمــا بالبســبة للموجــودات 

 باستادام التد قات النقدية املستقبلية بما في ذلك  سائر ا ئتما  املتوقعة. 
ح
 احتساب معدل الفائدة الفعلي املعدل ائتمانيا

 

   يتجــيأ مــا معــدل يت ــما احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي ت ــاليف املعاملــة والرســـوم والن
ح
قــاط املد وعــة أو املســتلمة التــ   شــ ل جــيءا

 إلصدار أو ا ستحواذ عل  موجودات أو مطلو ات مالية.الفائدة الفعلي. تت ما ت اليف املعاملة 
ح
 الت اليف اإلضا ية املبسو ة مباشرة
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 )يتبـع( ملصروفاتالعتـراف باإليرادات وا 4-23

 

 )يتبـع(إيرادات ومصروفات الفائدة  4-23-1

 

 ومصروفات إيرادات الفائدة احتساب

 

يــــتم احتســــاب معــــدل الفائــــدة الفعلــــي لألصــــل أو ا لاــــزام املــــالي عنــــد ا عاــــراف املبــــدئي بااصــــل أو ا لاــــزام املــــالي. عنــــد احتســــاب إيــــرادات 

لفعلي عل  إجمـالي القيمـة الد اريـة لألصـل )فـي حـال لـم يتعـرخ ااصـل  نافـاخ ائتمـاني ومصرو ات الفائدة يتم تطبيق معدل الفائدة ا

 إلعـادة تقيـيم التـد قات الن
ح
قديـة في القيمة( أو يـتم تطبيقـ  علـ  الت لفـة املطفـأة لاللاـزام املـالي. تـتم مراجعـة معـدل الفائـدة الفعلـي نتيجـة

ـــا  عـــديل معـــدل الفائـــدة لـــألدوات املعرضـــة للتقلبـــات فـــي ااســـعار سشـــ ل دوري لـــت عكس التغ ـــرات فـــي أســـعار الفائـــدة فـــي الســـول. يـــتم أي ح

 الفعلي مقابل  عديالت التحوط في القيمة العادلة في التاريخ ال ي يبدأ  ي  إطفاء  عديل التحوط.

 

 لالعاــــراف املبــــدئي، يــــتم
ح
احتســــاب إيــــرادات الفائــــدة  أمــــا بالبســــبة للموجــــودات املاليــــة التــــ   عرضــــع  نافــــاخ ائتمــــاني فــــي القيمــــة  حقــــا

، يـتم عكـس احتســاب 
ح
باسـتادام معـدل الفائـدة الفعلـي علـ  الت لفـة املطفـأة لألصـل املـالي. فـي حـال لـم يعـد ااصـل املـالي مـنافض ائتمانيـا

 إيرادات الفائدة إل  اإلجمالي ااساس  .

 

ا عاـــــراف املبـــــدئي، يـــــتم احتســـــاب إيـــــرادات الفائـــــدة أمـــــا بالبســـــبة للموجـــــودات املاليـــــة التـــــ   عرضـــــع  نافـــــاخ ائتمـــــاني فـــــي القيمـــــة عنـــــد 

 علــ  الت لفــة املطفــأة لألصـل املــالي.   يــتم عكــس احتسـاب إيــرادات الفائــدة إلــ  اإلجمــالي باسـتادام 
ح
معــدل الفائــدة الفعلــي املعـدل ائتمانيــا

 ااساس   حتى إذا تحسبع مااطر ائتما  ااصل.

 

 الرسوم والعمولت 4-23-2

 

   يتجيأ ما معدل الفائدة الفعلي لألداة املالية ما عدة  دمات تقدمها امل موعة يتم اكتساب إيراد
ح
ات الرسوم الت     ش ل جيءا

 للمعيار رقم 
ح
 له ا  15لعمالهها ويتم احتسابها و قا

ح
ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية "اإليرادات ما العقود مع العمالء. و قا

عة بقياس إيرادات الرسوم عل  أساس الثما املحدد في العقد مع العميل باستثناء املبالغ املحصلة باإلنابة عا املعيار تقوم امل مو 

 أطراف أ رى. تقوم امل موعة با عاراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة عل  منتج أو  دمة إل  العميل. 

 

 ضما نطال املعيار في حال نتج عا عقد مع عميل ا عاراف بأداة مالية في ال
ح
بيانات املالية للمجموعة، ما املمكا أ  يقع ذلك جيئيا

 بتطبيق املعيار رقم  15واملعيار رقم  9رقم 
ح
ما املعاي ر  9ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية. في ه ه الحالة، تقوم امل موعة أو 

ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير  9العقد ال ي يقع ضما نطال املعيار رقم  املالية إلعداد التقارير املالية لفصل وقياس ال يء ما

 ما املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية عل  ال يء املتبقي ما العقد. 15املالية وجعد ذلك تقوم امل موعة بتطبيق املعيار رقم 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 )يتبـع( راف باإليرادات واملصروفاتالعتـ 4-23

 

 الرسوم والعمولت )يتبـع( 4-23-2

 

 يتم احتساب إيرادات الرسوم كما يلي:

 

يتم ا عاراف باإليرادات الت  يتم الحصول عليها ما تنفي  أعمال هامة،  إيرادات عندما يتم إنجاز ه ه ااعمال )عل  سبيل املثال  •

شاركة في تفاخ سشأ  معاملة  اصة بطرف آ ر، مثل الارتيب الخاص با ستحواذ عل  أسهم الرسوم الناتجة ما التفاوخ أو امل

 أو سندات أ رى(؛ 

يتم ا عاراف باإليرادات الت  يتم الحصول عليها ما تقديم الخدمات  إيرادات عند تقديم ه ه الخدمات )عل  سبيل املثال، إدارة  •

 ات اإلدارية والخدمات اا رى(؛ واملوجودات، وأ عاب إدارة املحفظة وا ستشار 

 يتم ا عاراف بإيرادات ومصرو ات الرسوم والعمو ت اا رى عندما يتم تقديم أو استالم الخدمات ذات الصلة. •
 

   يتجــيأ مــا معــدل الفائــدة الفعلــي لــألداة املاليــة كتعــديل ملعــدل الفائــدة الفعلــي )علــ
ح
  يــتم ا عاــراف بــإيرادات الرســوم التــ   شــ ل جــيءا

 سبيل املثال، سعض رسوم اإللازام بقرخ محدد( و يتم تقييدها ضما "إيرادات الفائدة"

 

 إيرادات توزيعات األرباح 4-23-3

 

يتم اإلعاراف بإيرادات توزيعات اار ان ضما بيا  اار ان أو الخسائر عند ثبوت حق امل موعة في إستالم اإليرادات. وعادة ما ي و  

 إعال  توزيعات اار ان بالبسبة لسندات امللكية.ذلك التاريخ هو تاريخ 

 

 عرض

 

 ايرادات الفوائدالت  تم حسابها باستادام طريقة الفائدة الفعلية الواردة في بييا  الر ح أو الخسارة و الد ل الشامل ا  ر ت ما:

 

 الفائدة عل  املوجودات و املطلو ات املالية الت  يتم قياسها بالت لفة املطفأة •

 ة عل  ادوات الديا املقاسة بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل ا  رالفائد •

 في للتغ رات النقدية التد قات تحويالت في املحددة املؤهلة التحوط مشتقات في العادلة القيمة لتغ رات الفعال ال يء •

 و ;الفوائد مصرو ات\ايرادات عل  املغطاة النقدية التد قات تؤثر حيث الفارة نفس في, الفائدة ذات النقدية التد قات

 املصنفة كتحوطات للقيمة العادلة ملخاطر سعر الفائدة املؤهلة التحوط مشتقات في العادلة القيمة لتغ رات الفعال ال يء •
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 )يتبـع( العتـراف باإليرادات واملصروفات 4-23

 

 )يتبـع( األرباحإيرادات توزيعات  4-23-3

 

 )يتبـع( عرض

 

ايرادات الفوائد ا  رى الواردة في بيا  ا ر ان و الخسائر و في الد ل الشامل ا  ر تت ما ايرادات الفوئد عل  عقود التأج ر 

 التموييلي.

 

 مد وعات الفوائد الواردة في بيا  ا ر ان و الخسائر و الد ل الشامل ا  ر ت ما:

 

 و;الت  يتم قياسها بالت لف املطفأة  املطلو ات املالية •

ال يء الفعال لتغ رات القيمة العادلة في مشتقات التحوط املؤهلة املحددة في تحويالت التد قات النقدية للتنوع  في  •

 مصرو ات الفوائد \التد قات النقدية ذات الفائدة, في نفس الفارة حيث تؤثر التد قات النقدية املغطاة عل  ايرادات

 

دات و مد وعات الفوائد عل  جميع موجودات و مطلو ات التداول تم اعتبارها عرضية للمباد ت التجارية للمجموعة  و تم ايرا

 .تقديمها مع جميع التغ رات ا  رى في القيمة العادلة  صول و مطلو ات املتاجرة في صافي د ل التداول 

 

طلو ات املالية ا  رى املدرجة بالقيمة العادلة لالر ان والخسائر تم عرضها في ايرادات و مد وعات الفوائد عل  جميع املوجودات و امل

 .صافي الد ل ما ا دوات املالية ا  رى بالقيمة العادلة لالر ان و الخسائر

 

 العمالت األجنبية 4-24

 

تـاريخ تلـك املعـامالت. يـتم إعـادة تقيـيم يتم    يل املعامالت بالعمالت ااجنبيـة بالعملـة الوظيفيـة علـ  أسـاس أسـعار الصـرف السـائدة ب

م املوجــودات واملطلو ــات النقديــة امل ــ لة بــالعمالت ااجنبيــة إلــ  الــدرهم بأســعار الصــرف الســائدة فــي تــاريخ بيــا  املركــي املــالي املوحــد. يــت

 للت لفـة الت
ح
اريايـة إلـ  العملـة الوظيفيـة باسـتادام تحويل املوجودات واملطلو ات  يـر النقدية بالعمالت ااجنبيـة التــي يـتم قياسـها طبقـا

لـة علـ  أسعار الصرف في تاريخ املعاملة ااولي. يتم تحويل املوجودات واملطلو ات  يـر املالية بـالعمالت ااجنبيـة والتــي تظهـر بقيمتهـا العاد

 بيا  اار ان أو الخسائر املوحد. أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج أي  روقات تحويل العملة ضما 
 

بالبســبة للموجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــان أو الخســائر، يــتم ا عتـــراف بم ونــات أســعار صــرف العمــالت ااجنبيــة فــي 

ر،  يــــتم ا عتـــــراف بيــــا  الــــد ل أوالخســــارة املوحــــد، أمــــا بالبســــبة للموجــــودات املاليــــة بالقيمــــة العادلــــة مــــا  ــــالل الــــد ل الشــــامل اآل ــــ

 بم ونات أسعار صرف العمالت ااجنبية في الد ل الشامل اآل ر.

 

بالبســـــبة ادوات الـــــديا املقيمـــــة بـــــالعمالت ا جنبيـــــة واملقاســـــة بالت لفـــــة املطفـــــأة، يـــــتم تحديـــــد أر ـــــان أو  ســـــائر أســـــعار صـــــرف العمـــــالت 

 يا  اار ان أو الخسائر املوحد. ااجنبية عل  أساس الت لفة املطفأة لألصل املالي ويتم قيدها في ب
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 املعامالت األجنبية 4-25

 

اسعـة في البيانات املالية املوحـدة، يـتم تحويـل املوجـودات بمـا  يهـا الشـهرة املتعلقـة بهـا إ   ـا  معمـو  بهـا، ومطلو ـات الفـروع والشـر ات الت

اليميلــة املدرجــة فــي البيانــات املاليــة املوحــدة، والتـــي لــداها عمــالت وظيفيــة  يـــر الــدرهم اإلمــارا ي، إلــ  عملــة واملشــاريع املشــاركة والشــر ات 

العــرخ للمجموعـــة بأســـعار الصــرف الســـائدة فـــي تــاريخ بيـــا  املركـــي املـــالي املوحــد. إ  نتـــائج الفـــروع والشــر ات التاسعـــة واملشـــاريع املشـــاركة 

عمــالت وظيفيــة  يـــر الــدرهم اإلمــارا ي يــتم ترجمتهــا إلــ  الــدرهم اإلمــارا ي بمتوســط أســعار الصــرف  ــالل  والشــر ات اليميلــة والتـــي لــداها

  ارة التقرير. إ   روقات أسعار الصرف الناتجة عا إعادة ترجمة صافي إستثمارات العملة ااجنبية اإل تتاحية،

مـــا متوســـط ســـعر الصـــرف إلـــ  ســـعر الصـــرف بنهايـــة الفاـــرة، يـــتم و ـــرول أســـعار الصـــرف الناتجـــة عـــا إعـــادة ترجمـــة نتــــائج  اـــرة التقريـــر 

 ا عتـراف بها في الد ل الشامل اآل ر وتراكم امللكية في حقول امللكية ضما "إحتياطى عمالت أجنبية".

 

ي ـــر فـــي أســـاس عنـــد اإلســـتبعاد أو اإلســـتبعاد ال يئـــي )لشـــر ات زميلـــة أو للمبشـــآت الخاضـــعة للســـيطرة املشـــاركة والتــــي   ينطبـــق عليهـــا  غ

أو املحاسـبة( للعمليـات ااجنبيـة،  ـإ   ـرول أسـعار الصـرف املتعلقـة بهـا واملعاـرف بهـا سـابقا فـي ا حتياطيـات يـتم إدراجهـا فـي بيـا  اار ــان 

الخســـائر املوحــــد علــــ  أســــاس تناســــب  إ  فــــي حالــــة اإلســــتبعاد ال يئـــي )لــــيس  قــــدا  الســــيطرة( للشــــر ات التاسعــــة التـــــي تت ــــما عمليــــات 

جنبيــــة، إ  الحصــــة البســــبية لفروقــــات العمــــالت املاراكمــــة يعــــاد توزيعهــــا إلــــ  ااطــــراف  يـــــر املســــيطرة، و  يعاــــرف بهــــا فــــي بيــــا  اار ــــان أو أ

 الخسائر املوحد.

 

إ   عــــديالت الشــــهرة والقيمــــة العادلــــة الناتجــــة عــــا عمليــــة شــــراء عمليــــات  ارجيــــة يــــتم معاملتهــــا كموجــــودات ومطلو ــــات مــــا العمليــــات 

 ارجية ويتم ترجمتها سسعر اإل الل.الخ

 

 املوجودات الئتمانية 4-26

 

 عمــل امل موعــة بصــفة أمــ  / مــدير أو بصــفات أ ــرى يبــتج عنهــا حفــظ أو وضــع موجــودات بصــفة أمــ   بالنيابــة عــا اامانــة ومؤسســات 

دة للمجموعـــة؛ حيـــث أنهـــا ليســـع موجـــودات أ ـــرى. إ  هـــ ه املوجـــودات واإليـــرادات الناتجـــة عنهـــا   يـــتم ضـــمها فـــي البيانـــات املاليـــة املوحـــ

 امل موعة.

 

 الضرائب 4-27

 

ا  ارجية تاسعة لشر ات التشغيلية النتائج عل  املارتبة واملؤجلة الحالية لل رائب ماصص رصد يتم  في املطبقة املالية للتشريعات و قح

 .أعمالھا التاسعة الشر ات  يھا تياول  الت  الدول 
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 الحالية الضرائب  4-28

 

اار ان  بيا  في الوارد الر ح عا لل ريبة الخاضع الر ح وياتلف .للسنة لل ريبة الخاضع الر ح عل  الحالية املستحقة ال ريبة  ستند

 تا ع   الت  والبنود اا رى  السنوات في للخصم لةالقاب أو لل ريبة الخاضعة املصرو ات أو الد ل بنود سسبب املوحد أو الخسائر

  أو ال ريبة للخصم
ح
 .مطلقا

 

 املؤجلة الضرائب  4-29

 

 املوحـدة املاليـة البيانـات فـي واملطلو ـات للموجـودات الد اريـة القـيم بـ   املؤقتـة بالفروقـات املتعلقـة املؤجلـة بال ـريبة ا عاـراف يـتم

  ويـتم .لل ـريبة الخاضـعة اار ـان احتسـاب فـي مةاملسـتاد املقابلـة وااوعيـة ال ـريبية
ح
 املؤجلـة ال ـريبية با لازامـات ا عاـراف عامـة

   .لل ريبة الخاضعة الفروقات املؤقتة ل ميع

 

  ا عاـراف ويـتم
ح
 أر ـان تـو ر  يـ  الـ ي يحتمـل املـدى إلـ  للخصـم القابلـة املؤقتـة الفروقـات ل ميـع املؤجلـة ال ـريبية بـاملوجودات عـادة

 واملطلو ـات ا عاـراف بـاملوجودات يـتم   .للخصـم القابلـة املؤقتـة الفروقـات اسـتادام مقابلھـا فـي يمكـا املسـتقبل فـي لل ـريبة  اضـعة

 ااعمـال( حـا ت دمـج )باـالف املبـدئي ا عاـراف مـا أو التجاريـة الشـھرة عـا تبشـأ املؤقتـة الفروقـات  انـع إذا املؤجلـة ال ـريبية

 .املحاسب  الر ح أو لل ريبة الخاضع الر ح عل  تؤثر   معاملة في  رى اا  واملطلو ات باملوجودات

 

والشر ات  التاسعة الشر ات في باستثمارات املرتبطة لل ريبة الخاضعة املؤقتة للفروقات املؤجلة ال ريبة بمطلو ات ا عاراف يتم

أ   املرجح ما وي و   املؤقع الفرل  عكس عل  السيطرة عل  قادرة امل موعة  انع إذا إ  املشاركة، ا ئتال ات في والحصص اليميلة

 القابلة املؤقتة الفروقات عا الناتجة املؤجلة ال ريبة بموجودات ا عاراف ويتم .املنظور  املستقبل في املؤقع الفرل  عكس يتم

 يمكا املستقبل في  ا ية بةلل ري  اضعة أر ان تو ر  ي  يحتمل ال ي الحد إل   قط والحصص ا ستثمارات بھ ه للخصم املرتبطة

 .املنظور  املستقبل في عكسھا يتم أ  املتوقع ما وي و   املؤقتة الفروقات استادام مقابلھا في

 

 تو ر  ي  يحتمل   ال ي املدى إل  تافي ھا ويتم تقرير  ارة  ل نھاية في املؤجلة ال ريبة ملوجودات الد ارية القيمة مراجعة تتم

 ااصل. ما جيء أو  ل اسارداد تتيح ا ية   لل ريبة  اضعة أر ان

 

يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة ما اإلدارة إجراء التقديرات وا  اراضات الت  تؤثر عل  تطبيق السياسات املحاسبية واملبالغ 

ات حول عوامل عديدة املعلنة للموجودات واملطلو ات والد ل واملصرو ات. وما ال روري أ   عتمد ه ه التقديرات عل  إ اراض

 للتغ رات املستقبلية في تلك التقديرات. 
ح
 تت ما درجات متغ رة ما ااح ام والش وك و التالي  إ  النتائج الفعلية قد تاتلف نظرا

 

 استخدام التقديرات واألحكام   5

 

 أحكام هامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة 5-1

 

 دارة وضع أح ام جديرة با عتبار  يما يتعلق بما يلي: و صورة محددة،  إن  يتطلب ما اإل 
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 )يتبـع( أحكام هامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة 5-1

 

 تصنيف املوجودات املالية

 

لبنود التعاقدية الخاصة بااصل،  عد  قط تقييم نموذج اإلعمال ال ي يتم في إطاره ا حتفاظ باملوجودات وتقييم ما إذا  انع ا

 د عات للمبلغ ااصلي  ائدة عل  املبلغ ااصلي قيد السداد.

 

و عل  ا تبار نمودج املد وعات ما املبدئ و الفائدة  قط  نتائج : يعتمد تصبيف و قياس املوجودات املالية عل تقييم نموذج ا عمال

ستوى يعكس كيفية ادارة مجموعة ا صول امللية معا لتحقيق هدف اعمال مع  . يشمل ا عمال. حدد امل موعة نموذج العمل عل  م

ه ا التقييم الحكم ال ي يعكس جميع ا دلة ذات الصلة, بما في ذلك كيفية تقييم اداء اموجودات و قياس اداهها, و املخاطر الت  تؤثر 

صول. تقوم امل موعة بمراقبة املوجودات املالية ملقاس بالت لفة عل  اداء اشركة, و كيف يتم ادهرتها و كيف تيم  عويض مديري ا  

املطفأ او القيم العادلة ما  الل الد ل الشامل ا  ر و الت  يتم استيعادها قبل تاريخ استحقاقها لفهم سبب التالص منها و ما اذا 

املراقبة جيء ما ا ستمرارية املستسر للمجموعة  يما  ا  ا سباب متفقة مع الهدف ا عمال الت  تم ا حتفاظ با صل  جلها.  عتبر 

و اذا  ا  نموذج ا عمال الت  تم ا حتفاظ با صول  جل  مبتبقي مناسبا و اذا لم يكا مناسباو ما اذا  ا  هناك  غ ر في نموذج ا عال 

  .بالتالي  غي را مستفبلييا بتصبييف تلك املوجودات

 

 مانالزيادة الهامة في مخاطر الئت

 

  12، يتم قياس  سائر ا ئتما  املتوقعة كماصصات  عادل  سائر ا ئتما  املتوقعة ملدة 10-4 كما هو موضح في اإلي ان
ح
شهرا

أو  2، أو  سائر ا ئتما  املتوقعة عل  مدى العمر اإلنتاقي للموجودات الت  تقع ضما املرحلة 1للموجودات الت  تقع ضما املرحلة 

ما  9إذا زادت مااطر ا ئتما  املتعلقة ب  سش ل كب ر من  ا عاراف املبدئي.   يحدد املعيار رقم  2ااصل إل  املرحلة . يبتقل 3املرحلة 

د املعاي ر الدولية إلعداد التقارير املالية ما يش ل زيادة كب رة في  سائر ا ئتما . لتحديد ما إذا  انع مااطر ا ئتما  اصل مالي ق

 .ة، تأ   امل موعة با عتبار املعلومات ا ستشرا ية الكمية والنوعية املعقولة واملوثوقةزادت بصورة جوهري

 

 تكوين مجموعات من املوجودات املالية ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة

 

ر املشاركة. عندما يتم قياس  سائر ا ئتما  املتوقعة عل  أساس التجميع، يتم تجميع اادوات املالية عل  أساس  صائص املخاط

حول تفاصيل الخصائص الت  يتم اعتبارها في ه ا الحكم. تراقب امل موعة مدى مالئمة  صائص مااطر 10-4راجع اإلي ان 

 لغرخ التأكد ما وجود إعادة تصبيف مالئمة للموجودات في 
ح
ا ئتما  سش ل مستمر لتقييم استمرارية  شابهها. يعتبر ذلك مطلو ا

ا ئتما . وما املحتمل أ  يبتج عا ذلك محا ظ استثمارية جديدة يتم إنشاؤها أو موجودات يتم حال  غ رت  صائص مااطر 

انتقالها ملحفظة استثمارية حالية  عكس سش ل أ  ل  صائص مااطر ا ئتما  لتلك امل موعة ما املوجودات.  عتبر إعادة تصبيف 

  هناك زيادة جوهرية في مااطر ا ئتما  )أو عندما يتم عكس تلك الييادة املحا ظ ا ستثمارية وا نتقال بينها شائعة أكثر عندما ي و 

 إل   سائر ا ئتما  املتوقعة عل  مدى عمر ااداة  12ال وهرية( حيث تبتقل املوجودات ما  سائر ا ئتما  املتوقعة ملدة 
ح
شهرا

 ب   املحا ظ الت  
ح
يستمر قياسها عل  نفس أساس  سائر ا ئتما  املتوقعة املالية، أو بالعكس، ولكا ما املمكا أ  يحدث ذلك أي ا

 أو عل  مدى عمر ااداة املالية ولكا يتغ ر مقدار  سائر ا ئتما  املتوقعة سسبب  غ ر  سائر ا ئتما  الخاصة  12ملدة 
ح
شهرا

 باملحفظة. 
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 )يتبـع( استخدام التقديرات واألحكام 5

 

 )يتبـع( ية للمجموعةأحكام هامة في تطبيق السياسات املحاسب 5-1

 

 النماذج والفتراضات املستخدمة 

 

 ستادم امل موعة نماذج وا اراضات متنوعة لقياس القيمة العادلة ملوجوداتها املالية ولتقدير  سائر ا ئتما  املتوقعة. يتم تطبيق 

تادمة في تلك النماذج بما في ذلك ااح ام لتحديد النموذج ااكثر مالئمة ل ل نوع ما املوجودات ولتحديد ا  اراضات املس

 اإلي ان
ح
ملييد ما التفاصيل حول مااطر ا ئتما   10-4 ا  اراضات املتعلقة بالعوامل ااساسية ملخاطر ا ئتما . راجع أي ا

 املتوقعة. 

 

 املنشأة املستمرة

 

في حالة وجود أي . ل ما قد تنافض قيمت تقوم امل موعة بتقييم تاريخ  ل تقرير مالي لتحديد ما إذا  ا  هناك مؤشر عل  أ  أص

اإأو عندما ي و  ا تبار  ,مؤشر ملبلغ القابل اتقوم امل موعة بتقدير ااصول القابلة لالسارداد.   ,نافاخ القيمة السنوي لألصل مطلو ح

 القيمة العادلة لوحدة إنتاج النقد ناقص لالسارداد لألصل هو أعل  ت لفة ااصول أو
ح
 قيمتها املستادمة. ت اليف البيع و ا

 

يعكس  يتم  صم التد قات النقدية املستقبلية املقدرة إل  قيمتها الحالية باستادام معدل  صم  ,عند تقييم القيمة قيد ا ستادام

 ت اليف . تقييمات السول الحالية للقيمة اليمنية للنقود واملخاطر املحددة لألصل
ح
إستادام , يتم بيعالفي تحديد القيمة العادلة ناقصا

 املتاحة. إ  ه ه الحسابات مدعومة بمؤشرات القيمة العادلة اا رى . نموذج التقييم املناسب

 

 املصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات 5-2

  

  يما يلي املصادر الرئيسية للتقديرات املستادمة عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة:

  

ستشرا ية وا حتما ت املتعلقة بها ل ل نوع ما املنتجات/ السول وتحديد املعلومات وضع عدد ما السيناريوهات ا   •

ا ستشرا ية ذات الصلة ب ل سيناريو: عند قياس  سائر ا ئتما  املتوقعة  ستادم امل موعة املعلومات ا ستشرا ية 

ثر تلك وامل ا قتصادية املختلفة وكيف ستؤ املعقولة واملوثوقة الت   ستند إل  ا  اراضات حول التغ رات املستقبلية للع

 العوامل عل  سع ها البعض.

 لقياس  سائر ا ئتما  املتوقعة. تتمثل احتمالية التعثر في تقدير احتمالية التعثر  •
ح
 رئيسيا

ح
احتمالية التعثر:  ش ل مد ال

 التوقعات حول الظروف املستقبلية.  عل  مدى  ارة زمنية معينة، ت ما عملية التقدير املعلومات السابقة وا  اراضات و 

الخسارة املحتملة عند التعثر: يتمثل في تقدير الخسارة املارتبة عل  حدوث حالة  عثر.  ستند إل  الفرل ب   التد قات  •

النقدية التعاقدية املستحقة والتد قات النقدية الت   ا  املقرخ يتوقع الحصول عليها، مع اا   با عتبار التد قات 

 قدية ما ال مانات والتحسينات ا ئتمانية ااساسية. الن

قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم: عند قياس القيمة العادلة لألصل أو ا لازام املالي،  ستادم امل موعة معطيات  •

لتقييم متاحة،  ستادم امل موعة نماذج ا 1السول امللحوظة قدر اإلم ا . عندما   ت و  املد الت ضما املستوى 

 ملييد ما التفاصيل حول قياس القيمة العادلة.  39 لتحديد القيمة العادلة ادواتها املالية. راجع اإلي ان

 



61 
 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 6

 

  يما يلي تحليل النقد واارصدة للمجموعة لدى بنوك مركيية: (أ)
 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 نقد في الصندول  72,105 57,144

 (6.1)إي ان  قانونية ودائع 1,084,851 1,069,087

 ةحسابات جاري 2,421,579 858,287

 شهادات إيداع 2,528,123 2,660,207

4,644,725 6,106,658  

 عةمتوقائتمانية  سائر  (297.731) (8,382)

4,636,343 5.808.927 
 

 

 

 ركيية:م بنوك)ب(  يما يلي التحليل ال غرافي للنقد واارصدة لدى 

 

2017 2019  

  ألف درهم ألف درهم

  بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 2,648,408 1,725,320

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 3,458,250 2,919,405

4,644,725 6,106,658  

 عةمتوقائتمانية  سائر  (297.731) (8,382)

4,636,434 5.808.927 
 

 

مركييــة ماتلفــة وذلــك كحســابات تحــع الطلــب، ودائــع اجــل  بنــوكإلياميــة لــدى  باحتيـــاطيات ا حتـــفاظ امل موعــة لــب مــايتط 6.1

متـــــو رة لتمويـــــل العمليـــــات اليوميـــــة   يــــــراإللياميـــــة لـــــدى البنـــــوك املركييـــــة  ا حتيــــــاطياتإ  . وودائـــــع أ ـــــرى حســـــب املتطلبـــــات اإللياميـــــة

قاراخ إلــ  بــا ، للبنــوك 4310/2008بموجــب الــبالم رقــم  ركــيي لدولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة املصــرف امل. ومــع ذلــك، وا ــق للمجموعــة

لـــــدى  اإلليامـــــيبلـــــغ اإلحتيـــــاطي ، 2019ديســـــمبر  31كمـــــا فـــــي  والـــــدو ر اامري ـــــي. يدرهم اإلمـــــارا الـــــمتطلبـــــات اإلحتيـــــاطي بمـــــا  %100حـــــد 

 (.مليو  درهم 488: 2018ديسمبر  31)  درهم مليو 421 املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة 
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  ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك 7

 

 :وأرصدة امل موعة املستحقة ما البنوك )أ(  يما يلي تحليل ودائع

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 تحع الطلب 206,065 276,592

 اجل 154,892 232,074

508,666 360,957  

  سائر ائتمانية متوقعة (10.670) (881)

507,785 350.287  

 

 )ب(  يما يلي التحليل ال غرافي للودائع واارصدة املستحقة ما البنوك:

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

  بنوك  ارج دولة اإلمارات العر ية املتحدة 321,711 426,731

 بنوك دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة 39,246 81,935

508,666 360,957  

 عةمتوقائتمانية  سائر  (10.670) (881)

507,785 350.287  

 

 إتفاقيات إعادة الشراء 8

 

  يما يلي تحليل ودائع وأرصدة امل موعة املستحقة ما إتفاقيات إعادة الشراء:

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

  بنوك  ارج دولة اإلمارات العر ية املتحدة - -

 بنوك دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة 457,713 849,534

849,534 457,713  

  سائر ائتمانية متوقعة (422) (346)

849,188 457,291  

 

مليو   850 -2018ديسمبر  31مليو  درهم ) 460أبرمع امل موعة اتفاقيات إعادة شراء تم بموجبها الحصول عل  سندات بقيمة عادلة تبلغ 

  ما  مقابل إيداعات النقد. ويحتفظ الطرف املقابل باملخاطر وامليايا املتعلقة به ه السندات املستلمة ك ما .درهم( ك



63 
 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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 قروض وسلفيات، صافي 9

 

 )أ(  يما يلي تحليل لقروخ وسلفيات امل موعة املقاسة بالت لفة املطفأة:

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 املكشوفال حب عل   7,301,407 7,192,041

 قروخ تجارية 8,731,786 9,355,962

 أورال قبض 1,977,841 2,046,182

 سلف أ رى  1,569,344 707,229

 املبلغ ا جمالي للقروخ و السلفيات 19,580,378 19,301,414

 يطرن: ماصص انافاخ القيمة (1.844.622) (2,000,309)

 صافي القروخ و السلفيات 17.735.756 17,301,105

 

 للقروخ والسلفيات للمجموعة:التحليل ال غرافي )ب(  يما يلي 

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة مقيم   قروخ وسلفيات 16,307,624 16,591,736

 لبنا مقيم   دا ل   ر قروخ وسلفيات  2,212,732 2,265,168

 أ رى   ر مقيم   قروخ وسلفيات  1,060,022 444,510

19,301,414 19,580,378  
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 )يتبع( سلفيات، صافيقروض و  9

 

 ل )ج(
ح
 يلي: كماو  ملخصصات  سائر ا ئتما  املقابلة  جمالي الد اري إل تغ رات في التحليال

 

3املرحلة  الجمالي 2املرحلة   1املرحلة     

 الف درهم

 

  الف درهم الف درهم الف درهم

41419,301,  2019يـناير  1إجمالي الدفتري كما في  9,967,492 7,208,338 2,125,584 

- 854.511 (2.297.721)    نقل صافي ب   املراحل 1,443,210 

513510,  (81.691)  (766.696)  (  اتصافي إضا ات / )مد وع 1,358,900 

(231,549) (231,073)  (476)  - 
 املبالغ املشطو ة

19,580,378 12.667.33  4.143.445 12,769,602 
في  املبلغ الجمالي للقروض و السلفيات

 2019ديسمبر  31

     

3املرحلة  الجمالي 2املرحلة   1املرحلة     

 الف درهم

 

 الف درهم الف درهم الف درهم

 

 

2,000,309 1,243,206 735,776 21,327 
 مخصصات خسائر الئتمان كما في 

 2019يـناير  1

- 48.364 (.250273)   نقل صافي ب   املراحل  224,886 

267.680 (49.255)  قيمة الإنافاخ  /(املسارجاعات)صافي  165.088 151.847 

(191.818)  (182.731)  (7,074)  (2,013)  اساردادات القروخ  

(231,549)  (448231,)  (101)  املشطو ة املبالغ - 

 2019ديسمبر  31 الرصيد النهائي 409.288 607.198 828.136 1.844.622
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 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 9

 

 ل )ج(
ح
 )يتبع(يلي:  كما سائر ا ئتما  املقابلة و  ملخصصات  جمالي الد اري تغ رات في اإل لتحليال

 

 

3املرحلة  الجمالي 2املرحلة   1املرحلة     

 الف درهم

 

  الف درهم الف درهم الف درهم

19.438.170 1893.131.  2018يـناير  1إجمالي الدفتري كما في  8.986.922 7.320.059 

- (701.718)    نقل صافي ب   املراحل 447.156 254.562 

354,924 186.498 (366.283)  (  ات)مد وع /صافي إضا ات  534,709 

(491,680)  (490,385)  املبالغ املشطو ة (1.295) - 

19,301,414 2,125,584 7.208.338 9,967,492 
في  املبلغ الجمالي للقروض و السلفيات

 2018ديسمبر  31

     

3املرحلة  الجمالي 2املرحلة   1املرحلة     

 الف درهم

 

 الف درهم الف درهم الف درهم

 

 

2,229,376 1.835.511 353,840 40,025 
 مخصصات خسائر الئتمان كما في 

 2018يـناير  1

- 11.648 52.605 (64,253)   صافي ب   املراحل نقل  

388,046 (108,220)  قيمة الإنافاخ  /(املسارجاعات)صافي  160,919 335,347 

(125,433)  (5.348)  (6.016)  (114,069)  املساردات 

(491,680)  (490,385)  - (1.295)  املشطو ة املبالغ 

 2018ديسمبر  31الرصيد النهائي  21,327 735,776 1,243,206 2,000,309
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 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 9

 

  املالية التقارير إلعداد الدولية املعاي ر ما 9 رقم احتياطي املعيار (د)

 

 
ح
 اإلمارات مصرف توجيهات بموجب امل و   املخصص تجاوز  إذا املركيي، املتحدة العر ية اإلمارات مصرف ما الصادر للتعميم و قا

  امل و   املخصص عا املركيي  املتحدة العر ية
ح
 إل  الييادة تحويل يجب املالية، التقارير إلعداد الدولية املعاي ر ما 9 رقم ملعيار و قا

 :التالي النحو عل  ذلك تفاصيل بيا  يتم .املالية التقارير إلعداد الدولية املعاي ر ما 9 رقم املعيار احتياطي

 

 البنك البنك 

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   محدد -ياطي النخفاض في القيمة احت

  محددة ماصصات
ح
 العر ية اإلمارات مصرف ما الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركيي  املتحدة
1,482,602 1,389,130 

  3 املرحلة ماصصات 
ح
 التقارير الدولية إلعداد املعاي ر ما 9 رقم للمعيار طبقا

 املالية
1,559,341 1,252,614 

 136,516 - القيمة في النخفاض احتياطي إلى ويلهتح تم محدد مخصص

 

 البنك البنك 

 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

   جماعي -احتياطي النخفاض في القيمة 

  عامة ماصصات
ح
 العر ية اإلمارات مصرف ما الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركيي  املتحدة
293.729 719,927 

  2 ةواملرحل 1 املرحلة ماصصات 
ح
 الدولية إلعداد املعاي ر ما 9 رقم للمعيار طبقا

 املالية التقارير
100,620 706,186 

 13,741 193.109 القيمة في النخفاض احتياطي إلى تحويله تم عام  مخصص
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 9

 

 : القطاع ا قتصاديحسب  والسلفتوزيع القروخ   يما يلي (ه)

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 القطاع القتصادي  

 التجارة 4,931,417 5,195,663

  دمات  4,627,290 5,124,260

 الصناعة 2,813,336 2,709,191

 قروخ شخصية ا راخ تجارية  2,509,787 2,677,525

 الح ومي 1,798,173 1,406,793

 ا نشاءات  1,132,253 1,236,329

 ناجم والتعدياامل 698,298 132,359

 النقل وا تصا ت 330,665 313,278

 مؤسسات مالية 259,792 265,242

 قروخ شخصية ا راخ  ردية 177,187 115,881

 اليرا ي 78,754 70,774

 أ رى  223,426 54,119

19,301,414 19,580,378  

 يطرن: ماصص انافاخ القيـمة (1.844.622) (2,000,309)

17,301,105 17.735.756  
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 9

 

 حسب القطاع ا قتصادي:  القروخ والسلفيات   ر العاملة(  يما يلي توزيع و)

 

2018 2019  

 القطاع القتصادي ألف درهم ألف درهم

 التجارة 1,454,327 1,451,643

 الصناعة 917.970 333,233

   دمات 163,257 164,643

 نشاءاتاإل 55.419 41,948

 قروخ شخصية ا راخ تجارية 41,884 122,786

 مؤسسات مالية 18,886 -

 قروخ شخصية ا راخ  ردية 8,340 7,947

 النقل وا تصا ت 7,248 3.384

 القروخ والسلفيات   ر العاملة مجموع 2,667.331 2,125,584
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 موجودات مالية أخرى  10

 

  يما يلي تحليل املوجودات املالية اا رى للمـجموعة: ()أ

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة  

 إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر (1)  

 اسهم ملكية مدرجة             159,284 143,446

143,446 159,284  

 ستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإ (2)  

 اسهم ملكية مدرجة            127,183 160,069

 اسهم ملكية   ر مدرجة           209,252 323,239

    سندات ديـا           123,759 190,565

673,873 460,194 
 

817,319 619,478 
 ى املقاسة بالقيمة العادلةمجموع املوجودات املالية األخر 

 املوجودات املالية األخرى املقاسة بالتكلفة املطفأة  

 سندات ديـا 486,484 675,585

  سائر ائتمانية متوقعة (34.265) (4,031) 

671,554 452.219  

 مجموع املوجودات املالية األخرى  1,071.697 1,488,873

 

فـي أسـوال دولـة اإلمـارات العر يـة املتحـدة لـألورال املاليـة )سـول أبـوظب  لـألورال املاليـة ( 2018ـة في إ  جميع ا ستثمارات املدرجة )اا لبي

 وسول دجي املالي(.

 

  يما يلي تفصيل اإلستثمارات حسب املنطقة ال غرا ية: )ب(

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

 دولة اإلمارات العر ية املتحدة 586,962 693,747

 الشرل ااوسط ) يما عدا دول مجلس التعاو  الخليجي( 478,358 769,040

 أورو ا 40,642 30,117

1,492,904 1,105,962  

  سائر ائتمانية متوقعة (34.265) (4,031) 

1,488,873 1,071.697  
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 موجودات مالية أخرى )يتبع( 10

 

 ل الشــامل اآل ــر هــي  يـــر محــتفظ بهــا لإلســتفادة مــا التغي ــر فــي القيمــة املوجــودات املاليــة اا ــرى بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل الــد )ج(

العادلــــة و يـــــر محــــتفظ بهــــا للمتــــاجرة.  عتقــــد اإلدارة أ  تصــــبيف هــــ ه اإلســــتثمارات علــــ  أنهــــا بالقيمــــة العادلــــة مــــا  ــــالل الــــد ل 

 إلستثماراتها املتوسطة إل  طويلة ااجل ما تق
ح
 ييمها ما  الل اار ان والخسائر.الشامل اآل ر سيقدم عرضا أكثر وضوحا

 

: تــم اإلســتحواذ 2018) درهــممليــو   22ســهم بقيمــة مليــو   13.8 ، تــم اإلســتحواذ علــ 2019ديســمبر  31 ــالل الســنة املنتهيــة فــي 

 . مليو  درهم( 23مليو  سهم بقيمة  25عل  

 

ة مـــا املوجــــودات املاليــــة بالقيمـــة العادلــــة مــــا  ــــالل ، بلغــــع توزيعـــات اار ــــان املســــتلم2019ديســــمبر  31 ـــالل الســــنة املنتهيــــة فـــي  )د(

 املوحد. أو الخسارة مليو  درهم(  إيرادات اإلستثمارات في بيا  الد ل 15: 2018مليو  درهم ) 20الد ل الشامل اآل ر 

 

 إستثمارات عقارية 11

 

  يما يلي تفاصيل ا ستثمارات العقارية:

 

 املجموع

وحدات سكنية وتجارية 

مارات العربية في دولة اإل 

 املتحدة

قطع أراض ي في دولة 

اإلمارات العربية 

  املتحدة 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    

 2018يناير  1القيمة العادلة في  34.018 550.840 584.858

 نقص في القيمة العادلة  الل السنة (3,968) (8,170) (12,138)

 صافي  الل السنة إضا ات 11 35,742 35,753

 2018ديسمبر  31القيمة العادلة في  30,061 578,412 608,473

    

 في القيمة العادلة  الل السنة زيادة/ ص( نق( (2,532) 19,885 17,353

 صافي  الل السنة إضا ات - 130,211 130,211

 2019ديسمبر  31القيمة العادلة في  27,529 728,508 756,037

 

دلة لالستثمارات العقارية للمجموعة بانتظام بالنظر إل  ااسعار املتداولة لعقارات مماثلة في نفس يتم إجراء تقدير للقيمة العا

املوقع والظروف، مع التعديالت ليتم عكس أي  غيـرات في الطبيعة، املوقع، أو الظروف اإلقتصادية من  تاريخ حصول املعامالت به ه 

 ااسعار.

 

 ات،  إ  أ  ل استادام لتلك العقارات هو ا ستادام الحالي لها. وعند تقدير القيمة العادلة للعقار  
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( إستثمارات عقارية 11

 

، تم إجراء التقييمات ما قبل مقيمو  مؤهلو  معتمدو  ما ريكس   ر ذي صلة بامل موعة ما أصحاب 2019ديسمبر  31كما في 

جري عليها التقييم.الكفاءة املهنية والخبرة بم ا  و ئة ا ستثمارات العقارية 
ُ
 التـي أ

 

 في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 3وقد تم تصبيف جميع اإلستثمارات العقارية في املستوى 

 

ء عل  التقييمات الت  تم القيام بها بواسطة شر ات تقييم  ارجية  ,2019ديسمبر  31كما في 
ح
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات بنا

ما النظام املتدرج للقيمة العادلة. إ  شركة التقييم الخارجية معارف بها وتتمتع باملؤهالت  3ضما املستوى معتمدة، وتقع جميعها 

 
ح
ما حيث موقع و ئة العقارات ا ستثمارية الخاضعة للتقييم. تم  املهنية ذات الصلة كما أنها عل  دراية باملعامالت الت  تمع مؤ را

ء عل  نماذ
ح
 تحديد القيم العادلة بنا

ح
عا  ملعاي ر التقييم الصادرة ج تقييم ترتكي عل  ا ستادام امليمع للعقارات ا ستثمارية؛ و قا

 .املعهد املل ي للمساح   القانوني  

 

 :2019ديسمبر  31 يما يلي وصف اساليب التقييم واملد الت الرئيسية املستادمة عند تقييم العقارات ا ستثمارية كما في 

 

 

 

التقييم أساليب  

 

امللحوظة غير الهامة املدخالت  

 

املبيعات مقارنة طريقة املباني  

الدخل رسملة طريقة   

املقارنة املعلومات  

مماثلة ملوجودات الحالية السوق  أسعار    

   

املبيعات مقارنة طريقة األراض ي   

املتبقية والقيمة املقارنة طريقة  

الخصم معدل  

الداخلة النقدية التدفقات  

الخارجة يةالنقد التدفقات   

   

  العقارات قيد التطوير

 

املخصومة النقدية التدفقات طريقة   

 

اإلنشاء تكلفة  

املطور  أرباح   

التمويل تكلفة   
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 خرى ملموسة أ غيـر موجودات الشهرة و  12

 

  يما يلي تحليل الشهرة واملوجودات  يـر امللموسة اا رى للمجموعة:

 

 بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.

 

لييادة في ت لفة الشراء عا القيمة العادلة لحصة امل موعة في صافي املوجودات املحددة واملطلو ات وا لازامات الطارئة ا الشهرةتمثل 

 مقومة بالل رة اللبنانية.  رى اا لموسة املغيـر الوجودات املالشهرة و  .2008ما  رع لبناني إلحدى البنوك العاملية املشاراة في 

 

 مليو  درهم إمارا ي. 274تيجة لعدم اإلستقرار السياس   في لبنا ، س لع امل موعة إنافاخ في الشهرة بقيمة ون الل السنة،  

 

 

2018 

 ألف درهم

2019 

  ألف درهم

   

 الشهرة 184,733 184,733

 موجودات غيـر ملموسة أخرى   

 ر صة بنكية   18,365 18,365

 نا التأسيس القانوني للشر ات في لب   - 4,299

 قاعدة العمالء   7,496 8,742

 شبكة الفروع   - 365

31,771 25,861  

216,504 210,594  

 انافاخ (184,733) -

 املجموع 25,861 216,504

 

 ا  املبلـغ القابـل لالسـارداد للموجـودات املشـاراة  ـالل عمليـة دمـج ا عمـال )وحـدة منتجـة للنقـد( املـ  ورة اعـاله يـتم تحديـده علـ  أسـاس

 القيمة العادلة ناقصا ت لفة البيع وحيث تبّ   بانها اعل  ما القيمة الد ارية لألصل باستادام نهج السول.
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى )يتبع( 12

 

  يما يلي الحركة عل  املوجودات  يـر امللموسة اا رى  الل السنة:

 

 رخصة بنكية 

التأسيس 

القانوني للشركات 

 املجموع شبكة الفروع قاعدة العمـالء ي لبنانف

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      موجودات غيـر ملموسة أخرى 

 37.681 732 9.991 8.593 18.365 2018يناير  1الرصيد كما في 

 (5.910) (367) (1.249) (4.294) - 2018اإلطفاء في 

 31,771 365 8,742 4,299 18.365 2018ر ديسمب 31الرصيد كما في 

 (5,910) (365) (1,246) (4,299) - 2019اإلطفاء في 

 25,861 - 7,496 - 18.365 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 مويلح كابيتال )ش.م.ح(

 

(i)   سسة في املنطقة الحرة ملطار ما شركة مويلح  ابيتال )ش.م.ن(، شركة مؤ  %90، قام البنك باإلستحواذ عل  2017ابريل  26في

 والتاريخ الفعلي لها  ا  في
ح
. وقد تم تحويل عمليات شركة مويلح  ابيتال 2017مايو  31الشارقة الدولي. تمع عملية اإلستحواذ نقدا

د البيانات )ش.م.ن( بال امل إل  البنك في ذلك التاريخ. تم إحتساب عملية اإلستحواذ باستادام طريقة الشراء املحاسبية وتم توحي

 املالية لشركة مويلح  ابيتال )ش.م.ن(.

 

  تفاقية البيع والشراء، تم تحديد ثما الشراء سعد ا نتهاء ما الدراسة الالزمة والتفاوخ لتحديد القيمة النهائية العادلة 
ح
و قا

تم    يل  تحع بند الشهرة. إ  املبلغ لألصول. إ  الفرل ب   السعر املسدد والقمية العادلة لصافي املوجودات بتاريخ املعاملة قد 

 مليو  درهم. 110.73املعارف ب  ضما الشهرة كما في تاريخ املعاملة بلغ 

 

 كما يلي: 2017لقد تم    يل عملية اإلمتالك  الل الرجع الثاني ما 

 

 صافي القيمة الدفترية 

 ألف درهم          

 

 225.000 املبلغ املد وع

 (114,274) املوجودات املمتلكة القيمة العادلة لصافي

  

 110,726 الشهرة
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى )يتبع( 12

         

 إي إل كابيتال )ش.م.ح(

 

(ii ) ما أسهم رأس املال في بنك  %20، قرر مجلس إدارة البنك اإلستحواذ عل  إي ال  ابيتال ش.م.ن. الت  تملك 2016ديسمبر  14في

 ولبنا  ش.م.ل. اإلمارات 

  تفاقية البيع والشراء، تم تحديد ثما الشراء سعد ا نتهاء ما الدراسة الالزمة والتفاوخ لتحديد القيمة النهائية العادلة 
ح
و قا

، ويعود لألصول. إ  الفرل ب   السعر املسدد والقمية العادلة لصافي املوجودات بتاريخ املعاملة قد تم    يل  تحع بند الشهرة

 إل  سعض املدراء في بنك الشارقة. %7.54ما ثما الشراء إل  سعض ااع اء ما مجلس اإلدارة و 40.23%

 

 مليو  درهم. 88.83إ  املبلغ املعارف ب  ضما الشهرة كما في تاريخ املعاملة بلغ  

 

 كما يلي: 2017لقد تم    يل عملية اإلمتالك  الل الرجع ا   ر ما 

 صافي القيمة الدفترية 

 ألف درهم  

 

 305.777 املبلغ املد وع

 (216.951) القيمة العادلة لصافي املوجودات املمتلكة

 88,826 الشهرة

 (88,826) انافاخ

 - املجموع

 

 موجودات أخرى  13

2018 2019   

 ألف درهم

 

 ألف درهم

 

 

 (20حسابات متقابلة )إي ان  –قبو ت  765,271 732,922

  ع ا ستثماراتما بي ستحقامل 71,220 -

 حسابات مقاصة مدينة وإيرادات مستحقة  63,492 65,990

  وائد مستحقة القبض  37,616 42.916

15,587 10.521  
ح
 مصاريف مد وعة مقدما

 أ رى  51,991 36.975

894.390 1.000.111  

  سائر ائتمانية متوقعة (5.280) -

894,390 994.831  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 موجودات أخرى )يتبع( 13

 

 ألصول املكتسبة في تسوية الديون ا

 

ماليـــ   درهـــم  101هـــي صـــا ية مـــا  مليـــو  درهـــم(  2,113: 2018) مليـــو  درهـــم 4,044إ  ااصـــول املكتســـبة فـــي  ســـوية الـــديو  البالغـــة 

 تبت ـــ  إلـــ   صـــائصمليـــو  درهـــم(  2,088: 2018) درهـــم مليـــو   4,035مـــا هـــ ا املبلـــغ  .مليـــو  درهـــم( 13: 2018)  ـــر محققـــة   ســـائر

قبـل مقيمـ   معتمـدو  مـا ريكـس مـا قبـل  وقطـع أراضـ   أجريع التقييمـات العادلـة للعقـارات وقطع ااراض   املكتسبة في  سوية الديو  

مســتقل   ذوي مــؤهالت مهنيــة مناســبة و ســتند هــ ه التقييمــات  إلــ  التجــارب اا  ــرة فــي موقــع و  صــائص العقــارات التــ  يجــري تقييمهــا. 

 .مليو  درهم( 2,108: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  مليو  درهم 4,035 تلك العقاراتبلغع القيمة العادلة ل

 

ضـما املوجــودات  ـالل مسـار ااعمــال اإلعتياديـة،  ،امل موعــةللمشـتقات املســتادمة مـا قبـل املوجبـة القيمـة العادلــة امل موعـة  تـدرج 

القــــيم باإلضــــا ة إلــــ   امل موعــــةشــــتقات املســــتادمة مــــا قبــــل طبيعــــة ونــــوع عقــــود امل حــــول معلومــــات إضــــا ية  14إي ــــان  يبــــ  اا ــــرى. 

 ا سميـة وتواريخ ا ستحقال.

 

 األدوات املالية مشتقات 14

 

معامالت متنوعة تت ما مشتقات. إ  ااداة املالية املشتقة هـي عقـد مـالي مـا بـ   طـر     تبرم امل موعة ، الل مسار ااعمال اإلعتيادية

أو املؤشـــر. تت ــما أدوات  واملعــدل املرجعــيلتحرـ ـات فــي ســعر واحــدة أو أكثــر مــا اادوات املاليــة املت ــمنة بحيــث  عتمــد الــد عات علــ  ا

 عقود آجلة ومقاي ات.  تد ل بها امل موعة التـياملشتقات املالية 

 

 التحوط.  يـراادوات املالية املشتقة التالية وذلك ا راخ التحوط و   ستادم امل موعة

 

سشراء عملة أجنبية أو محلية بمـا  يهـا معـامالت  وريـة،  امل موعةتمثل عقود العمالت اآلجلة إلازام  - ت األجنبية اآلجلةمعامالت العمال 

 مستلمة.   يـر

 

إلازام ملبادلة تد ق نقدي بآ ر. ويبتج عا لة العمسعر  ائدة مقاي ة  معامالتفائدة و سعر التمثل معامالت  - معامالت املقايضة

يتفق البنك مع أطراف أ رى ملبلغ ااصلي. ا  يتم تبادل  قد يتم أو. التد قات النقدية تبادل عمالت  ائدة العملة سعر مقاي ات

 إل  املبلغ 
ُ
بموجب عقود مقاي ة معد ت الفائدة عل  تبادل الفرل ب   قيم الفائدة الثابتة والعائمة، عل  مدى  ارات محددة، استنادا

 , تمثل ا س   املتفق علي 
ْ
مااطر إئتما  امل موعة الت لفة املحتملة  ستبدال عقود املقاي ة إذا  شلع ااطراف املقابلة في الو ا

 بالازامها.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( مشتقات األدوات املالية 14

 

أ وذة،  عمل ويتم مراقبة ه ه املخاطر بفعالية وذلك بالرجوع إل  القيمة املالية العادلة. وللتحكم بمعدل مااطر اإلئتما  امل

, و يطبق امل موعة عل  مراجعة القيمة اإلئتمانية لل هات اا رى باستعمال الطرل املماثلة للطرل املستعملة لعمليات اإلقراخ

 ئتما .الهامش النقدي مع ااطراف املقابلة في السول للتافيف ما مااطر ا  

 

ملتعلقة بمشتقات اادوات املالية ما احتمال إ الل ال هات املتبادلة تبشأ مااطر ا ئتما  ا -املتعلقة بمخاطر الئتمان  املشتقات

بإبرام امل موعة قوم . تامل موعةت و  في صالح  التـيبالازاماتهم التعاقدية، وت و  محدودة بالقيمة السوقية املوجبة لألدوات املالية 

 ال يد.عقود أدوات مالية مشتقة مع عدة مؤسسات مالية ذات التصبيف ا ئتماني 

 

مشـتقات اادوات املاليــة لغـرخ التحـوط للماـاطر كجــيء   سـتادم امل موعـة  - املشـتقات املحـتفب بهـا أو املصـدرة ألغــراض التحـوط 

عقـود امل موعـة سـتادم الصـرف.   أسعارالفائدة و  امل موعة لتقلبات أسعارما أنشطة إدارة املوجودات واملطلو ات للحد ما  عرخ 

آلجلــة للتحـوط مــا ماـاطر أســعار الصـرف. وفــي جميـع هــ ه الحـا ت يــتم بصـفة رســمية توثيـق عالقــة وهـدف التحــوط العمـالت ااجنبيـة ا

  لل  ومشتق التحوط،  املتحوطبما في ذلك تفاصيل البند 
ُ
 معامالت تحوط القيمة العادلة.كه ه املعامالت  و 

 

اليـــة املشــتقة باإلضـــا ة إلــ  القيمـــة ااســمية والتــــي تــم تحليلهـــا بنــاءح علـــ  يبــ   ال ــدول أدنـــاه القيمــة العادلـــة املوجبــة والســـالبة لــألدوات امل

 املدة إل  تاريخ اإلستحقال، وطبيعة املخاطر التـي تم التحوط لها.

 

 عل  أح ام املعامالت القائمة في نهاية السنة، بال رورة مبالغ التد قات النقدية 
ح
   عكس املبالغ اإلسمية، التـي  عطي مؤشرا

ستقبلية. وعلي ،  إ  ه ه املبالغ اإلسمية ليسع مؤشرا لتعرخ امل موعة ملخاطر ا ئتما  والتـي هي عموما مقتصرة عل  القيمة امل

 للمشتقات و  ملخاطر السول. العادلة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 (مشتقات األدوات املالية )يتبع 14

 
 

 املبالغ األسمية باملدة لتاريخ الستحقاق

  القيمة العادلة املوجبة القيمة العادلة السالبة القيمة السميـة أشهر 3خالل  شهر 12-3من  سنوات 5الى  1من 

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

      2019 

 مقاي ة أسعار الفائدة 9,838 (7,301) 2,694,073 2,546,069 - 148,004

 ت العملة مقاي ا 10,562 - 3,709,977 3,271,987 437,990 -

 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة - (276) 53,372 53,372 - -

 املجموع 20,400 (7,577) 6,457,422 5,871,428 437,990 148,004

       

      2018 

 مقاي ة أسعار الفائدة 3,223 (62,802) 3,945,518 272,518 - 3,673,000

  مقاي ات العملة 367 - 2,049,128 2,049,128 - -

 عقود صرف عمالت أجنبية آجلة - (6) 30,912 30,912 - -

 امل موع 3,590 (62,808) 6,025,558 2,352,558 - 3,673,000
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ممتلكات ومعدات 15

 

 

 أرض ومباني

  

 أثاث ومعدات مكتبية

تحسينات على عقارات  

مستأجرة، تركيبات 

 وقواطع وديكورات

  

 سيارات

  

 املجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  مألف دره 

          التكلفة 

 475.479  4.663  111.705  117.954  241.157 2018يناير  1في 

 63,992  1,036  2,074  15,147  45,735 إضا ات

 مح وف عند ا ستبعاد
-  (877)  (104)  (400)  (1,381) 

 538,090  5,299  113,675  132,224  286,892 2018ديسمبر  31في 

 139.455  241  1,760  8.936  128,518 إضا ات

 (5.563)  (169)  (407)  (911)  (4,076) مح وف عند ا ستبعاد

 (321)  -  -  (321)  - تحويالت

 671,661  5,371  115,028  139,928  411,334 2019ديسمبر  31في 

          

          الستهالك املتراكم 

 206.657  3.404  63.681  100.295  39.277 2018يناير  1في 

 63.055  686  8,989  11,291  42.089 محمل للسنة 

 (1,059)  (400)  (98)  (561)  - مح وف عند ا ستبعاد

 268.653  3,690  72,572  111,025  81.366 2018ديسمبر  31في 

 34.862  764  6,992  9,326  17.780 محمل للسنة 

 (1.619)  (169)  (402)  (889)  (159) مح وف عند ا ستبعاد

 (1.155)  -  -  (1.155)  - تحويالت

 300,741  4.285  79,162  118,307  98.987 2019ديسمبر  31في 
          

          صافي القيمة الدفترية:

 370,920  1,086  35,866  21,621  312,347 2019ديسمبر  31في 

 304,577  1,609  41,103  21,199  240,666 2018ديسمبر  31في 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  الشركات التـابعة 16

 

  مباشـر:  يـرتحتفظ بها امل وعة في الشر ات التاسعة إما سش ل مباشر أو  التـي يما يـلي الحصص  (أ)

 

 نشطة الرئيسيةاأل بلد التأسيس سنة اإلستحواذ سنة التأسيس نسبة اإلمتالك إسم الشركة التابعة

 2019 2018     

 مؤسسة مالية لبنا  2008 1965 %  100 %  100 بنك اإلمارات لبنا  ش.م.ل.

 اإلمارات العر ية املتحدة 2017 2007 %100 %100 إي ال  ابيتال ش.م.ن
ا ستثمار في مؤسسة 

 مالية

 اإلمارات العر ية املتحدة 2007 2007 %100 %100 ريل استيع ش.م.ن بوس
أنشطة تطوير 

 العقارات

 ا ستثمار اإلمارات العر ية املتحدة 2007 2007 %100 %100  ابيتال ش.م.ن بوس

بولي و للتجارة العامة 

 ذ.م.م.
 تجارة عامة اإلمارات العر ية املتحدة 2008 2008 100% 100%

 اإلمارات العر ية املتحدة 2010 2010 %100 %100 بوريالس جلف ش.م.ن
ثمار أنشطة ا ست

 وتطوير العقارات

 بوس للتمويل ليمتد

 
 أنشطة تمويلية جير  ايما  2015 2015 100% 100%

 اإلمارات العر ية املتحدة 2017 2010 %90 %90 مويلح  ابيتال ش.م.ن
أنشطة تطوير 

 العقارات

تفاقيات إعادة بوس إل

 ليمتد الشراء

 

 أنشطة تمويلية جير  ايما  2018 2018 100% 100%

 ليمتد لمشتقاتلبوس 

 
 أنشطة تمويلية جير  ايما  2018 2018 100% 100%
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  الشركات التـابعة 16

 

 %100)ملخص لبيا  املركي املالي، و يا  الد ل الشامل و يا  التد قات النقدية لبنك اإلمارات لبـنا  ش.م.ل  يما يلي  (ب) 

 31كما في وللسبت   املنتهيت   في  (إي ال  ابيتال ش.م.نما  %20قة ش.م.ع و ما بنك الشار  %80مملوكة ما امل موعة، 

 :2018و  2019ديسمبر 

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

 بيان املركز املالي  

 مجموع املوجـودات 5,793.340 5.331.495

 مجموع املطلوبات 4,698.994 4.298.426

 ةحقوق املكي 1.094.346 1,033,069

 توزيعات األرباح املدفوعة إلى األطراف غيـر املسيـطرة 0 0

   

 بيان الدخل الشامل  

 إيرادات الفوائـد 364.585 312,703

 الربح للسنة 6.538 46,500

 الدخل الشـامل)الخسارة(/  إجمالي (8.877) 44.160

   

 النقديةبيـان التدفقات   

 اانشطة التشغيليةالناتجة ما  ديةصافي التد قات النق 540,587 25,335

  ستثماريةااانشطة الناتجة ما صافي التد قات النقدية  99,779 64,507

 اانشطة التمويليـة (املستادمة في) / الناتجة ما صافي التد قات النقدية  69,048 (22,038)

 ـنةصافي الزيادة في التدفقات النقديـة املستخدمة خالل الس 709,414 67,804
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ودائع العمالء 17

 

  يما يلي تحليل ودائع العمالء:

2018 2019  

 ألف درهم

 

 ألف درهم

  

 حسابات جارية وأ رى  3,878,614 2,952,570

 حسابات تو  ر 1,424,628 1,595,786

 ودائع اجل 16,022,992 15,570,813

20,119,169 21,326,234  

 

 نوكأرصدة مستحقة للبودائع و  18

 

 :للبنوك يما يلي تحليل للودائع واارصدة املستحقة 

2018 2019  

 ألف درهم

 

 ألف درهم

  

 ودائع تحع الطلب 32,307 46,853

 ودائع اجل 10,682 258,078

304,931 42,989  

 

 مستحقة لـ: أرصـدةبتتمثل اارصدة املستحقة للبـنك 

2018 2019  

 ألف درهـم

 

 ألف درهـم

  

 بنوك دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة 32,285 209,121

 بنوك  ارج دولة اإلمارات العر ية املتحدة 10,704 95,810

304,931 42,989  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 بيعإتفاقيات إعادة  19

 

 :بيعإتفاقيات إعادة  يما يلي تحليل ودائع وأرصدة امل موعة املستحقة ما 

   2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم
     

     
  ت العر ية املتحدةابنوك دا ل دولة اإلمار   130,230  -
 دولة اإلمارات العر ية املتحدة  ارجبنوك   -  -

-  130,230   

 

وجد( ك ما  مقابل   ي -2018ديسمبر  31مليو  درهم ) 130أبرمع امل موعة اتفاقيات بيع تم بموجبها إعطاء سندات بقيمة عادلة تبلغ 

 باملخاطر وامليايا املتعلقة به ه السندات املعطاة ك ما . امل موعةاإلقاراخ. وتحتفظ 

 

 مطلوبات أخرى  20

 

2018 2019  

 ألف درهم

 

 ألف درهم

  

 (13حسابات متقابلة )إي ان  –قبو ت  765,271 732,922

  وائد مستحقة الد ع 251,915 172,668

 لرة اإلئنما  املتو قعة ما التعرخ الغ ر ممول  س 121,820 116,729

 مصرو ات مستحقة وأ رى  110,352 88,304

 إلازام ا يجار 98.470 -

 إيرادات  يـر مكتسبة 68,587 97,080

 شي ات املدراء 51,261 15,191

 (1-20ماصص م ا آت نهاية الخدمة للموظف   )إي ان  45,577 44,808

1,267,702 1,513,253  

 

  يما يلي الحركة في ماصص م ا آت نهاية الخدمة للموظف  : 20-1

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 يناير  1في  44,808 42,569

 محمل  الل السنة 8,411 6,825

 مبالغ مد وعة  الل السنة (7,642) (4,586)

 ديسمبر  31في  45,577 44,808
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 سندات  دين مصدرة       21

 

 500قام البنك بالحصول عل  تمويل ما  الل إصدار سندات ديا رئيسية   ر م مونة )"السندات"( بمبلغ ، 2015و يوني 8ي ف

مليو  درهم(عا طريق شركة بوس للتمويل ليمتد, شركة تاسعة مملوكة بال امل للبنك,  1.836مليو  دو ر أمري ي )أي ما يعادل 

%  ستحق الد ع  3.374 امل ما قبل البنك, تحمل معدل  ائدة سنوية قدره مؤسسة في جير  ايما. إّ  السندات م مونة بال

مليو  دو ر ما ه ه السندات عا طريق  306.81, أعادة البنك شراء 2019 سبتمبر 18 نصف سنويا , ومدرجة في بورصة إيرلندا. في

 . 101مناقصة عامة سسعر 

 

ما )مليو  دو ر أمري ي  500معدل  ائدة ثابع بقيمة إجمالية بلغع ، أصدر البنك سندات   ر م مونة ذات 2017 براير  28في 

٪. 4.23نقطة أساس توازي  225مليو  درهم( لفارة استحقال مدتها  مس سنوات في مقاي ة متوسطة باإلضا ة إل   1،836يعادل 

 في بورصة إيرلندا. ال ي تم إدراج (EMTN)ااجل املتوسطة  سنداتوقد تم إصدار ه ه السندات بموجب برنامج ال

 

 ما) أمري ي دو ر مليو   120 بلغع إجمالية بقيمة عائم  ائدة معدل ذات م مونة   ر سندات البنك أصدر ,2019 ا سطس 8 في

أساس, مصنف   نقطة 190 إل  باإلضا ة ليبور ثالثة اشهر في سنوات ثالث مدتها استحقال لفارة( درهم مليو   440.76 يعادل

 .(EMTN) ااجل املتوسطة السندات برنامج بموجب السندات ه ه إصدار تم وقد .ةبالت لفة املطفأ

 

ما )مليو  دو ر أمري ي  600، أصدر البنك سندات   ر م مونة ذات معدل  ائدة ثابع بقيمة إجمالية بلغع 2019 سبتمبر 18في 

٪, 4.015نقطة أساس توازي  250باإلضا ة إل   مليو  درهم( لفارة استحقال مدتها  مس سنوات في مقاي ة متوسطة 2,204يعادل 

ال ي تم إدراج  في بورصة (EMTN)ااجل املتوسطة  سنداتوقد تم إصدار ه ه السندات بموجب برنامج ال  .بالت لفة املطفأةمصنف  

 إيرلندا.

 

 ر اإلئتمانية مبينة أدناه:تغي ر في القيمة العادلة الناتجة عا التغي رات في املخاطإ  القيمة العادلة والتغي ر في ال

 

 ديسمبر 31 

 2019 

 ديسمبر 31

 2018 

 ألف درهم ألف درهم 

 3,589,972 5,597.926 القيمة العادلة لسندات الديا املصدرة

التغي رات في القيمة العادلة لسندات الديا املصدرة   ر الناتجة عا التغي رات 

 93,408 (42,386) في ظروف السول  

لقيمة الد ارية والقيمة التعاقدية املتوجب  سديدها عند الفرل ب   ا

 (83,028) 27,857 اإلستحقال

 

ت تقدر امل موعة التغ رات في القيمة العادلة الناتجة عا املخاطر اإلئتمانية بتقدير التغ ر في القيمة العادلة   ر الناتجة عا التغ را

 في ظروف السول الت  تؤدي ال  مااطر سوقية.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 رأس املال واإلحتياطيات 22

 

 رأس املال الصادر واملدفوع  )أ(

 

                         2018                          2019  

  عدد األسهم ألف درهم  عدد ااسهم ألف درهم

      

 رأس املال الصـادر 2.100.000.000 2.100.000  2.100.000.000 2.100.000

2.100.000 2.100.000.000  2.100.000 2.100.000.000  

 

 إحتياطي قانوني )ب(

 

٪ مــا  10، يــتم تحويـل 2015مـا قـانو  الشــر ات لدولـة اإلمـارات العر يــة املتحـدة لعـام  (239)للمـادة رقــم و و قـا للنظـام ااساســ   للبنـك 

ا يصــل اإلحتيــاطي إلــ  البســب املحــددة مــا أر ــان العــام إلــ  ا حتيــاطي القــانوني. يمكــا التوقــف عــا هــ ه التحــويالت إلــ  اإلحتيــاطي عنــدم

 ما رأس املال الصادر واملد وع(. %50قبل السلطات التنظيمية )إ  البسبة املحددة في دولة اإلمارات العر ية املتحدة هي 

 

 إحتياطي طوارئ  )ج(

 

 لعقــــد تأســـيس البنــــك، يـــتم إحتســــاب إحتيـــاطي الطــــوارئ بإقتطــــاع 
ح
اطي الطــــوارئ حتـــى يصــــبح هــــ ا ٪ مـــا أر ــــان الســـنة إلــــ  احتيـــ 10و قـــا

 ٪ ما رأس املال الصادر واملد وع. 50ا حتياطي 

 

 إحتياطي عام )د(

 

 السنوية. العمومية ال معية أثناء املساهم   ملوا قة ويا ع اإلدارة مجلس توصية عل  بناءح  العام ا حتياطي حساب إل  التحويل يتم
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 العائد على السهم 23

 

 لعائد عل  السهم وذلك بقسمة ر ح السنة عل  املتوسط املرجح لعدد ااسهم القائمة  الل السنة عل  النحو التالي:تم احتساب ا

 

2018 

 

2019 

 

 العائد األساس ي واملخفض للسهم

 

 الر ح العائـد إل  مال ي البنك  الل السنة )ألف درهم()الخسارة(/  (494,195) 127,455

   

 :العادية ااسهم لعدد املرجح املتوسط  

 السنة بداية في بقيمة عادية أسهم 2,100,000 2.100.000

 السنة أسهم  الل توزيعات تأث ر - -

 املتوسط املرجح لعدد ااسهم القائمة  الل السنة )بآ ف ااسهم( 2,100,000 2.100.000

   

 العائد األساس ي واملخفض للسهم )درهم()الخسارة(/  (0.24) 0.06

 

للسهم، كما بتاريخ التقرير، حيث أ  امل موعة لم تصدر أية أدوات مالية تؤ   في  وي العائد املخفض للسهم العائد ااساس  يسا

 ا عتبـار عندما يتم احتسـاب اار ان املخف ـة للسهم.

 

 معامالت مع مالكي ومديري املجموعة 24

  

 بنك الشارقة

 

 توزيـعات أر ان

توزيع : عدم 2017أر ان نقدية )توزيع عدم  عل  2019يوليو  6ال معية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ  وا ق املساهمو  في إجتماع

 أر ان نقدية(.

 

 م ا أة أع اء مجلس اإلدارة

 7.5عل  م ا آت أع اء مجلس اإلدارة بقيمة  2019يوليو  6وا ق املساهمو  في إجتماع ال معية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 .مليو  درهم( 7.5: 2017يو  درهم )مل

 

 تبرعات

مليو  درهم  7.5بات وتبرعات بقيمة هعل   2019يوليو  6وا ق املساهمو  في إجتماع ال معية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 مليو  درهم(. 7.5: 2017)

 

 تحويل ال  اإلحتياطيات

مليو  درهم  40عل  تاصيص مبلغ بقيمة  2019يوليو  6عقد بتاريخ  وا ق املساهمو  في إجتماع ال معية العمومية السنوي املن

 ي الطوارئ. اطيتإل  اح مليو  درهم(  40: 2017)
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( معامالت مع مالكي ومديري املجموعة 24

 

 بنك اإلمارات ولبنان

 

 توزيـعات أر ان

نك اإلمارات لبنا  ش.م.ل، شركة تاسعة للبنك، وا ق ملساه   ب 2019 براير  23 الل ال معية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ 

 (.عدم توزيع أر ان نقدية: 2017املساهمو  عل  عدم توزيع أر ان نقدية )

 

 م ا أة أع اء مجلس اإلدارة

ا ق ملساه   بنك اإلمارات لبنا  ش.م.ل، شركة تاسعة للبنك، و  2019 براير  23 الل ال معية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ 

 مليو  درهم(.  3.9: 2017مليو  درهم م ا آة اع اء مجلس اإلدارة ) 3.3املساهمو  د ع مبلغ 

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 25

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

 ضمانات مالية للقروخ 282,226 338,716

 ضمانات أ رى  2,581,167 2,405,593

 ديةاعتمادات مستن 830,317 1,092,173

3,836.482 3,693,710  

 الازامات  يـر قابلة لاللغاء لتقديم  سهيالت ائتمانية 1,626,507 1,577,285

5,413.767 5,320,217  

 

 

 ــــارج امل زانيــــة العموميــــة حيــــث يــــتم  قــــط اإلعاــــراف بالرســــوم واإلســــتحقاقات الخاصــــة هــــ ه ا لازامــــات الطارئــــة لهــــا ماــــاطلر إئتمانيــــة 

ة فـــي بيـــا  املركـــي املـــالي حتـــى يـــتم الو ـــاء بهـــ ه ا لازامـــات أو إنتهاؤهـــا. تبتهـــ  العديـــد مـــا ا لازامـــات الطارئـــة دو  أ  يـــتم بالخســـائر املحتملـــ

 تقديمها سواء سش ل كلي أو جيئي، ول لك  إ  املبالغ   تمثل التد قات النقدية املستقبلية املتوقعة.

 

 ســهيالت و طابــات اعتمـاد و طابــات ضـما  ماصصــة لتلبيــة  بتمديـدزامـات املتعلقــة  شـتمل ا لازامــات املتعلقـة بالتســهيالت علــ  ا لا

 . امل موعةاحتياجات عمالء 

 

و ســــهيالت تجــــدد تلقائيـــا. وعــــادة مــــا ي ــــو  لهــــ ه  ســــلفقـــروخ و  ملــــنح ســـهيالت ا لازامــــات التعاقديــــة بتمديــــد تمثـــل ا لازامــــات املتعلقــــة 

علـــ  شـــروط  لغاههـــا. ونظـــرا  م انيـــة انتهـــاء صـــالحية هـــ ه العقـــود دو  اســـتعمالها،  ـــإ   ا لازامـــات تـــواريخ صـــالحية محـــددة، أو  شـــتمل

 إجمالي مبالغ ه ه العقود   تمثل بال رورة الازامات مالية مستقبلية.
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( التزامات ومطلوبات طارئة 25

 

 تـــليم 
 
و قــا لشــروط و ـــاء العمــالء بالتـــياماتهم ي حالــة عــدم  فــ ابالســداد نيابــة عــا عمالههــ  طابــات ا عتمــاد و طابــات ال ــما  امل موعــة

أ  هـ ه العقـود ت ـو  بصـورة   يــرالعقد. قد تحمل ه ه العقود، مااطر سـوقية عنـد اصـدارها أو تمديـد صـالحيتها بأسـعار  ائـدة ثابتـ . 

 ة.غيـر مت ائدة ذات أسعار   تحمل  ائدة أو رئيسية 

 

في سيال العمل العادي. بينما توجد صعو ة  , بما في ذلك التحقيقات التنظيمية ,راءات القانونيةالبنك والشر ات التاسعة ل  طرف في اإلج

 ,سش ل  ردي أو سش ل إجمالي ,متأصلة في التببؤ بنتيجة ه ه اإلجراءات ،  إ  اإلدارة   تتوقع أ  ي و  لنتائج أي ما ه ه اإلجراءات

 .نتائج عمليات البنك تأث ر سلب  جوهري عل  املركي املالي املوحد أو

 

 النقد وما يعادله 26

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

 (6نقد وأرصدة لدى بنوك مركيية )إي ان  5.808.927 4,636,343

 (7ودائع وأرصدة مستحقة ما بنوك )إي ان  350.287 507,785

 (8)إي ان إتفاقيات إعادة الشراء  457,291 849,188

 (18ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك )إي ان  (42,989) (304,931)

 (19إتفاقيات إعادة بيع )إي ان  (130,230) -

5,688,385 6,443.286  

   

 أشهر  3يطرن: ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك باستحقال اكثر ما  (1,324,042) (1,415,977)

 (6)إي ان يطرن: ودائع قانونية مع بنوك مركيية  (1,084,851) (1,069,087)

3,203,321 4,034.393  

 

 املوجودات الئتمانية 27

 

مليــار درهــم( محــتفظ بهــا نيابــة عــا العمــالء ولــم  0.6: 2017ديســمبر  31درهــم )مليــار  0.06تحــتفظ امل موعــة باســتثمارات تبلــغ قيمتهــا 

 تدرج كموجودات في بيا  املركي املالي املوحد.
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إيرادات الفوائد 28

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

 القروخ والسلف  1,185,588 1,055,553

 شهادات اإليداع وسندات الخيينة لدى بنوك مركيية وأدوات الديـا 68,896 148,364

 عل  املباد ت صافي إيرادات أسعار الفائدة 17,892 1,097

 الودائع لدى بنوك 87,901 28,150

 الشراء إتفاقيات إعادة 27,771 35,725

1,268,889 1,388,048  

 

 مصاريف الفوائد 29

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 ودائع العمالء 783.964 608,629

 سندات ديا مصدرة 160.793 139,647

 الودائع البنكية 27,636 7,890

756,166 972.393  

 

 

 صافي إيرادات الرسوم والعمولت 30

2018 2019  

  همألف در  ألف درهم

 الرسوم املتعلقة باإلئتما  للبنوك التجارية  86.000 93,876

 أنشطة تمويل تجاري  37,444 35,034

  طابات ضما   24,283 41,870

 أ رى  12.096 2,086

172,866 159,823  
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 من الستثمارات الربح 31

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 توزيعات أر ان  20,046 15,091

 ما  الل اار ان والخسائر 398 17,145

 صافي  سائر ما ا ستثمارات 1,296 (933)

31,303 21,740  

 

 إيرادات أخرى  32

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 إيرادات اإليجار وأ رى  40,034 15,292

15,292 40,034  

 

 

 إنخفاض قيمة املوجودات املاليةخسارة صافي  33

 

2018 2019  

  ألف درهم ف درهمأل

 ماصص اإلنافاخ في قيمة ااصول املالية  313,529 139,910

 ماصص اإلنافاخ في قيمة املوجودات املتأ رة السداد 372,044 237,308

 مجموع املحمل للسنة  685,573 377,218

 لقروخ ااساردادات  (191.818) (125,433)

 ااصول املالية اا رى اساردادات  (55,101) -

251,785 438,654  
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  مصاريف عمومية وإدارية 34

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 مصاريف شؤو  املوظف   183,721 197,723

 (15)إي ان  ا ستهالك 34,862 27,915

 مصاريف أ رى  99,283 91,762

317,400 317,866  

 

ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31ساهمات اجتماعية  الل السنة املنتهية في م يمثلمليو  درهم  8.5 ت ما مبلغ ي مصاريف أ رى  *

 مليو  درهم(. 6.5: 2018

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 35

 

واملبشــــآت املتعلقــــة بهــــم ضــــما ســــيال  للمجموعــــةمعــــامالت مــــع كبــــار املســــاهم   وأع ــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة العليــــا  تبــــرم امل موعــــة

 يادية و ااسعار التجارية للفوائد والعمو ت.ا عت اأعماله

 

 ولم يتم اإل صان عنها في ه ا اإلي ان.عند توحيد البيانات املالية، والشر ات التاسعة امل موعة ب   الدا لية املعامالت  تم ح ف
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 35

 

 ال وهرية مع ااطراف ذات العالقة:بيا  املركي املالي املوحد واملعامالت  فيااطراف ذات العالقة املدرجة اارصدة املتعلقة ب  يما يلي

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

   

 قروخ وسلف 638,554 492,785

 اعتمادات مستندية و طابات ضما  وقبـو ت 11,415 120,140

612,925 649,969  

 ضماناتودائع  7,170 7,281

 صافي التعرخ 642,799 605,644

 ودائع أ رى  158,669 131,559

 

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 إيرادات الفوائد 51,187 50,905

 مصاريف الفوائد 12,005 10,215

 

 :الرئيسي   اإلدارة موظفي  عوي ات يلي  يما

 

2018 2019  

  ألف درهم ألف درهم

 ااجل قص رة اتامتياز  16,410 10,110

 م ا آت أع اء مجلس اإلدارة 7,500 7,500

 ت نهاية الخدمة للموظف   عوي ا 1,292 5,489

 ديسمبر 31إجمالي التعوي ات كما في 25,202 23,099

 

 

 القة.لم يتم اإلعاراف باسائر إنافاخ قيمة مقابل اارصدة القائمة لدى موظفي اإلدارة الرئيسي   وااطراف اا رى ذات الع
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية  36

 

 القطاعات التشغيلية 8املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  36-1

 

اإل صان عـا القطاعـات التشـغيلية بنـاءح علـ  التقـارير الدا ليـة املتعلقـة بم ونـات امل موعـة  8يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 م ما قبل صانع القرار التشغيلي الرئيس   وذلك لتوزيع املوارد عل  القطاعات وتقييم أداهها. يتم مراجعتها سش ل منتظ التـيو 

 

 إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير املنتجةاملنتجات والخدمات  36-2

 

، سشــــ ل  أكثــــر داء القطــــاعأ، سغــــرخ توزيــــع املـــوارد وتقيــــيم للمجموعــــةقــــّدمع إلـــ  صــــانع القــــرار التشــــغيلي ااساســـ    التـــــياملعلومــــات  تركـــي

 عل 
ح
 رئيسي   هما: قطا ي أعمال إل   امل موعةأنشطة  تصبيف. ا راخ  شغيلية، تم أعمال امل موعة نشاطاتنوع  تحديدا

 

 

تمثـــل سشــ ل رئيســـ   تقـــديم القـــروخ والتســـهيالت اإلئتمانيــة اا ـــرى والودائـــع والحســـابات ال اريـــة  التــــياانشــطة البنكيـــة التجاريـــة  (أ)

 ما شر ات وح ومة ومؤسسات وأ ـراد. امل موعة لعمالء

 

 . للمجموعةتمثل سش ل رئيس   إدارة املحفظة ا ستثمارية  التـيو اانشطة البنكية ا ستثمارية  (ب)
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية )يتبـع( 36

 

 تبـع(املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )ي 36-2

 

 : 2019ديسمبر  31يمثل ال دول التالي املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة املنتهية في 

 

 

 

 املجموع

 

 غيـر مخصصة

األنشطة البنكية 

 الستثمارية

األنشطة البنكية 

  التجارية

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 إيرادات تشغيلية    

 صافي إيرادات الفوائد - 374,031 41,624 - 415,655

 صافي إيرادات الرسوم والعمو ت - 159,823 - - 159,823

 أر ان عمالت أجنبية - 11,532 - - 11,532

 استثمارات الر ح ما - - 21,740 - 21,740

  عقارات وأسهمإعادة تقييم  ة سار  - - (84,677) - (84,677)

 إيرادات أ رى  - 41,034 (1,000) - 40,034

 يرادات تشغيليةمجموع اإل  586,420 (22,313) - 564,107

 بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى     

(438,654) - - (438,654) 

صافي  سارة إنافاخ قيمة املوجودات  -

 املالية  

 انافاخ الشهرة- (273,559) - - (273,559)

 إستهالك ممتل ات ومعدات - - - (34.862) (34.862)

 مصاريف عموميـة وإدارية - (240,554) (42,450) - (283,004)

 إطفاء موجودات  يـر ملموسة - - - (5,910) (5,910)

  ارجية -مصاريف ضرائب الد ل  - - - (15,802) (15,802)

 للسنة  خسارةالصافي  (366,347) (64,763) (56,574) (487,684)

 املوجودات القطاعية 24.025.995 3.127.077 4.594.233 31.747.305

 املطلوبات القطاعية 22,264,725 5,597,926 755,558 28,618,209

 

 .للشركة التابعة في الخارج ضريبية و مطلوبات تشمل البنود غير املخصصة بشكل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي وخصوم*
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية )يتبـع( 36

 

 إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )يتبـع( املنتجات والخدمات املنتجة 36-2

 

 :2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة يمثل ال دول التالي املعلومات املتعلقة 

 

 

 املجموع

 

 غيـر مخصصة

األنشطة البنكية 

 الستثمارية

األنشطة البنكية 

  التجارية

  لف درهمأ ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 إيرادات تشغيلية    

 صافي إيرادات الفوائد - 461,292 51,431 - 512,723

 صافي إيرادات الرسوم والعمو ت - 172,866 - - 172,866

 أر ان عمالت أجنبية - 14,928 - - 14,928

 الر ح ما استثمارات - - 31,303 - 31,303

 إستثمارات عقارية  إعادة تقييم (رة) سا - - (25,635) - (25,635)

 إيرادات أ رى  - 15,292 - - 15,292

 مجموع اإليرادات تشغيلية 664,378 57,099 - 721,477

 بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى     

(251,785) - - (251,785) 

صافي  سارة إنافاخ قيمة املوجودات  -

 املالية  

 إستهالك ممتل ات ومعدات - - - (27,915) (27,915)

 مصاريف عموميـة وإدارية - (246,062) (43,423) - (289,485)

 إطفاء موجودات  يـر ملموسة - - - (5,910) (5,910)

  ارجية -مصاريف ضرائب الد ل  - - - (16,680) (16,680)

 الربح للسنة صافي  166,531 13,676 (50,505) 129,702

 ودات القطاعيةاملوج 22,409,335 3,157,551 3,556,611 29,123,497

 املطلوبات القطاعية 21,157,023 3,589,972 597,587 25,344,582

 

 * شمل البنود   ر املخصصة سش ل رئيس   نفقات املكتب الرئيس   و صوم و مطلو ات ضريبية للشركة التاسعة في الخارج.

 

تم أية عمليات بيع ب   القطاعات  الل ه ه السنة العمالء الخارجي  . لم ت ما الناتجةتمثل اإليرادات الواردة أعاله اإليرادات 

تحديدها ما قبل اإلدارة   يتم  ب   القطاعات نفقاتالت لفة ااموال وتاصيص  ،املعامالت ب   القطاعات إ (. ش  ء:   2018)

السياسات املحاسبية  هي نفس ،4تم تفصيلها في إي ان  التـي، لقطاعاتلتقارير االسياسات املحاسبية إ  لغرخ تاصيص املوارد. 

 . ستادمها امل ـموعة التـي
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية )يتبـع( 36

 

 املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )يتبـع( 36-2

 

 قطاعات: ب   ا راخ مراقبة أداء القطاعات وتاصيص املوارد 

 

اصـــص  •
ُ
 امللموســــة  يـــــروالشــــهرة واملوجـــودات  باســــتثناء املمتل ـــات واملعــــداتي التقــــارير املت ــــمنة فـــقطاعــــات للوجـــودات جميــــع املت

 و    رى اا وجودات املوجعض املبالغ املدرجة في اا رى 

اصص •
ُ
 باستثناء سعض املبالغ املدرجة في املطلو ات اا رى للقطاعات املت منة في التقارير  املطلو ات جميع ت

 

افيةاملعلومات  36-3  الجغر

 

 (."جنب البلد اا " إليها( ولبنا  )يشار بلد املبشأاإلمارات العر ية املتحدة ) –جغرا ي   رئيسي   قطاع   ضما امل موعة أعمالها تمارس

 

 املتداولة حسب القطاع ال غرافي موضحة أدناه:  يـرما العمالء الخارجي   واملعلومات عا املوجودات  امل موعةإ  إيرادات 

 

   بلد املنشأ  نبيجالبلد األ   املجموع

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       

      2019 

 إيرادات  شغيلية   369,440  194,667  564,107

 موجودات  يـر متداولة  5.126.776  431,299  5.558.075

       

      2018 

 إيرادات  شغيلية   597,414  124,063  721,477

 موجودات  يـر متداولة  4,227,520  287,445  4,514,965

 

 

ما  %10مثل عميال  أكثر ما  2018ما إيرادات امل موعة ما العمالء الخارجي    ّل ) %10أكثر ما  2019مثل عميل في سنة 

 إيرادات امل موعة ما العمالء الخارجي  (.
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية 37

 

 31ل ل صنف ما املوجودات واملطلو ات املالية والقيمة الد ارية ل ل منهما كما في  امل موعةف ال دول التالي تصبييوضح  )أ(

 :2019ديسمبر 

 

 التكلفة املطفأة  املجمــوع

 بالقيمة العادلة

من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر 

بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح 

  والخسائر

  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 املوجودات املالية:    

 النقد وأرصدة لدى بنوك مركيية - - 5.808.927 5.808.927

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك  - - 350.287 350.287

 إتفاقيات إعادة الشراء - - 457,291 457,291

 قروخ وسلف، صافي - - 17.735.756 17.735.756

 بالقيمة العادلةقاسة ماستثمارات  159,284 460,194  - 619,478

 بالت لفة املطفأة استثمارات مقاسة - - 452.219 452.219

 موجودات أ رى  29,585 - 984.311 1.013.896

 املجموع  188.869 460,194 25.788.791 26.437.854

     

 املطلوبات املالية:    

 ودائع العمالء - - 21,326,234 21,326,234

 تفاقيات إعادة بيعإ - - 42,989 42,989

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك - - 130,230 130,230

 مطلو ات أ رى  7,577 - 1,399,085 1,406,662

 سندات ديا مصدرة 5,597,926 - - 5,597,926

 املجموع  5,605,503 - 22,898,538 28,504,041
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية )يتبع( 37

 

 31ضح ال دول التالي تصبيف امل موعة ل ل صنف ما املوجودات واملطلو ات املالية والقيمة الد ارية ل ل منهما كما في يو  (ب)

 :2018ديسمبر 

 التكلفة املطفأة  املجمــوع

 بالقيمة العادلة

من خالل 

الدخل الشامل 

 اآلخر 

بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح 

  والخسائر

  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 املوجودات املالية:    

 النقد وأرصدة لدى بنوك مركيية - - 4,636,343 4,636,343

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك  - - 507,785 507,785

 إتفاقيات إعادة الشراء - - 849,188 849,188

 قروخ وسلف، صافي - - 17,301,105 17,301,105

 بالقيمة العادلةاستثمارات مقاسة  143,446 483,308 190,565 817,319

 بالت لفة املطفأةاستثمارات مقاسة  - - 671,554 671,554

 موجودات أ رى  3,590 - 1,852,664 1,856,254

 املجموع  147,036 483,308 26,009,204 26,639,548

     

 املطلوبات املالية:    

 عمالءودائع ال - - 20,119,169 20,119,169

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك - - 304,931 304,931

 مطلو ات أ رى  62,808 - 1,125,814 1,188,622

 سندات ديا مصدرة 3,589,972 - - 3,589,972

 املجموع  3,652,780 - 21,549,914 25,202,694

 

 إدارة املخاطر 38

 

التاسعــة مل لــس اإلدارة، ول نــة املخــاطر املخــاطر. تقــوم الل نــة التنفي يــة مراقبــة إدارة تاــتص بل ــا  للمــدراء الرئيســي   امل موعــة لــدى 

واانظمـــة إلدارة ومراقبـــة ماــــاطر اإلئتمـــا . كمــــا تقـــوم بوضــــع  بتعريــــف السياســـات، العمليــــات ،مجلـــس اإلدارة الحاصـــلت   علـــ  تفــــويض

قسـم إلدارة أ  امل موعـة لـداها ولة، إضـا ة إلـ  اجنبيـة وماـاطر السـيسياسات، أنظمة وحدود ملخاطر سعر الفائدة، مااطر العمـالت ا

قســـم  يعمـــلبجميـــع السياســـات والعمليـــات الخاصـــة بـــإدارة املخـــاطر سشـــ ل مســـتقل.  مـــا ا لتــــيامماـــاطر اإلئتمـــا  الـــ ي يقـــوم بالتأكـــد 

بــــرى شـــر ات كواحـــدة مـــا تفـــويض تقيـــيم مـــدى  عاليـــة ضـــوابط ماـــاطر التشـــغيل. تـــم علـــ  سشـــ ل رئيســـ    بامل موعـــةالتـــدقيق الـــدا لي 

 ما الحرص التدقيق اارجعة به ه املهمة 
ح
 اإلستقاللية واملوضوعية.تحقيق عل  انطالقا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان

 

والتافيــــف مــــا املصــــرفي ، يواجــــ  لبنــــا  عــــدم اســــتقرار سياســــ   واقتصــــادي. مــــا أجــــل حمايــــة النظــــام 2019مــــا عــــام  رمنــــ  الرجــــع اا  ــــ

اازمــــــة ، قامــــــع البنــــــوك اللبنانيــــــة بمراجعــــــة حــــــدود ســــــحب الــــــدو ر اامري ــــــي وقيــــــدت جميــــــع التحــــــويالت الدوليــــــة الصــــــادرة إلــــــ   ماــــــاطر

ا يطالـــــب املصـــــارف  2019ديســـــمبر  4ال ـــــروريات ااساســـــية. إضـــــا ة إلـــــ  ذلـــــك، أصـــــدر املصـــــرف املركـــــيي اللبنـــــاني ، فـــــي  ـــــا جديـــــدح ،  عميمح

لمـودع   علـ  حيـازات العمـالت ااجنبيـة للفائـدة علـ  الودائـع ود ـع نصـف الفائـدة املسـتحقة اللبنانية بفـرخ سـقف جديـد علـ  أسـعار ا

عـدة يواجـ  اضـطرابات البلـد مع ارتفاع نسبة الديا إل  الناتج املحلي اإلجمالي، ارتفـع الـديا الخـارقي للبنـا  سشـ ل كب ـر و  بالل رة اللبنانية.

. بنــا  ف ــع وـ ـا ت التصــبيف ا ئتمــاني سعــد نهايــة العــام التصــبيف ا ئتمــاني للالوضــع.  ســتقيمسشــأ  متــى سي مؤشــر ولــيس هنــاك أي 

ونتيجـــــة لـــــ لك، عكســـــع هـــــ ه البيانـــــات املاليـــــة  عـــــديالت بمـــــا فـــــي ذلـــــك انافـــــاخ قيمـــــة الشـــــهرة وزيـــــادة فـــــي الخســـــائر ا ئتمانيـــــة املتوقعـــــة 

 .حظى بدعم امل موعةهو ي، و عمليات  في لبنا  بنكناواصل يذات الصلة(. تواصل امل موعة مراقبة الوضع عا كثب و املراحل )و 

 

تكبــد الطــرف اآل ــر لخســائر ماليــة. يســفر عــا أحــد ااطــراف لعقــود اادوات املاليــة بالازاماتــ  ممــا  و ــاءتتمثــل ماــاطر اإلئتمــا  فــي عــدم 

علــ  التعامــل مــع أطــراف محــددة، الــتحكم فــي ماــاطر ا ئتمــا  مــا  ــالل متاسعــة املخــاطر ا ئتمانيــة والحــد مــا الارك ــز  تحــاول امل موعــة

 تـدير امل موعـةإضـا ة إلـ  مراقبـة حـدود اإلئتمـا ، و . امل موعـةتعامـل معهـا ت التــيوالتقييم املستمر للقـدرة اإلئتمانيـة املتعلقـة بـا طراف 

ا تقت ــي  الظـــروف اتفاقيــات  ســـوية وترتيبــات ال ــما  مــع ااطـــراف اا ــرى حســبمإبــرام املخــاطر املتعلقــة بأنشــطة املتــاجرة عـــا طريــق 

أ ـــرى لتافـــيض  إلـــ  أطـــرافإلغـــاء معـــامالت أو تحويلهـــا إلـــ  فـــي سعـــض الحـــا ت قـــد تل ـــأ امل موعـــة فاـــرة التعـــرخ للماـــاطر. لوضـــع حـــد ل

 مااطر ا ئتما .

 

ة تبـــتج تركـــيات ماـــاطر ا ئتمـــا  عنـــدما تتعامـــل مجموعـــة مـــا ااطـــراف فـــي أنشـــطة تجاريـــة متشـــابهة أو فـــي أنشـــطة ضـــما منطقـــة جغرا يـــ

واحـــدة، أو عنـــدما ت ـــو  لهـــا نفـــس الســـمات ا قتصـــادية ممـــا يـــؤثر علـــ  مقـــدرتها علـــ  الو ـــاء بالازاماتهـــا التعاقديـــة سشـــ ل مشـــاب  فـــي حالـــة 

 ات أ رى. غيـر   ةات اقتصادية أو سياسية أو أيغيـر   نشوب

 

 قطاع أعمال مع   أو منطقة جغرا ية معينة.قد تطرأ عل   التـيو ش ر تركيات ا ئتما  إل  حساسية أداء امل موعة تجاه التطورات 

 

تم املوا قــــة علـــــ  جميـــــع حـــــدود والتصـــــديق عليهـــــا، وتـــــ السياســـــات املتعلقـــــة باإلئتمــــا علـــــ  مراجعــــة  بامل موعـــــةالل نـــــة التنفي يـــــة  تجــــري 

فصـلة، كمـا أ  لتسـويق مناملبينـة فـي دليـل سياسـات اإلئتمـا . إ  أقسـام اإلئتمـا  وا اإلئتمانية لـدى امل موعـةسياسة الاإلئتما  بموجب 

باإلضــا ة  و عمــل امل موعــةوذلــك ملقابلــة ماــاطر اإلئتمــا . قــدر اإلم ــا ،  م ــمونة بــأنواع رهونــات مقبولــة،القــروخ، عــالوة علــ  ذلــك، 

 عل  قطاعات إقتصادية وصناعية. ااملخاطر بتوزيع موجوداتهما حد إل  ذلك عل  ال

 

ويـــتم  مـــا قبــل قســـم إدارة ا ئتمــا ة مــا قبـــل قســم إدارة اإلئتمـــا . وتجــري مراجعـــة دوريــة إ  جميــع التســهيالت اإلئتمانيـــة مــدارة ومراقبـــ

 التسهيالت بناءح عل  املقاييس املبينة في دليل سياسات اإلئتما .مااطر تصبيف 

 

وجــب البينــات املعــدة يــتم املوا قــة عليهــا بم والخيينــة عرضــات املؤسســات املاليــة لألســوال املاليــة حــدود إ  حــدود التعرضــات الخارجيــة و 

 ويتم مراقبتها ما قبل املدراء الرئيسي   سش ل يومي.  بامل مـوعةما قبل الل نة التنفي ية 
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 إدارة املخاطر )يتبع( 38

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

ت الصــناعية وتوا ـق علــ  إ  الل نـة التنفي يـة هــي املسـؤولة عـا وضــع السياسـة اإلئتمانيـة للمجموعــة، كمـا  تقـوم بوضــع حـدود للقطاعـا

 اإلستثناءات للسياسات وتجري مراجعة دورية للمحا ظ للتحقق ما جودتها.

 

  عهد تقديم القروخ التجارية / املؤسسات

 

إ  جميــع طلبــات اإلئتمــا  لإلقــراخ التجــاري واملؤسســات تا ــع لسياســات امل موعــة اإلئتمانيــة وملعــاي ر التعهــدات وحــدود القطاعــات 

تطلبــات القانونيــة املطبقــة مــا حــ   آل ــر.   تقــوم امل موعــة بــإقراخ شــر ات  عمــل فــي قطاعــات  عتبرهــا امل موعــةعل  )إ  وجــدت( وامل

أنها ذات صفات  طرة وعندما ي و  مطلوب وجود معر ة متاصصة للقطـاع. باإلضـا ة إلـ  ذلـك، ت ـع امل موعـة حـدود إئتمـا  ل ميـع 

 العمالء بناءح عل  مالءتـهم املالية.

 

 للموا قــــة املســــبقة بموجــــب امل موعــــة الت اإلئتمانيــــة املمنوحــــة مــــا جميــــع التســــهيإ  
ح
املعتمــــد وتحــــع  تفــــويض الصــــالحياتت ــــو  و قــــا

ة مجلـــس اإلدارة. يجـــب أ  ي ـــو  هنـــاك بـــوتحـــع مراق للمجموعـــةواملـــدير العـــام ، والع ـــو التنفيـــ ي املســـؤولية النهائيـــة لل نـــة التنفي يـــة 

 إئتماني إلقراخ تجاري أو للمؤسسات. إم ائ   للموا قة عل  أي طلب

 

 إجراءات مراجعة اإلئتما  وتصبيف القروخ

 

الخطــرة إلــ  تقيــيم جــودة مســتقل بصــورة منتظمــة وذلــك كمــا هــو امل موعــة بإ  ــاع موجــودات  للمجموعــةيقــوم قســم ماــاطر اإلئتمــا  

 فـــــيوذلــــك للمســـــاعدة  اســــات الدا ليـــــة بامل موعـــــةالسيو املركـــــيي لدولـــــة اإلمــــارات العر يـــــة املتحـــــدة  املصــــرفمطلــــوب بموجـــــب توجيهـــــات 

 اإلكتشاف املبكر لإلستحقاقات ومشا ل ااداء املحتملة. يقوم قسم مااطر اإلئتما  بتدقيق تصبيف املخاطر ل ميع الي ائا 

توجيهـات واإلجـراءات التجاري   ويعطي تقييم  ملخاطر املحا ظ ل ل منـتج وقطـاع ويراقـب إتبـاع جميـع السياسـات اإلئتمانيـة املعتمـدة وال

 .امل موعةلت امل قطاعات 

 

حيـــــث ي ـــــو  ب( 10 إلـــــ  1تصـــــبيفات )  ســـــعةبتصـــــبيف واحـــــد مـــــا  للمجموعـــــةتصـــــنف جميـــــع  ســـــهيالت اإلقاـــــراخ التجاريـــــة/ املؤسســـــات 

 لإلسارداد وتاصيص ل امل املبلغ.  قابلية سارة بدو   10ممتاز وتصبيف  1تصبيف 

 

يـــتم انافـــاخ القيمـــة ماصصـــات . إ  املوحـــدأوالخســـارة  يـــق الفوائـــد و  تـــدرج فـــي بيـــا  الـــد لاإلئتمـــا  يـــتم  عل تـــنافض قيمـــةعنـــدما 

 ت وينها بناءح عل  إم انية تحصيل الرصيد القائم وتصبيف مااطر ااصول. 
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

)يتبـع( إدارة مخاطر الئتمان  

 

 بقياس  عرضها ملخاطر ا ئتما  ا
ح
 املبالغ الت  تتم مقاصتها والفوائد املعلقة و سائر انافاخ القيمة، إ  وجدت. تمثلتقوم امل موعة أي ا

ح
 إل  القيمة الد ارية اإلجمالية ناقصا

ح
ستنادا  

 القيمة الد ارية للموجودات املالية أقص ى  عرخ ملخاطر ا ئتما .

 

 اإلجمالي
3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة    

  9201 ديسمبر  13كما في 

 

م ألف دره

 مخصص

 ألف درهم 

 تعرض

 ألف درهم 

 مخصص

 ألف درهم

 تعرض

 ألف درهم 

 مخصص

 ألف درهم 

 تعرض

ألف درهم 

 مخصص

 ألف درهم

تعرض    

 

         

 اارصدة لدى 6,034,553 297.731 - - - - 6,034,553 297.731

 املصارف املركيية

 بنوك واملؤسساتمبالغ مستحقة ما ال 360,050 10.653 907 17 - - 360,957 10.670

 املالية

422 457,713 - - - - 422 713457, العكس   اتفاقيات إعادة الشراء   

1.844.622 19,580,378 828.136 2.667.331 607.198 4.143.445 409.288 212,769,60  القروخ والسلفيات  

الت لفة املطفأةسندات ديا ب 486.484 34.265 - - - - 486.484 34.265  

121,820 ,343,7815 ةالتعرضات الغ ر ممول 4,627,673 23,419 14,181 2,811 701,927 95,590   

2.309.530 32,263,866 .726392  3.369.258 610.026 4.158.533 775.778 24,736,075  
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 إدارة ملخاطر )يتبـع( 38

 
 )يتبـع(مخاطر الئتمان إدارة 

 

3املرحلة  اإلجمالي 2املرحلة   1املرحلة   8201ديسمبر  13ي كما ف   

ألف درهم 

 مخصص

 ألف درهم 

 تعرض

 ألف درهم

مخصص   

 ألف درهم

تعرض   

 ألف درهم 

 مخصص

 ألف درهم 

 تعرض

ألف درهم 

 مخصص

 ألف درهم 

 تعرض 

 

         

 اارصدة لدى 4,587,581 8,382 - - - - 4,587,581 8,382

 املصارف املركيية

 مبالغ مستحقة ما البنوك 467,988 880 40,678 1 - - 508,666 881

املالية واملؤسسات   

العكس   اتفاقيات إعادة الشراء 849,534 346 - - - - 849,534 346  

 القروخ والسلفيات  9,967,492 21,327 7.208.338 735,776 2.125,584 1,243,206 19,301,414 2,000,309

 الت لفة املطفأة 675.585 4,031 - - - - 675.585 4,031

,729116 ةالتعرضات الغ ر ممول 4.192.454 1,404 1.110.367 22,173 531,798 93,152 5,834,619   

2,130,678 31,757,399 1,336,358 2,657,382 757,950 8.359.383 37036,  20,740,634  
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 

 لتعرض ملخاطر اإلئتمانالحد األقص ى ل

2019 

 الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

     

 - - - - 1تصبيف 

 557,909 - - 557,909 2تصبيف 

 2,975,022 - - 2,975,022 3تصبيف 

 4,211,115 - 25,425 4,185,690  4تصبيف 

 4,063,830 - 411,677 3,652,153  5تصبيف 

 2,348.170 - 1.697.204 650,966  6تصبيف 

 2.757.001 - 2.009.139 747,862 7تصبيف 

     

 2.667.331 2.667.331 - - 10 – 8 تصبيف التعثر

 19,580,378 2.667.331 4.143.445 12,769,602 القيمة الدفترية اإلجمالية

(409.288) القيمة ماصص انافاخ  (607.198)  (828.136)  (1.844.622)  

 17.735.756 1.839.195 3.536.247 12.360.314 صافي القيمة الدفترية

 

 لقروض والسلفياتاملصرف املركزي في اإلمارات العربية املتحدة لتصنيف 

2019 

  الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

 7,199,030 18,836 352,846 6,827,348 ملةالقروخ العا

قــــــروخ ا ــــــرى مراقبــــــة بصــــــورة 

 إستثنائية
815,204 929,121 16,275 1,760,600 

 5.417.977 - 1.597.567 3,820,410 دو  املستوى القياس  

 2.538.366 2.168.027 370.040 299 مش وك في تحصيلها

 436,063 310,601 125,402 60 متعثرة قروخ

 17,352,036 2.513.739 3.374.976 11,463,321 الدفترية اإلجمالية القيمة

(382,689) القيمة ماصص انافاخ  (531.681)  (745.592)  (1,659,962)  

 15,692,074 1.768.147 2.843.295 11,080,632 صافي القيمة الدفترية
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 )يتبـع( لتعرض ملخاطر اإلئتمانى لالحد األقص 

2018 

 الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

     

 85 - - 85 1تصبيف 

 329,887 - - 329,887 2تصبيف 

 2,065,637 - - 2,065,637 3تصبيف 

 5,349,567 - 98.498 5.251.069  4تصبيف 

 2,250,383 - 998 2.249.385  5تصبيف 

 3,440,855 - 3,369,578 71.277  6تصبيف 

 3,739,416 - 3,739,264 152 7تصبيف 

     

.125,5842 2,125,584 - - 10 – 8 تصبيف التعثر  

 19,301,414 2,125,584 7.208.338 9,967,492 القيمة الدفترية اإلجمالية

(2721,3) القيمة ماصص انافاخ  (735,776)  (1,243,206)  (2,000,309)  

 17,301,105 882,378 6,472,562 9,946,165 صافي القيمة الدفترية

 

 لقروض والسلفياتاملصرف املركزي في اإلمارات العربية املتحدة لتصنيف 

2018 

  الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم مالف دره الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

 8,831,112 3.824 1,551,931 7,275,357 القروخ العاملة

قــــــروخ ا ــــــرى مراقبــــــة بصــــــورة 

 إستثنائية
2,439 278,629 10.499 291,567 

 5,326,113 166,749 3.766.728 1.392.636 دو  املستوى القياس  

 2,527,751 1,771,456 756.295 - مش وك في تحصيلها

 23,652 23,652 - - متعثرة قروخ

 17,000,195 1,976,180 6,353,583 8,670,432 القيمة الدفترية اإلجمالية

(,68318) القيمة ماصص انافاخ  (687.503)  (.252.6141)  (958.8001,)  

,651.7498 صافي القيمة الدفترية  5.666.080 723.566 15.041.395 

 



104 
 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

ويب   ال دول التالي الحد ااقص ى للتعرخ ملخاطر اإلئتما  لبنود قائمة املركي املالي، بما في ذلك ا لازامات الطارئة وا لازامات. 

.التافيف عا طريق استادام التحسينات الرئيسية واتفاقيات ال ما يظهر أقص ى قدر ما التعرخ، قبل تأث ر   

 

  إي ان 2019  2018

   درهم ألف  ألف درهم

 

 أرصدة لدى البنوك املركيية 6 5.808.927  4,579,199

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك 7 350.287  507,785

 إتفاقيات إعادة الشراء 8 457,291  849,188

 قروخ وسلفيات، صافي 9 17,735.756  17,301,105

 أةموجودات مالية أ رى مقاسة بالت لفة املطف 10 452.219  671,554

882,393  1,013.986 
 

)باستثناء املبالغ املد وعة مقدما موجودات أ رى 

 (واملوجودات املستحوذ عليها مقابل سداد ديو  

 املجموع  25,818.466  24,791,224

 

 اعتمادات مستندية 25 830,317  1,092,173

 ضمانات 25 2,863,393  2,744,309

 ر قابلة لاللغاء لتقديم  سهيالت ائتمانيةالازامات  يـ 25 1,626,507  1,577,285

5,413,767  5,320,217 
 املجموع 

30,204,991 
 

31,138.683 
 الئتمانمجموع التعرض ملخاطر  

 

 

مثل هال أع الواردة املبالغ  إ  العادلة، بالقيمة املالية اادوات قيد تم حيثما
ُ
 قد  عرخ أقص ى وليس ا ئتما ، ملخاطر الحالي التعرخ ت

 .القيم في للتغ رات كنتيجة املستقبل في بشأي
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 املالي املركز بيان داخل املالية املوجودات حسب القيمة لنخفاض تتعرض ولم السداد متأخرة القروض أعمار تحليل

 

 املجموع ميو  90أكثر من  يوم 89الى  31من  يوم 30أقل من  

 2019 2019 2019 2019 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 406,710 196,589 123,970 86,151 القروض والسلفيات

 

 املجموع يوم 90أكثر من  يوم 89الى  31من  يوم 30أقل من  

 2018 2018 2018 2018 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 427,358 394,455 9,155 23,748 القروخ والسلفيات

 

  وسلفيات قروض محتفب بها مقابل ضمانات

 

 ولم تتعرخ السداد متأ رة وسلفيات قروخ مقابل 2019ديسمبر  31 في امل موعة بها تحتفظ الت  لل مانات العادلة القيمة إ 

 .القائم الرصيد ( ما%193: 2018)  %207  غطي القيمة  نافاخ

 

 بها الخاصة الشروط بشأن التفاوض إعادة تمت والتي املالي، املركز بيان داخل املالية املوجودات فئة حسب الدفترية القيمة

 

2018  2019   

 ألف درهم
 

   ألف درهم 

 القروخ والسلفيات  565,382  1,099,323

     

 القيمة القروض املنخفضة

 

عدم تحصيل املبلغ ااساس   والفائدة املستحقة بموجب شروط إحتمال  هي قروخ تحدد امل موعة القيمة ناف ةإ  القروخ امل

نظام تصبيف املخاطر اإلئتما  الدا لية بموجب  10إل   8 الفئات ما إتفاقيات التعاقد وتصنف ه ه القروخ ضما تصبيف

  .للمـجموعة
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 سياسة شطب القروض

 

ا   تحدد امل موعةالقرخ أو ااورال املالية )وأي ماصصات متعلقة باسائر اإلنافاخ في القيمة( عندما  امل موعة  شطب

املعلومات مثل ظهور  غي رات  سعض قابلة للتحصيل. إ  ه ا التحديد يتم سعد اا   سع   اإلعتبار  يـرالقروخ/ااورال املالية 

املصدر ما  سديد ا لازام، أو أ  ت و  املتحصالت ما /املقتـرخصدر حيث يتب   عدم تمكا جوهرية في املوقف املالي للمقارخ/ امل

  ا ية لتسـديد  امل التعرخ.  يـرالرهونات 

 

وذلك سش ل رهونات املمتل ات والسيارات واآل ت، والهوامش النقدية، الودائع  والسلفب مانات مقابل القروخ  امل موعةحتفظ ت

عل  ضمانات في الغالب ما بنوك محلية لداهم سمعة جيدة أو بنوك عاملية، شر ات  توا ق امل موعةها.  يـر نات و املر وطة، وال ما

مليار درهم   11.6 بمبلغ كب رة محلية وشر ات عاملية، وأ راد لداهم صافي قيم ائتمانية عالية. قّدرت اإلدارة القيمة العادلة لل مانات

 . مليو  درهم( 427: 2018ما القروخ والسلفيات ) 3مليار درهم ضمانات مقابل املرحلة  1.2منها  (مليار درهم 13.4: 2018)

 يتمتع البنك بحق تافي ها ما التسهيالت املمنوحة. مرهونةودائع نقدية   ر  لل ماناتتت ما القيمة العادلة 

 

في نفس املنطقة ال عرا ية او ي و  لها ة أو أنشطة بلة أنشطة تجارية مماثلاتبشأ مااطر الاركي عندما يياول عدد ما ااطراف املق

سمات اقتصادية مماثلة، اامر ال ي يجعل قدرتهم عل  الو اء بالازاماتهم التعاقدية تتأثر بصورة مماثلة بالتغ رات اإلقتصادية أو 

مالي القيمة الد ارية للموجودات السياسية أو الظروف اا رى. تقوم امل موعة بقياس  عرضها للمااطر ا ئتمانية استنادا ال  إج

 املالية ناقصا املبالغ الت  تمع مقاصتها واار ان املعلقة و سائر انافاخ القيمة، ا  وجدت.

 

. يتم با  تركي مااطر و9و  ه9يتم بيا  تركي مااطلر ا ئتما  حسب قطاع العمل  يما يتعلق ب مم التمويل املدينة في اإلي اح   

 ب.10ب و9للقروخ والسلفيات وا ستثمارات املالية في اإلي اح   ع ال غرافي ا ئتما  حسب التوزي

 

 إدارة مخاطر السيولة

 

 الل نة التنفي ية ول نة املخاطر

 

 مااطر السيولة هي تلك املخاطر التـي تكما في عدم مقدرة امل موعة عل  الو اء بإلازاماتها التمويلية.

 

إلئتما ، تتمتع الل نة التنفي ية ول نة املخاطر بصالحيات واسعة منحها إياها مجلس اإلدارة ما و اإلضا ة إل  عملياتها املتعلقة با

أجل إدارة هي لة موجودات ومطلو ات امل موعة وإساراتيجية التمويل. وتجري الل نة التنفي ية ول نة املخاطر مراجعة ملعد ت 

لفوائد والعمالت ااجنبية ومتطلبات املعد ت الدا لية والقانونية السيولة وهي لة املوجودات واملطلو ات و عرضات معد ت ا

وتمويل الفجوات وااوضاع السوقية العاملية والدا لية اإلقتصادية واملالية. وت ع الل نة التنفي ية ول نة املخاطر توجيهات إدارة 

 .مااطر السيولة اعمال امل موعة وذلك عل  إثر املراجعة التـي تجراها
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

 )يتبـع( مخاطر السيولةإدارة 

 

تراقـــب اإلدارة العليـــا للمجموعـــة الســـيولة سشـــ ل يـــومي مســـتادمة نمـــوذج ملحاـ ــاة معـــد ت الفائـــدة لقيـــاس ومراقبـــة حساســـية معـــد ت 

 الفوائد وسيناريوهات  غيـرات معد ت الفوائد.

 

أع ـاء مـا مجلــس اإلدارة باإلضـا ة إلـ  املـدير العـام. وتجتمـع الل نـة التنفي يـة مــرة  ارجعـةت ـم الل نـة التنفي يـة رئـيس مجلـس اإلدارة و 

يـوم وذلـك حسـب املتطلبـات. ويتطلـب النصـاب القـانوي ح ـور جميـع ااع ـاء إجتماعـات الل نـة علـ  أ  تصـدر قراراتهـا  45أو أكثر  ـل 

 باإلجماع.

 

 للمجموعة. والتوجيهات الدا لية ركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة املصرف املبموجب متطلبات السيـولة لداها  تدير امل موعة

للودائع اجل و  %1متطلبات معدل النقد عل  إجمالي الودائع عل  أ  ياراون ب    املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة حدد 

معدل  املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة املصرف للودائع تحع الطلب وذلك حسب  ارة اإليداعات. كما ويفرخ  14%

لداها تاريخ إستحقال أكثر ما ثالثة أشهر(    التـي)ت م إيداعات ب   البنوك  والسلفحيث أ  القروخ  1:1إستادام إليامي يبلغ 

عل  أنها  عن   عر ية املتحدة املصرف املركيي لدولة اإلمارات الااموال الثابتة. و عرف ااموال الثابتة ما قبل عا يجب أ  تييد 

اية لداها  ارة إستحقال تييد عا ستة أشهر وودائع العمالء الثابتة. وللحم التـيو ، اإليداعات ب   البنوك للمجموعةااموال الحرة 

اولة الحفاظ ومحسع   اإلعتبار السيولة،  ةآ   اموجوداتها وتقوم بإدارة مصادر أموالهمقابل مااطر السيولة لقد نوعع امل موعة 

 لها سيولة  سييل.تقوم ل نة املخاطر بإعداد ومراقبة التـيت املدرجة النقد واإلستثمارا معاد تب   النقد و  عل  أ  ل البسب

 إستحقاقها. وقع الازاماته امل موعة  ما استيفاءإلدارة السيولة للتأكد  امل موعةسياسات ومراجعة وتطوير  ،معد ت السيولة

 للمعاي ر أو لع مسؤولي
ح
تتألف  التـيو ( ALCOإل  ل نة املوجودات واملطلو ات ) ل نة املخاطرها توضع التـية إدارة مااطر السيولة و قا

 واإلستثمار.وا ئتما  عام وكبار املسؤول   التنفي ي   في قسم الخيينة والتمويل ما نائب مدير 

 

عند إستحقاقها  املقابلة إلازاماتهسش ل دائم  ا ية ما وجود سيولة التأكد عل  إلدارة السيولة  تتبع  امل موعةاملنهج ال ي  ينطوي 

 .امل موعةمقبولة أو أضرار محتملة لسمعة   يـرة واإلجهادية وذلك بدو  تكبد  سائر يوذلك  الل ااوضاع العاد

 

 وتفاصيلو ات املالية السيولة للموجودات واملطل ملخصاتباصوص  بوحدات العمل اا رى يقوم قسم الخيينة باإلتصال 

محفظة موجودات مسيلة قص رة بفظ قسم الخيينة ة املتوقعة. ويحتستبتج ما ااعمال املستقبلي التـيالتد قات النقدية املتوقعة 

 ك ل. امل موعةما  الل أعمال  متو رةااجل للتأكد ما أ  السيولة 

 

ة إجهادية سش ل منتظم وذلك تحع سيناريوهات متنوعة  غطي  ل  تتم مراجعة الوضع اليومي للسيولة ويتم القيام باصومات سيول

. تقوم ل نة املخاطرة وااوضاع اإلجهادية. إ  جميع سياسات وإجراءات السيولة تا ع ملراجعة وموا قة يما أوضاع السول العاد

ويتم إعداد تقرير ملخص لمجموعة، للسيولة والعمالت ااجنبية امراكي  يوضحي اإلدارة العليا بمراجعة جدول الوضع اليومي ال 

 .ل نة املخاطرا التقرير إل  ه  يتع   إتباعها لتصحيح الوضع، مع ر ع التـيي م أية إستثناءات والخطوات 
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 38

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر السيولة

 

 التعرض ملخاطر السيولة

 

قياس مااطر السيولة ه  التسليفات إل  مصادر ااموال املستقرة )مقياس إ  املقياس الرئيس   املستادم ما قبل امل موعة ل

(. باإلضا ة إل  ذلك، تقوم امل موعة باستادام املعد ت/ %80.94: 2018) 2019ديسمبر  31كما في  %80.26نظامي( وال ي يبلغ 

 املعلومات التالية بصورة مستمرة لقياس مااطر السيولة:

 

 إل  إجمالي املوجودات؛معدل املوجودات السائلة  •

 معدل صافي القروخ إل  الودائع؛ •

    إلخ( تتم مراقبتها دا ليا ويتم ااصول السائلة املؤهلةونسبة  املوارد املستقرة, نسبة السلف إل ) 3بازل نسب  •

 اطالع مجلس ا دارة عليها سش ل رجع سنوي.              
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 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 لة )يتبـع(إدارة مخاطر السيو 
 

 عل  أساس الفارة املتبقية ما تاريخ التقرير إل  تاريخ ا ستحقال التعاقدي: 2019ديسمبر  31 يما يلي تواريخ استحقال املوجودات واملطلو ات كما في 
 

   أشهر 3خالل   إلى سنة أشهر  3أكثر من   أكثر من سنة  تاريخبدون   املجموع

   ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 املوجودات          

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركيية     4,725,670  -  1.034.363    48,894  5.808.927

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك     237,743  110.276  -  2,268  350.287

 إتفاقيات إعادة الشراء     457,291  -  -  -  457,291

 قروخ وسلف، صافي  8,384,776     1,775,597  7.575.383  -  17.735.756

 بالقيمة العادلةاستثمارات مقاسة      159,284  -  -  460,194  619,478

 بالت لفة املطفأةاستثمارات مقاسة   43,880     1,572  406.767  -  452.219

 إستثمارات عقارية  -  -  -  756,037  756,037

 الشهرة وموجودات  يـر ملموسة أ رى   -  -  -  136,587  136,587

 موجودات أ رى   167,469     83,668  4.808.666  -  5.059.803

 ممتل ات ومعدات  -  -  -  370,920     370,920

 مجموع املوجودات  14,176,113  1.971.113  13.825.179  1,774,900  31.747.305

 لكيةاملطلو ات وحقول امل          

 ودائع العمالء     15,287,463     5,941,512     69,258     28,001  21,326,234

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك     76,281     96,938  -  -     173,219

 مطلو ات أ رى   1,461,505  59,325  -  -  1,520,830

 ا مصدرةسندات دي  -     712,989     4,884,937  -     5,597,926

 حقول امللكية   -  -  -  3.129.096  3.129.096

 مجموع املطلو ات وحقول امللكية  16,825,249  6,810,764  4,954,195  3.157.097  31.747.305

 صافي  جوة السيولة  (2,649,136)  (4.839.651)  8.870.984  (1.382.197)  -
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 ولة )يتبـع(إدارة مخاطر السي
 

 إل  تاريخ ا ستحقال التعاقدي:التقرير عل  أساس الفارة املتبقية ما تاريخ  2018ديسمبر  31تواريخ استحقال املوجودات واملطلو ات كما في   يما يلي
   أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة 3أكثر من   أكثر من سنة  بدون تاريخ  املجموع

   ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 املوجودات          

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركيية  3,199,111  36,730  1,379,245  21,257  4,636,343

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك  495,708  12,077  -  -  507,785

 إتفاقيات إعادة الشراء  849,188  -  -  -  849,188

 قروخ وسلف، صافي  7,962,373  1,140,388  8,194,390  3,954  17,301,105

 بالقيمة العادلةاستثمارات مقاسة   143,446  -  -  673,873  817,319

 بالت لفة املطفأةاستثمارات مقاسة   -  100,363  563,136  8,055  671,554

 إستثمارات عقارية  -  -  -  608,473  608,473

 شهرة وموجودات  يـر ملموسة أ رى ال  -  -  -  416,056  416,056

 موجودات أ رى   891,172  321,538  1,798,387  -  3,011,097

 ممتل ات ومعدات  -  -  -  304,577  304,577

 مجموع املوجودات  13,540,998  1,611,096  11,935,158  2,036,245  29,123,497

 املطلو ات وحقول امللكية          

 ودائع العمالء  15,044,791  4,819,063  225,315  30,000  20,119,169

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك  259,004  -  45,927  -  304,931

 مطلو ات أ رى   1,152,825  64,771  112,914  -  1,330,510

 سندات ديا مصدرة  -  -  1,798,044  1,791,928  3,589,972

 حقول امللكية   -  -  -  3,778,915  3,778,915

 مجموع املطلو ات وحقول امللكية  16,456,620  4,883,834  2,182,200  5,600,843  29,123,497

 صافي  جوة السيولة  (2,915,622)  (3,272,738)  9,752,958  (3,564,598)  -
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38

 

 إدارة مخاطر السوق 

 

  القـيم العادلـة أو التـد قات النقديـة املسـتقبلية لـألدوات املاليـةج عنها تقلبـات فـي يبت التـيمااطر السول هي تلك املخاطر 
ح
ات غيــر للت نظـرا

بتصــبيف التعــرخ إلــ  ماــاطر الســول إمــا  تقــوم امل موعــةفــي الســول مثــل معــد ت الفوائــد وأســعار العمــالت ااجنبيــة وأســعار ااســهم. 

 تجارية أو بنكية.  يـرخاطر تجارية أو مااطر مل

 

 املحافب التجارية –مخاطر السوق  (أ

 

 بمحفظة إستثمارية متنوعة تحتـفظ امل موعةبوضع حدود لدرجة املخاطر املقبولة إلدارة املحفظة التجارية.  يقام امل لس التنفي 

السياسات  بدرجة محدودة ما مااطر السول بناءح عل  تحتفظ امل موعة. إلدارة مااطر السول في املحا ظ التجارية، جيدةبصورة 

دارتقوم اإلدارة العليا بمراقبتها سش ل مستمر.  التـيو  املختارة
ُ
الخاص بواسطة وضع حدود  امل موعةاملعامالت التجارية لحساب  ت

 حد إليقاف الخسائر.الخاص مع  امل موعةللمعامالت التجارية لحساب 

 

ية في شر ات مدرجة بااسوال املالية في دولة اإلمارات العر ية سش ل رئيس   ما أدوات حقول امللك للمـجموعةتت و  املحفظة التجارية 

 املتحدة. وله ا  إ  مااطر السول للمحفظة التجارية مقتصرة عل  مااطر أسعار ااسهم. 

 

 اتغيـر للت نتيجة للمجموعةاملدرجة ضما املحا ظ التجارية  لألسهم العادلة القيمة انافاخ مااطر تمثل ااسهم أسعار مااطر إ 

 الفردية.  ااسهم وقيمة ااسهم مؤشرات في مستويات

 

 ات ثابتة:غيـر في مؤشرات ااسهم مع إبقاء باقي املت مقبول  غيـرنتيجة   امل مـوعةحقول امللكية لدى استثمارات حساسية   يما يلي

 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 

 التأث ر عل  الد ل السهم في سعر غيـرلتا التأثير على الدخل السهم في سعر  غيـر الت السوق  اتمؤشر 

 درهمألف  % درهمألف  % 

     

 1,434 %1+ 1,593 %1+ أسواق أسهم عاملية

 (1,434) %1- (1,593) %1- أسواق أسهم عاملية

 

 التجارية أو البنكية غيـر  الحسابات –طر السوق امخب( 

 

أســعار العمــالت  عرضــات و ، ســعر الفائــدةات فــي غيـــر تال علــ  إثــرشــ ل رئيســ   س البنكيــة تجاريــة اوال  يـــر للحســاباتتبشــأ ماــاطر الســول 

 .أسعار ااسهمات غيـر  ااجنبية و 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 )يتبع( إدارة مخاطر السوق 
 

 )يتبع( الحسابات غيـر التجارية أو البنكية –مخاطر السوق  ب(
 

 مااطر اسعار الفائدة  (1
 

ملخــاطر  تتعــرخ امل مــوعة. ات فــي سـعر الفائــدة قـد تــؤثر علـ  قــيم اادوات املاليـةغيــر اإلحتمـال فــي أ  التة مــا أســعار الفائـد تبشـأ ماـاطر

 .إضا ة إل  الفـجوات بها قيمة املوجودات واملطلو اتعدم مطابقة أسعار الفائدة نتيجة 
 

ويـــتم تحليـــل ومراجعـــة النتـــائج مـــا قبـــل دوريـــة بصـــورة حساســـية معـــد ت الفوائـــد  لقيـــاس ومراقبـــة املحاـ ــاهنمـــاذج   ســـتادم امل موعـــة

، بالتــالي  ــإ  القــروخ وإيــداعات العمــالء يــتم عائمــةاملاليــة هــي بمعــد ت  امل موعــةاإلدارة العليــا. حيــث أ  معظــم موجــودات ومطلو ــات 

دة. إضـا ة إلـ  ذلـك  إنـ  إعادة  سع رها سش ل مازاما ويتم الحصول عل  تحوط طبيعي و التـالي يـتم تقليـل ماـاطر معـد ت أسـعار الفائـ

 و التـــــــــالي يـــــــــتم الحـــــــــ امل موعـــــــــةيـــــــــتم إعـــــــــادة  ســـــــــع ر موجـــــــــودات ومطلو ـــــــــات 
ح
.الفائـــــــــدة د مـــــــــا ماـــــــــاطر معـــــــــد ت أســـــــــعاراملاليـــــــــة ســـــــــنويا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 دة )يتبـع(مااطر اسعار الفائ (1
 

 :2019ديسمبر  31حساسية أسعار الفائدة للمجموعة بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في  فيما يلي

 لفعلياملتوسط املرجح للعائد ا  أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة  3أكثر من   أكثر من سنة  غيـر حساسة لسعر الفائدة  املجموع

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 املوجودات          

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 1.71%    2,696,903  -  954.906  2.157.118  5.808.927

 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك 2.94%    36,856  -  -  313.431  350.287

 إتفاقيات إعادة الشراء 2.09%    457,291  -  -  -     457,291

 قروض وسلف، صافي 6.69%    14,918,486     56,827     225,647  2.534.796  17.735.756

 أدوات حقوق امللكية–موجودات مالية أخرى      43,857     72,954     36,131  466,536      619,478

 سندات دين –موجودات مالية أخرى  % 5.26    205,737     1,572  244.910  -  452.219

 إستثمارات عقارية  -  -  -  756,037  756,037

 الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى   -  -  -  136,587  136,587

 موجودات أخرى   -  -  -  5.059.803  5.059.803

 ممتلكات ومعدات  -  -  -  370,920  370,920

 مجموع املوجودات     18,359,130     131,353  1.461.594  11.795.228  31.747.305

 املطلوبات وحقوق امللكية          

 ودائع العمالء 3.25%    11,439,493     5,692,676  69,428     4,124,637     21,326,234

 وكودائع وأرصدة مستحقة لبن 3.12%    11,262  8,786  -     22,941     42,989

 إتفاقيات إعادة بيع 2.68% 130,230  -  -  -     130,230

 مطلوبات أخرى      2,264  -  -  1,518,566  1,520,830

 سندات دين مصدرة 4.00% -  -     5,597,926  -     5,597,926

 حقوق امللكية   -  -  -  3.129.096  3.129.096

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية     11,583,249     5,701,462     5,667,354  8.795.240  31.747.305

  جوة البنود املدرجة في بيا  املركي املالي  6,775,881  (5,570,109)  (4.205.760)  2.999.988  -

 فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة  6,775,881  1,205,772  (2.999.988)  -  -
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38

 رة مخاطر السوق )يتبع(إدا

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 مااطر اسعار الفائدة )يتبـع( (1
 

 :2018ديسمبر  31بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في للمجموعة حساسية أسعار الفائدة فيما يلي 
 املتوسط املرجح للعائد الفعلي  أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة  3أكثر من   أكثر من سنة  غيـر حساسة لسعر الفائدة  املجموع

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 املوجودات          

 ركزيةنقد وأرصدة لدى بنوك م 1.65% 2,346,281  22,781  910,196  1,357,085  4,636,343

 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك 3,81% 294,143  -  -  213,642  507,785

 إتفاقيات إعادة الشراء 2.72% 849,188  -  -  -  849,188

 قروض وسلف، صافي 6.35% 15,046,105  59,170  319,032  1,876,798  17,301,105

 أدوات حقوق امللكية–ية أخرى موجودات مال  -  45,026  160,252  612,041  817,319

 سندات دين –موجودات مالية أخرى  5.46% 268,803  55,337  344,030  3,384  671,554

 إستثمارات عقارية  -  -  -  608,473  608,473

 الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى   -  -  -  416,056  416,056

 أخرى  موجودات  -  -  -  3,011,097  3,011,097

 ممتلكات ومعدات  -  -  -  304,577  304,577

 مجموع املوجودات  18,804,520  182,314  1,733,510  8,403,153  29,123,497

 املطلوبات وحقوق امللكية          

 ودائع العمالء 3.30% 12,202,370  4,479,672  251,454  3,185,673  20,119,169

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك 2.46% 246,580  6,288  45,928  6,135  304,931

 مطلوبات أخرى   2,341  -  -  1,328,169  1,330,510

 سندات دين مصدرة 3.80% -  -  3,589,972  -  3,589,972

 حقوق امللكية   -  -  -  3,778,915  3,778,915

 موع املطلوبات وحقوق امللكيةمج  12,451,291  4,485,960  3,887,354  8,298,892  29,123,497

  جوة البنود املدرجة في بيا  املركي املالي  6,353,229  (4,303,646)  (2,153,844)  104,261  -

 فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة  6,353,229  2,049,583  (104.261)  -  -
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –ر السوق مخاط ب(
 

 مااطر اسعار الفائدة )يتبـع( (1
 

حســاب القيمـة الحاليــة، يبــتج فـي  يـتم إســتادام )العائــد الفعلـي( لــالداة املاليـة النقديــة هـو املعــدل الـ ي عنــدما  سـعر الفائــدة الفعـالإ  

تظهـــر  التــــيذات املعـــدل الثابـــع  إ  املعـــدل هـــو معـــدل تـــاري ي لـــألدوات. ة للفوائـــدالخاضـــع  ـــر بـــدو  البنـــود  عنـــ  القيمـــة املدرجـــة لـــألداة

 تظهر بالقيمة العادلة. التـياادوات  أوذات معدل الفائدة العائم  السول الحالية لألدوات ومعدل ،بالت لفة املطفأة
 

فــــي معــــد ت  ومنطقــــي محتمــــل غيــــرنتيجــــة   وعــــةللمجمحقـــول امللكيــــة و  املوحــــدأوالخســــارة  يظهـــر ال ــــدول التــــالي حساســــية بيـــا  الــــد ل

علــ  صــافي إيــرادات الفوائــد  تــأث ر التغ ــر املفاــرخ فــي معــدل الفائــدةات ثابتــة. إ  حساســية بيــا  الــد ل هــو غيـــر الفائــدة مــع إبقــاء بــاقي املت

بمــا فــي ذلــك التــأث ر املعومــة فائــدة الت تجاريــة واملطلو ــات املاليــة ذات معــد   غيـــراملاليــة ال واملطلو ــات لســنة واحــدة بنــاءح علــ  املوجــودات

. يـتم إحتسـاب حساسـية حقـول امللكيـة بإعـادة املحتمـل فـي معـد ت الفائـدة غيــرنتيجة الت  2019ديسمبر  31عل  أدوات التحوط كما في 

 .محتمــل فــي معــد ت الفائــدة غيـــرنتيجــة   2019ديســمبر  31كمــا فــي  التحــوط املتعلقــة بهــاأدوات  تــأث ربمــا فــي ذلــك  ثابتــةالفائــدة التقيــيم 

 البنـك املتعرضــة حسـاباتيـتم تحليـل حساسـية حقــول امللكيـة علـ  أسـاس مــدة اإلسـتحقال لألصـل أو عقــد املقاي ـة. يـتم مراقبـة جميــع 

 .الدراهم بآ فتم إظهار الحساسيات املتعلقة بها يارك زات العمالت و وتحليلها ل
 

2019    

 حساسية حقوق امللكية إيرادات الفوائدحساسية  الزيادة في األساس العملة
    

    38.072    38.072 200+ درهم

 (   44.483) (   44.483) 200+ دولر أمريكي

 (   1,959) (   1,959) 200+ أخرى 

    

 (38.072) (38.072) 200- درهم

    44.483    44.483 200- دولر أمريكي

    1,959    1,959 200- أخرى 
 

2018    

 حساسية حقول امللكية حساسية إيرادات الفوائد الييادة في ااساس العملة
    

 68,761 68,761 200+ درهم

 (37,748) (37,748) 200+ دو ر أمري ي

 (2,027) (2,027) 200+ أ رى 

    

 (68,761) (68,761) 200- درهم

 37,748 37,748 200- دو ر أمري ي

 2,027 2,027 200- أ رى 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(
 

 مااطر العملة  (2
 

فـــي معـــد ت العمـــالت ااجنبيـــة. إ  مجلـــس اإلدارة ي ـــع حـــدود  غيــــرقـــيم اادوات املاليـــة نتيجـــة   غيــــرماـــاطر   فـــيتتمثـــل ماـــاطر العملـــة 

فــي  امل موعــةيــتم مراقبتهــا سشــ ل يــومي، كمــا يــتم إســتادام أدوات تحــوط للتأكــد مــا إبقــاء ترك ــزات  التـــيو ة ات الارك ــزات ل ــل عملــملســتوي

  . العمالت ااجنبية ضما الحدود
 

ت ااجنبية. ر امل موعة تجاه العمال يتم التعامل بها وذلك لتقليل مااط التـيبصورة رئيسية بنفس العمالت  امل موعةموجودات  تمول 

. يقوم امل لس التنفي ي بوضع ااإلعتيادية بتمويل نشاطات عمالهه املخاطر العمالت ااجنبية ضما سيال أعمالهامل موعة تعرخ ت

، 2019ديسمبر  31يتم مراقبتها ما قبل اإلدارة العليا. كما في  التـيو حدود ملستوى التعرخ ل ل عملة وذلك للمراكي الليلية واليومية 

 كما  انع جميع التعرضات ضما الحدود املعتمدة ما قبل امل لس التنفي ي.، للعمالتجوهري صافي  عرخ امل موعة كا لدى لم ي
 

بالدو ر ا مري ي،  ا  ا رصدة بالدو ر ا مري ي حاليا و ما ا  الدرهم ا مارا ي وعمالت دول مجلس التعاو  الخليجي ا  رى مر وطة  

 .مهمة ااطر عملةمعتبر انها تمثل    
 

  عرضات جوهرية لها: امل موعةلدى  التـييوضح ال دول أدناه العمالت  
 

2018  2019   

   ألف درهم  ألف درهم

   مايعادله  مايعادل 

   طويل )قصير(  طويل )قص ر(

 يورو   25,222  689
 

ات غيـــر ابــل درهــم اإلمــارات العر يــة املتحــدة مــع إبقــاء بــاقي املتمحتمــل فــي معــدل العمــالت مق غيـــرإ  التحليــل املوضــح أدنــاه يحتســب تــأث ر  

الحساسـة للعملـة( وعلـ     ـر التجاريـةاملاليـة  واملطلو ـات )نتيجـة القيمـة العادلـة للموجـوداتاملوحـد  أوالخسـارةالثابتة عل  بيا  الـد ل 

عمـالت أجنبيـة آجلـة مسـتادمة للتحـوط للتـد قات القيمـة العادلـة لعقـود مقاي ـات العملـة وعقـود صـرف  غيــر)نتيجـة   حقـول امللكيـة

أو حقــول امللكيــة، بينمــا يظهــر التــأث ر الســلب  إنافــاخ  املوحـــد أوالخسـارة النقديـة(. يظهــر التــأث ر اإليجــاجي زيــادة محتملــة فــي بيــا  الــد ل

 أو حقول امللكية. املوحـد أوالخسارة محتمل في بيا  الد ل
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 

 مااطر العملة )يتبع( (2
 

 

 )ألف درهم(

 تعرض العمالت كما في

 2019ديسمبر  31
 التغيـر في حقوق امللكية التغيـر في صافي الدخل التغيـر في سعر العملة %

 1,261 1,261 %5+ يورو

 (1,261) (1,261) %5- يورو
    

 )ألف درهم(

  عرخ العمالت كما في

 2018ديسمبر  31
 التغيـر في حقول امللكية التغيـر في صافي الد ل التغيـر في سعر العملة %

 34 34 %5+ يورو

 (34) (34) %5- يورو

 

 مااطر أسعار ااسهم  (3

 

ات غيـــــر التجاريــــة نتيجــــة    يـــــرا ســــتثمارية  امل موعــــةلألســــهم فــــي محفظــــة تمثــــل ماــــاطر أســــعار ااســــهم اإلنافــــاخ فــــي القيمــــة العادلــــة 

 محتملة مقبولة في معد ت مؤشرات ااسهم وقيمة ااسهم الفردية.

 
 

نتيجــة  الشــامل اآل ــربالقيمــة العادلــة مــا  ـالل الــد ل كموجــودات ماليـة  للمجموعــةاســتثمارات حقــول امللكيـة املدرجــة إ  التـأث ر علــ  

 ات ثابتة هي كما يلي:غيـر ل في مؤشرات ااسهم مع إبقاء باقي التمحتم غيـر 

 

 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31 

 مؤشر السوق 

 تغيـر سعر 

 السهم

 التأثير على

 حقوق امللكية 

  غيـر سعر 

 السهم

 التأث ر عل  

 حقول امللكية

 ألف درهم % ألف درهم % 

     

 1,600 %1+ 1,272 %1+ أسواق أسهم عاملية

 (1,600) %1- (1,272) %1- أسواق أسهم عاملية
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 38
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 

 مخاطر أسعار األسهم  (3

 

 املخاطر التشغيلية

 

مشا ل أنظمة التشغيل واا طاء البشرية أو الغش واإلحتيال أو العوامل   عّرف املخاطر التشغيلية عل  أنها املخاطر الناتجة عا

الخارجية. وفي حالة  شل ال وابط بالعمل كما يببغي،  إ  مااطر التشغيل قد  سبب  شوي  للسمعة وعواقب قانونية وتنظيمية 

غيلية، ولكا بوجود إطار لل وابط الرقابية و التالي تؤدي إل   سارة مالية.    ستطيع امل موعة التالص ما جميع املخاطر التش

وما  الل املراقبة واإلستجابة للمااطر املحتملة،  ي و  باستطاعة امل موعة تقليل ه ه املخاطر.  شتمل ال وابط الرقابية وجود 

 ادام التدقيق الدا لي. صل  ّعال في املهام، وا ستادام وإجراءات التسويات وتدريب املوظف   وإجراءات التقييم، بما في ذلك إست

 

 كفاية وإدارة رأس املال 39

 

 إدارة رأس املال

 ، إل  مـا يلي:بيا  املركي املالي املـوحدتهدف امل موعة عند إدارة رأس املال، وهو مفهوم أشمل ما "حقول امللكية" في 

 

 ؛لدولة اإلمارات العر ية املتحدة ي املصرف املركي التعليمات والتوجيهات الصادرة عا  و قبمتطلبات رأس املال  ا لازام •

 عل  اإلستمرار في العمل وزيادة العائدات للمساهم  ؛ و امل موعةاملحا ظة عل  مقدرة  •

 .هااإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال •

 

 إلــ  املبـــاديء ك ب، مســتعينة فــي ذلــملــال النظــامي لــ  سشــ ل مســتمركفايــة رأس املــال واســتادام رأس اتراقــب امل موعــة 
ح
التقنيــات إســتنادا

 ـل ثالثـة مـات املطلو ـة إلـ  ل نـة الرقابـة املعلو وتر ع وضعتها ل نة بازل واملصرف املركيي لدولة ا مارات العر ية املتحدة.  التـيالتطويرية 

 .أشـهر

 

. هــــــــــاعلی طـــــــــوي تن لتيا لتشغیلیةا طــــــــــرلم اوا ول لسا طـــــــــرم او   ئتماا طــــــــــرم ا على ءبنا طـــــــــربالم ا جحةرم عةولمجما وداتجوم و  تك

 رل سائا طــرم ا هــابأن ول لسا طــرم ا فیرتع میت. هــاب جةدرلما ر یو میةولعما نیةزالمیا  ي جةدرلما طــرلم اا   ئتماا طــرم ا  تتضم

 بحرلا دلعم طــــــــــــرم ا  تتضمو ول لسا رسعاأ  ي كةرلحا  ع لناشئةوا میةولعما نیةزالمیا  ي جةدرلما ر یو جةدرلما لمالیةا زكرالما  ي

 هــــــابأن لتشغیلیةا طــــــرلم اا فیرتع میتو. لسلعا طــــــرم او لملكیةا ول حق  ي رخلتعا طــــــرم او اجنبیةا تلعمالا رفص رسعاأ طــــــرم او

  عأو  مةظانا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتعأو  یةرلبشا ءاطا ا  عأو  لناجحةا ر یأو  لكا یةا ر ی  لیةدالا تلعملیاا  ع لناتجةا رةل ساا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ا

 جیة.رل اا داثاحا
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )يتبع( كفاية وإدارة رأس املال 39

 

 )يتبع( إدارة رأس املال

 

  يما يلي تحليل رأس املال النظامي للمجموعة في شق  :

 

يشتمل عل  رأس املال العادي، وا حتياطي القانوني وا حتياطي العام واار ان رأس مال حقول امللكية العادية الشق ااول و  •

املدرجة في حقول  عناصر, و  عديالت تنظمية ا رى تتعلق بالاتغ ر امللموسال سعد  صم, احتياطيات عامة ,املحتجية

مصرف اإلمارات العر ية املتحدة  ش ل ماتلف ا راخ كفاية راس املال بموجب ارشادات امللكية و لكا يتم التعامل معها س

 .املركيي 

 .  ئتماا طرلم ا جحةاملر وداتجاملوي ما اجمال %1.25  يتجاوز ماصص عام  يت و  ما  الشق الثاني لرأس املال •

 

 تم تطبيق الحدود التالية للشق الثاني لرأس املال:

 

 ما الشق الثاني لرأس املال %67الشق الثاني لرأس املال يجب ا    يتاطى  -

 ما الشق ا ول لرأس املال %50وية يجب ا    تتاطى ناملطلو ات الثا -

   ئتماطر اجحة لم اودات املرجاملوعة ومجمما  %1.25املخصصات العامة يجب ا    تتاطى  -

 

 نك املركيي:ب يما يلي الحد ا دنى ملتطلبات كفاية راس املال كما هو موضح ما قبل ال

 

   ئتماطر اجحة لم اودات املرجاملوعة ومجمما  %7الحد ا دنى لبسبة الشق ا ول لرأس املال هو  -

   ئتماطر اجحة لم اودات املرجاملوعة وجممما  %8.5الحد ا دنى لبسبة الشق ا ول هو  -

   ئتماطر اجحة لم اودات املرجاملوعة ومجمما  %10.5مجموع نسبة كفاية راس املال ا ول هو  -

 

 , يجب الحفاظ عل  ماي  مؤقع  ئتماطر اجحة لم اودات املرجاملوعة ومجمما  %7با ضا ة ال  الشق ا ول لرأس املال هو 

 .  عل  ش ل الشق ا ول  ئتماطر اجحة لم اودات املرجاملوعة ومجمما  %2.5دره الحماية الراس مالية ق

 

لك, يجب الو اء بمتطلبات العازلة  الدورية امل ادة باستادام الشق ا ول.  مستوى العازل الدوري امل ادة ليتم ا طاره ذعالوة عل  

 .ل الفارة الحاليةنك املركيي  لو يوجد متطلبات للعازل الدوري امل اد  البما قبل ال

 

 ج.بات راس املال املفروضة ما الخار امتثلع امل وعة ل ميع متطل
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 )يتبع( كفاية وإدارة رأس املال 39

 

 3بازل 

 للتعاميم الصادرة عا املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة.
ح
 يتم إحتساب نسبة كفاية رأس املال و قا

 

  2019 ديسمبر  31 

 هـمألف در 

 2018ديسمبر  31 

 ألف درهـم

 مدققة(  ر )  )مدققة( 
    

    قاعدة رأس املال 

 3,312.548  2.920.581 اإلجمالي املوحد كفاية رأس املال

 -  - الشق ااول اإلضافي

    

 3,312.548  2,920.581 1مستوى 

 294,292  329.871  2مستوى 

 3,606.840  3,250.452 مجموع قاعدة رأس املال

    

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 23,543,342  26,389.680 مااطر ا ئتما 

 288,487  360,838 مااطر السول 

 1,414,857  1,290,982 مااطر  شغيلية 

 25,246,686  28.041.500 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 

    نسب رأس املال

 %13,12  %10.42 املوحد اإلجمالي نسبة كفاية رأس املال

 %13.12  %10.42 نسبة الشق ااول 

 %14.29  %11.59 نسبة حقول امللكية العادية

 
 

 لألدوات املالية  القيمة العادلة 40

 

 بالقيمة العادلة ما  الل اار ان والخسـائراإلستثمارات 

اإلســـتثمارات فــي أورال ماليـــة دلــة مـــا  ــالل اار ـــان أو الخســائر أو املحـــددة بالقيمــة العاتمثــل اإلســتثمارات املحـــتفظ بهــا سغـــرخ املتــاجرة 

رأس املــــال.  وارتفــــاع قيمــــةتــــاجرة م اســــب املو أر ــــان توزيعــــات اار ــــان و مــــا  ــــالل  للحصــــول علــــ  عائــــدات رصــــة  للمجموعــــةتقــــدم  التـــــيو 

، كمـا تت ـما 2019ديسـمبر  31نـة كمـا فـي علـ  أسـعار اإل ـالل املعل  سـتند قيمهـا العادلـة تت ما تلك ا سـتثمارات أورال ملكيـة مدرجـة

 انظمــة التســع ر املقبولــة سشــ ل عــام  يـــرســندات 
ح
 بــأ  جميــع ، مدرجــة  ســتمد قيمهــا العادلــة مــا التقييــيم الــدا لي الــ ي يــتم و قــا

ح
علمــا

 أسعار السول املالحظة.املد الت املستادمة في التقييم مستوحاة ما 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )يتبع( لألدوات املالية  القيمة العادلة 40

 

 الشامل اآل رمدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة ما  الل الد ل   يـرإستثمارات 

يـتم  التــيو ( درهـممليـو   323: 2018) درهـممليـو   209مدرجة محـتفظ بهـا بمبلـغ   يـرعل  أورال مالية  املوحدة تت ما البيانات املالية

نمــاذج التســع ر املعاــرف بهــا مقارنــة مــع أدوات مشــابهة مدعومــة بنمــاذج لرجوع إلــ  قياســها بالقيمــة العادلــة. يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــا

 صــم التــد قات النقديــة و قــا لإلســتثمار والقطــاع. ويت ــما نمــوذج التقيــيم سعــض التحاليــل   ــر املدعومــة بأســعار و وائــد مســتادمة 

 عادة ما قبل السول.

 

أســعار ااســهم فــي الشــر ات املماثلــة مــد الت هامــة فــي نمــوذج التقيــيم. إذا  انــع  ســتادم قيمــة نســب املقارنــة و  التـــيا ســتثمارات تمثــل 

ات اا ــرى ثابتـة  ــإ  القيمـة العادلــة لـألورال املاليــة سـازيد/ تقــل غيــر أعلــ / أقـل فــي حـ   أ  جميــع املت %5أسـعار أسـهم الشــر ات املماثلـة 

 (.درهممليو   16: 2018) درهممليو   11بواقع 

 

 بقيمتهـا املدرجـة كجـيء مـا الت غيـرأثر التب ا عتـرافتم 
ح
ات املاراكمـة فـي القيمـة العادلـة فـي غيــر في تقييم القيمة العادلـة واملعاـرف بهـا سـابقا

 حقول املساهم  .

 

 بالت لفة املطفأةاملقاسة املالية دوات القيمة العادلة لأل 

املدرجـة للموجــودات واملطلو ـات املاليــة الــواردة فـي البيانــات املاليــة اريــة الد اإلدارة أ  القــيم تـرى أدنــاه، ل و فــي ال ـدباسـتثناء مــا هـو مبــ   

 تقارب قيمها العادلة.املوحدة 

  2019 2018 

 القيمة العادلة  القيمة الد ارية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية   

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم املستوى  

      موجودات مالية 

جـــــــــــــودات ماليـــــــــــــة أ ـــــــــــــرى مو  -

 663,231 671,554 400,749 452.219 3 بالت لفة املطفأة

 17,301,105 17,301,105 17.735.756 17.735.756 3 قروخ وسلف، صافي- 

      

      مطلوبات مالية

 20,119,169 20,119,169 21,326,234 21,326,234 2 ودائع العمالء  -

 - - 3,019,861 3,024,000 2 سندات ديا مصدرة -

 

بنى
ُ
 بالت لفة املطفأة عل  أساس أسعار السول.املقاسة  العادلة للموجودات املالية اا رى القيمة  ت
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )يتبع( لألدوات املالية  القيمة العادلة 40

 

 ا عتـراف بقياس القيمة العادلة في بيا  املركي املالي املوحد

 لـــألدوات املا
ح
 3إلـــ   1ليــة التـــي يــتم قياســها سعـــد ا عتـــراف ااولــي بالقيمــة العادلــة، مقســـمة إلــ  املســتويات مــا يقــدم ال ــدول التــالي تحلــيال

 إل  الدرجة التـي يمكا  يها مالحظة القيمة العادلة.
ح
 استنادا

 
 

ية البشطة قياس القيمة العادلة هي تلك املستمدة ما ااسعار املتداولة ) يـر املعّدلة( في أسوال ااورال املال 1املستوى  •

 للموجودات أو املطلو ات املطابقة.

يمكا  التـي( 1ااسعار املدرجة ضما املستوى )   رأ رى  مد التقياس القيمة العادلة هي تلك املستمدة ما  2املستوى  •

 )كما في ااسعار( أو سش ل  
ح
عار، بما  يها مباشر )أي املستمدة ما ااس  يـرمالحظتها في املوجودات أو املطلو ات، إما مباشرة

 (.نظاميـة  يـراملدرجـة في أسـوال ااسعار 

   التـيلموجودات أو املطلو ات مد الت ل شمل  التـيقياس القيمة العادلة هي تلك املستمدة ما تقنيات التقييم  3املستوى  •

 ملحوظة(.  يـربيانات السول )بيانات إل  مالحظاتها  في ستند 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )يتبع( لألدوات املالية  القيمة العادلة 40

 

 )يتبع(  املوحدا عتـراف بقياس القيمة العادلة في بيا  املركي املالي 
 

 

 املجموع

املستوى 

  املستوى األول  املستوى الثاني الثالث

 2019ديسمبر  31 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة     

 إستثمارات بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائر    

 ملكية مدرجة اسهم 159,284 - - 159,284

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    

 ملكية مدرجة اسهم  127,183 - - 127,183

 ملكية   ر مدرجة اسهم  - - 209,252 209,252

 سندات ديـا   ر مدرجة   - 123,759 - 123,759

 املجموع 286,467 123,759 209,252 619,478

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام    

 بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائرسندات ديا     

 سندات ديا مدرجة  2,578,066 - - 2,578,066

 أخرى  / مطلوبات موجودات    

 للمشتقات املوجبةمة العادلة القي - 20,400 - 20,400

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة  - (7,577) - (7,577)

 2018ديسمبر  31

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة     

 إستثمارات بالقيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائر    

 ملكية مدرجة اسهم 143,446 - - 143,446

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإستثمارات بالقيمة     

 ملكية مدرجة اسهم 160,069 - - 160,069

 ملكية   ر مدرجة اسهم - - 323,239 323,239

 سندات ديـا   ر مدرجة   - 190,565 - 190,565

 املجموع 303,515 190,565 323,239 817,319

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام    

 القيمة العادلة ما  الل اار ان أو الخسائربسندات ديا     

 سندات ديا مدرجة 3,589,972 - - 3,589,972

 أخرى  موجودات    

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة  - 3,590 - 3,590

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة  -  (62,808) -  (62,808)
 

 

 .الحالية ةالسن الل  2و  1تحويالت ب   املستوى  تتم أيةلم 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 لألدوات املالية )يتبع(  القيمة العادلة 40
 

 :الشامل اآل رقياس القيمة العادلة للموجودات املالية اا رى بالقيمة العادلة ما  الل الد ل   3 سوية املستوى 

  2019  2018 

 ألف درهـم  ألف درهـم  

     

 564,417  323,239  الرصيد اإل تتاحي

 (241,178)   (113,987)  املعارف ب  في الد ل الشامل اآل ر الخسائر

 323,239  209,252  الرصيد النهائي

 

 املستخدمة في قياس القيمة العادلة املدخالت غير امللحوظة

 

 اس القيمة العادلةيتأثير املدخالت غير امللحوظة على ق

 

 يما يتعلق بالقيمة العادلة  عتبر مناسبة،  ا  استادام ا اراضات أو  عل  الر م ما أ  امل موعة  عتقد أ  التقديرات الخاصة بها

،  إ  التغي ر ببسبة 3طرل ماتلفة قد يؤدي إل  قياسات ماتلفة للقيمة العادلة.  يما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في املستوى 

 التأث ر التالي:  في ا اراخ أو أكثر ما ا  اراضات البديلة املعقولة املستادمة سي و  ل  10%

 التأثير على اليرادات الشاملة األخرى   2019ديسمبر  31

 سلبي إيجابي 

 +20,925 -20,925 

  

 التأث ر عل  ا يرادات الشاملة اا رى   2018ديسمبر  31

 سلب  إيجاجي 

 +32,324 -32,324 

 

 :الرئيسية الفتراضات في للتغيرات العادلة بالقيمة اسةواملق 3 املستوى  ضمن املالية لألدوات العادلة القيمة على التأثير

 ااداة  ئة حسب معقول  سش ل املحتملة البديلة ا  اراضات باستادام ، 3املستوى  ضما ادوات العادلة القيمة عل  التأث ر يعتبر

 .للغاية محدود املالية،

 

 العادلة بالقيمة املسجلة غير املالية األدوات

 

 املركيي  املتحدة العر ية اإلمارات مصرف لدى واارصدة النقد العادلة بالقيمة امل  لة   ر املالية ادوات دلةالعا القيم تت ما

 ءالعمال وودائع بنوك إل  واملستحق امقدم املد وعة املبالغ باستثناء اا رى  واملوجودات والسلفيات والقروخ بنوك ما واملستحق

 امل  لة   ر املالية ادوات العادلة القيم تاتلف   .امللحوظة السول  تال مد  عل  بناءح  2 توى املس ضما املصنفة اا رى  واملطلو ات

 .الد ارية قيمها عا جوهري  سش ل العادلة بالقيمة
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 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 لألدوات املالية )يتبع(  القيمة العادلة 40

 

 يتبع() العادلة بالقيمة املسجلة غير املالية األدوات

 

 :املالية البيانات في العادلة بالقيمة امل  لة   ر املالية ادوات العادلة القيم لتحديد املستادمة  اراضاتوا   للطرل  وصف يلي  يما

 

 الدفترية قيمها العادلة قيمها تقارب التي املوجودات

 

 الد ارية قيمها أ  ارخاملف ما )أشهر ثالثة ما أقل( ااجل قص رة ا ستحقال تواريخ ذات املالية واملطلو ات باملوجودات يتعلق  يما

 .محددة استحقال تواريخ لها ليس الت  التو  ر وحسابات الطلب تحع الودائع عل  ا  اراخ ه ا تطبيق تم .العادلة قيمها تقارب

 

 الثابتة الفائدة أسعار ذات املالية األدوات

 

 عندما السول  لدى الفائدة معد ت مقارنة ال خ ما طفأامل بالت لفة امل  لة املالية واملطلو ات للموجودات العادلة القيمة تقدير يتم

 الت  بالودائع الخاصة املقدرة العادلة القيمة ترتكي .مماثلة مالية بأدوات الخاصة الحالية السول  أسعار مع مرة اول  بها ا عاراف يتم

 سسندات يتعلق  يما السول  لدى سائدةال الفائدة أسعار باستادام املخصومة النقدية التد قات عل  ثابتة  ائدة اسعار تا ع

  عديل إجراء يتم املتغ رة الفائدة أسعار ذات املالية باادوات يتعلق  يما .ا ستحقال وتواريخ ا ئتمانية السمات نفس لها الت  الديا

 .مرة اول  بااداة ا عاراف يتم عندما ا ئتمانية الفرول في التغ ر يعكس ل ي

 

 الرقام املقارنة 41

 

 .ت املالية املوحدةاسعد ارقام املقارنة عند ا قت اء لتتوا ق مع العرخ في ه ه البيان فتصبيتم اعادة 

 

 امليزانية العمومية حدث ما بعد  42

 

وانتشر في جميع أنحاء العالم مما  سبب في اضطرابات في اانشطة  2020( في أوائل عام Covid-19تم تأكيد وجود   روس تاقي جديد )

ا ا  الوضع الت   ر جارية والبشاط ا قتصادي.  عتبر امل موعة أ  ه ا التفش   حدث   ر قابل للتعديل في امل زانية العمومية. نظرح

ويتطور سسرعة ،  إننا   نعتبر أن  ما املمكا تقديم تقدير ك   للتأث ر املحتمل له ا التفش   عل  امل موعة. سيتم دمج تأث ر  مستقر

ملخصصات  سائر ا ئتما   9توقعات ا قتصاد الكلي في تقديرات امل موعة للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ه ا التفش   عل  

 .2020املتوقعة وتقديرات ال رائب املؤجلة للفرول املؤقتة في عام 

 

 عتماد البيانات املالية املوحدة ا 42

 

 .2020 يوليو 8 قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد البيانات املالية املوحدة وإجازة إصدارها ما 




