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 املعلومات املالية املرحليةمراجعة حول تقرير 
 

 اإلدارةالسادة أعضاء مجلس 

 م. ع.   الشارقة ش.بنك 

 الشارقة

 اإلمارات العربية املتحدة 
 

 مقدمـة 

  30"املجموعة"( كما في    مًعا بــ  شار إليهاوي)والشركات التابعة له  )"البنك"(    لبنك الشارقة ش. م. عاملرفق    املوجز املوحد املرحليقمنا بمراجعة بيان املركز املالي  

أشهر   ستةالالتدفقات النقدية لفترة  و امللكية  التغيرات في حقوق  و الدخل الشامل  و ألرباح أو الخسائر  املرحلية لاملوجزة املوحدة  البيانات  وكل من    2021  يونيو

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم    املعلوماتمسؤولة عن إعداد هذه    اإلدارة املنتهية بذلك التاريخ. إن  
ً
. إن  ة: التقارير املالية املرحلي34املالية املرحلية وعرضها وفقا

 إلى مراجعتنا.
ً
 مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه املعلومات املالية املرحلية إستنادا

 

 نطاق املراجعـة 

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رق
ً
ة". أا مدقق الحسابات املستقل للمنشيجريه، "مراجعة املعلومات املالية املرحلية التي 2410م لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

ية، وإتباع إجراءات تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيس ي من األشخاص املسؤولين عن األمور املالية واملحاسب

 للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصتحليلية وإجراءات مراجعة أ
ً
 من نطاق القيام بالتدقيق وفقا

ً
ول خرى. إن نطاق املراجعة أقـل جوهريا

 على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. 
 

 اإلستنتـاج  

 إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن املعلومات املالية  
ً
 للمعيار  املرحلية  إستنادا

ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقا

 . 34املحاسبي الدولي رقم 
 

 (توش )الشرق األوسطديلويت آند 
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

 غير مدقق( ) املرحلي املوحداملوجز  بيان األرباح أو الخسائر 

  يونيو 30ة في لفترة الستة أشهر املنتهي

 

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 يونيو 30

 لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30 

 2020 2021 2020 2021 إيضاح 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 625.156 773,601 302.512 305,575  إيرادات الفوائد 

 (427.455) ( 725,358) (206.651) ( 175,740)  مصاريف الفوائد

 197,701 048,243 95,861 129,835  صافي إيرادات الفوائد  

      

 47,150 84,314 18,557 42,679  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 142,783 5,976 144,639 4,922  أرباح عمالت أجنبية

 ( 34,983) 35,041 12,802 23,143  )الخسارة( من االستثماراتالربح / 

 76,486 14,883 65,320 2,360  يرادات األخرى اإل 

      

 429,137 383,262 337,179 202,939  إيرادات العمليات

 (260,361) ( 54,199) ( 75,996) (54,309) 17 صافي خسارة انخفاض قيمة املوجودات املالية

 168,776 329,063 261,183 148,630  صافي إيرادات العمليات

 

 داريةوإ مصاريف عمومية

 

(101,984 ) (75,135 ) (186,872 ) (138,244) 

 ( 624) (3,215) ( 312) (1,933)  إطفاء موجودات غيـر ملموسة

  خسارة في املركز النقدي
(375,490 ) - (576,811 ) - 

 29,908 (437,835) 185,736 (330,777)  قبل الضرائب الربح(/خسارة )ال

  خارجية –مصاريف ضريبة الدخل 
(14,051 ) (4,527 ) (29,136) (611,70 ) 

 218,20 ( 466,971) 181,209 ( 344,828)  للفترة )الخسارة (/الربحصافي 

      

      عائدة إلى:

 18,658 ( 466,635) 181,452 ( 344,707)  مساهمي البنك

 ( 456) (336) ( 243) ( 121)  األطراف غيـر املسيطرة 

 18,202 ( 466,971) 181,209 ( 344,828)  )الخسارة (/الربح صافي 

      

األساس ي للسهم الواحد  )الخسارة (/الربح 

   – )درهم(

19 
(0.157 ) 0.082 (0.212 ) 0.008 

      

      

 

 

 

 

 ال يتجزأ 29 إلى 1 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
 .  املرحلية املوجزة املوحدة من هذه البيانات املالية  جزءا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

 )غير مدقق(  املرحلي املوحداملوجز  اآلخر  الشامل  الدخل  بيـان

 يونيو 30في  املنتهيةأشهر الستة  لفترة 
 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في

 يونيو  30 

 لفترة الستة أشهر املنتهية في

 يونيو  30 

 2021 2020 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  

     

 18,202 (466,971) 181,209 (344,828) للفترة )الخسارة (/الربح 

     

     الشامل اآلخرالدخل  ربح|   )خسارة(بـنود

 إلى بيان األرباح أو الخسائر  
ً
بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

     املوجز املوحد املرحلي 

 

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة  

 ( 15,518) 15,215 10,821 4,541 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

مالية بالقيمة العادلة   طلوباتصافي التغيـرات في القيمة العادلة مل

 61,634 4,822 ( 14,267) 4,198 االرباح أو الخسائر نتيجة مخاطر االئتمانمن خالل 

     

 46,116 20,037 ( 3,446) 8,739 االخر للفترةالشامل  )الخسارة( /الدخل   مجموع

     

 64,318 (446,934) 177,763 ( 336,089) للفترةالشامل الدخل  )خسارة (/ربح  مجموع

     

     :عائدة إلى

 64,774 (446,598) 178,006 ( 335,968) مساهمي البنك 

 ( 456) ( 336) ( 243) (121) األطراف غير املسيطرة 

     

 64,318 (446,934) 177,763 ( 336,089) للفترةالشامل الدخل  )خسارة (/ربح  مجموع

     

     

 

 

 

 

 

 

  29 إلى 1املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
. املرحلية املوجزة املوحدة  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 املرحلي  املوحد املوجز في حقوق امللكية  بيان التغيرات
 

 

 يونيو 30في  املنتهيةأشهر الستة  لفترة 
 

 مجموع

 حقوق امللكية 

األطراف غير 

 سيطرة امل

مجموع حقوق 

  امللكية العائدة إلى

 مساهمي البنك 

  األرباح املحتجزة

الخسائر  )/

 ( املتراكمة 

احتياطي القيمة 

 العادلة  

و  إحتياطي عام

 إنخفاضإحتياطي 

  رأس املال إحتياطي قانوني  حتياطي طوارئ ا القيمة

  الف درهم درهم الف الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم
          

 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في  2,100,000 1,050,000 640,000 293,109 ( 682,249) ( 291,984) 3,108,876 20,220 3,129,096

 الربح للفترة  - - - - - 18,658 18,658 (456) 18,202

 خرالشامل اآل الدخل  - - - - 46,116 - 46,116 - 46,116

 مجموع الدخل/ )الخسارة( الشامل للفترة  - - - - 46,116 18,658 64,774 (456) 64,318

 العمليات مع مالكي املجموعة          

 احتياطي إنخفاض القيمةمن تحويل   - - - ( 18,120) - 18,120 - - -

 )غير مدقق(  2020 يونيو  30يد في  الرص 2,100,000 1,050,000 640,000 274,989 ( 636,133) ( 255,206) 3,173,650 19,764 3,193,414

 

          

 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في  2,100,000 1,050,000 640,000 288,962 ( 740,095) ( 182,157) 3,156,710 8,707 3,165,417

 للفترة الخسارة - - - - - ( 466,635) ( 466,635) (336) ( 466,971)

 ل الشامل اآلخرالدخ - - - - 20,037 - 20,037 - 20,037

 الشامل للفترة الدخل/ )الخسارة( مجموع  - - - - 20,037 ( 466,635) ( 446,598) (336) ( 446,934)

 تأثير التضخم   - - - - - 740,062 740,062 - 740,062

 العمليات مع مالكي املجموعة          

  احتياطي إنخفاض القيمة إلىتحويل  - - - 60,147 - ( 60,147) - - -

 ( 18)إيضاح  رأس املال إلىتحويل  100,000 - - ( 100,000) - - - - -

 (18)إيضاح  تعويض أعضاء مجلس اإلدارة  - - - - - ( 3,306) ( 3,306) - ( 3,306)

 ( 18)إيضاح تبـرعات  - - - - - ( 7,500) ( 7,500) - ( 7,500)

 )غير مدقق(  2021 يونيو  30الرصيد في   2,200,000 1,050,000 640,000 249,109 ( 720,058) 20,317 3,439,368 8,371 3,447,739

 

  29 إلى 1املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
. املرحلية املوجزة املوحدة  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 )غير مدقق(    املرحلي  املوحداملوجز   بيان التدفقات النقدية

 يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
2020  2021   

 ألف درهـم

  

 ألف درهـم

 

 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 قبل الضرائب  لفترةل (/ الربحخسارةال) صافي   ( 437,835)  29,908       

 تعديالت على:     

     

 استهالك املمتلكات واملعدات   35,765  15,485

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة   3,215  624

 على أدوات الدين   العالوة اطفاء  ( 383)  (490)

 الربح من بيع األصول الثابتة   (97)  (1,004)

 من القيمة العادلة من سندات دين مصدرة الخسارةصافي   22,811  37,982

 من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة الربح صافي   (22,811)  (37,982)

 من موجودات مالية أخرى  صافي خسارة/ )ربح(  (5,215)  51,109

 خسارة غير محققة من  موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون   3,691  -

 صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية   54,199  260.361

 توزيعات أرباح مستلمة   (15,925)  (16,187)

 خسارة في املركز النقدي   576,811  -

 ت قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيليةأرباح العمليا  214,226  339,806

 تغييرات في     

 التـي تستحق بعد ثالثة أشهر و الودائع واألرصدة املستحقة من البنوك   (168,229)  -

 الوادائع اإللزامية لدى البنوك املركزية   468,944  105,586

 القروض والسلفيات   (774,502)  (1,562,226)

 موجودات أخرى   (463.552)  (173,801)

 ودائع العمالء   268,841  2,171,606

 مطلوبات أخرى   292,779  41,125

 األنشطة التشـغيـلية  الناتج من( /املستخدم في) النقد  (161,493)  922,096

 وتبرعات دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   (10,806)  -

 األنشطة التشـغيـلية( /الناتج من م فياملستخد)النقد  صـافي  (172,299)  922,096

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 شراء ممتلكات ومعدات   (10,468)  (1,973)

 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات   18.342  10,098

 استثمارات شراء   -  (1,961,657)

 إضـافات إلى استثمارات عقارية   ( 68,303)  (50,189)

 بيع استثمارات  املتحصل من  16,342  66,464

 توزيعات أرباح    15,925  16,187

 األنشطة االستثمارية املستخدم في صافي النقد  (28.162)  (1,921,070)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 تسوية جزئية لسندات دين مصدرة  -  (721,539)

 مصدرة  سندات دينمن  تحصلامل  459,125  -

 إلتزام االيجار   (7,691)  (14,486)

 األنشطة التمويلية  ( املستخدم في)من/  الناتجصافي النقد   451,434  (736,025)

 في النقد وما يعادله )النقص( / الزيادة صافي  250,973  (1,734,999)

 الفترة  النقد وما يعادله في بدايـة    1,358,191  4,034,393

 (21النقد وما يعادله في نهاية الفترة )إيضاح   1,609,164  42,299,39
 

 ال 29  إلى 1 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
  املرحلية املوجزة املوحدة  يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

  2021 يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 معلومات عامة  1

ديسمبر    22ة بموجب مرسوم أميـري صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتاريخ  تأسس بنك الشارقة )"البنك"( كشركة مساهمة عام

فبراير    1973 في  تسجيله  رقم    1993وتم  التجارية  الشركات  قانون  بموجب رخصة   1984لسنة    8بموجب  أعماله  البنك  بدأ  وقد  )وتعديالته(. 

 . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجارية واالستثمارية. 1974يناير   26ة بتاريخ بنكية صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحد

 

الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة. يمارس البنك أنشطته من خالل ثمانية فروع في   –  1394يقع املكتب املسجل للبنك في شارع الخان، ص.ب:  

 قة، دبي، أبوظبي، ومديـنة العين. دولة اإلمارات العربية املتحدة في كل من إمارات الشار 

 

 بـ"املجموعة"(.املالية املوجزة املوحدة املرحلية تتضمن البيانات 
ً
 أنشطة البنك وشركاته التابعة )يشار إليها معا

 

 عداد  اإل أسس  2

تقــارير املاليــة املرحليــة الصــادر عــن مجلــس ال - 34ملعيــار املحاســبي الــدولي رقــم وفــق ا للمجموعــة املرحليــة املوجزة املوحــدة  تم إعداد البيانات املالية

 .2015لسنة  2القانون االتحادي الجديد بدولة االمارات العربية املتحدة رقم وفق املتطلبات القانونية املعمول بهاو  ةمعايير املحاسبة الدولي

 

 املجموعة.غالبية عمليات   بها تسود التـيها العملة إذ أن بدرهم اإلمارات  املرحلية املوجزة املوحدة  تم عرض البيانات املالية

 

 31فــــي إعــــداد البيانــــات املاليــــة املوحــــدة الســــنوية للمجموعــــة للســــنة املنتـــــهية فــــي  السياســــات املحاســــبية املطبقــــة مــــع تلــــك السياســــات املتبعــــة تتفــــق

 .2020ديسمبر  

 

قــرأ فــي البيانــات املاليــة املوحــدة وبــةجميــع املعلومــات املطل املرحليــةاملــوجزة املوحــدة  ال تتضــمن هــذه البيانــات املاليــة لبيانــات بــالرجوع ل، وينبغــي أن تر

 2021يونيـــو  30إلـــى  2021ينـــاير  1ر نتـــائل الفتـــرة مـــن ـ. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ال تعتبـــ 2020ديســـمبر  31املاليــة املوحـــدة للمجموعـــة للســـنة املنتهيـــة فـــي 

 .2021ديسمبر    31في   التي ستنتهي   للسنة املاليةمن املمكن توقعها  التـي  للنتائلبالضرورة مؤشرا  

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة   3

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية 3-1

 

ــنةفـــي  ــة بتطبيـــق  السـ ــة، قامـــو املجموعـ ــيرات التعـــديالت عـــدد مـــن الحاليـ ــايير عوالتفسـ ــة الصـــادرة عـــن مجلـــس معـ ــارير املاليـ ــة للتقـ ــى املعـــايير الدوليـ لـ

 . 2021يناير  1املحاسبة الدولية والتي تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة املحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

 

ينــاير  1لفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد تــم تطبيــق املعــايير الدوليــة للتقــارير املاليــة الجديــدة واملعدلــة التاليــة، والتــي أصــبحو ســارية املفعــول ل

ــة أي تـــأثير هـــام علـــى املـــوجزة املوحـــدة فـــي هـــذه البيانـــات املاليـــة 2021 ــذه املعـــايير الدوليـــة للتقـــارير املاليـــة املعدلـ ــاحات أو . لـــم يكـــن لتطبيـــق هـ اإلفصـ

 .في هذه البيانات املالية املوجزة املوحدةاملبالغ املدرجة 
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

 )يتبع(  2021يونيو  30أشهر املنتهية في   لفترة الستة
 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 3

 )يتبع( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية 3-1

 

 ملخص  لة املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّد 

الفائدة   )تعديالت   2املرحلة    -إعادة تشكيل معيار سعر 

املالية رقم   الدولي للتقارير  املالية،    9على املعيار  األدوات 

األدوات املالية: االعتراف    39املعيار املحاسبي الدولي رقم  

إفصاحات    7والقياس، املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

عقود   4الدولي للتقارير املالية رقم  األدوات املالية، املعيار

رقم   املالية  للتقارير  الدولي  واملعيار  عقود    16التأمين 

 اإليجار(

 

الفائدة   معيار سعر  تشكيل  إعادة  في  التعديالت  على   2املرحلة    -تقدم  )تعديالت 

رقم   املالية  للتقارير  الدولي  رقم  9املعيار  الدولي  املحاسبي  املعيار  املعيار 39،   ،

رقم  الدول  املالية  للتقارير  املالية  7ي  للتقارير  الدولي  املعيار  الدولي   4،  واملعيار 

رقم   املالية  التشكيل، 16للتقارير  إعادة  يتطلبها  التي  للتعديالت  عملية  وسيلة   )

ايبور،  تشكيل  إعادة  نتيجة  فقط  إيقافها  يتم  ال  التحوط  محاسبة  أن  وتوضيح 

بفهم طبيعة ومدى املخاطر الناتجة   وإدخال اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمين 

لتلك  املنشأة  إدارة  وكيفية  املنشأة  له  تتعرض  الذي  ايبور  تشكيل  إعادة  عن 

مرجعية   معدالت  إلى  ايبورز  من  التحول  في  املنشأة  تقدم  إلى  باإلضافة  املخاطر 

 بديلة، وكيف تدير املنشأة هذا التحول.

بعد  -19كوفيد   العالقة  ذات  اإليجار  يونيو    30امتيازات 

رقم    2021 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  على  ))تعديالت 

 عقود اإليجار(  16

التعديل، ملدة سنة واحدة، يقم تعديل مايو   للمستأجرين إعفاًء   2020تم تمديد 

بكوفيد   املتعلق  اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  تقييم  لعقد    19  –من   
ً
تعديال يعتبر 

 اإليجار.

 

ه، ال توجد أية معايير هامة أخرى من املعايير الدولية للتقارير املالية أو تعديالت كانو سارية املفعول للمرة األولى للسنة باستثناء مما ذكر أعال 

 . 2021يناير  1املالية التي تبدأ في أو بعد 

 

 لم يتم اعتمادها بشكل مبكر املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد و  3-2

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 
  

رقم   الدولي  املحاسبي  املعيار  على  واملعدات  16تعديالت  واآلالت  قبل    املمتلكات  بالعائدات  املتعلق 
 االستخدام املقصود 

 
التعديال  بيع تمنع  من  عائدات  أي  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  بنود  من  بند  أي  تكلفة  من  تخصم  أن  ت 

األصناف املنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى املوقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا على العمل بالطريقة 
البنود، هذه  بيع  بعائدات  املنشأة  تعترف  ذلك،  من   

ً
وبدال اإلدارة.  قبل  من  تلك    املقصودة  إنتاج  وتكلفة 

 البنود، في الربح أو الخسارة

 2022يناير  1
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 3

 )يتبع(  لتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكراملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة وا 3-2

 
 2020-2018دورة التحسينات السنوية 

 
 تتضمن التحسينات تعديالت على املعايير التالية: 

 

 2022يناير  1

ـــة رقـــــم  • ـــارير املاليــ ـــدولي للتقــ ـــى  - 1املعيـــــار الــ ـــرة األولــ ـــة للمــ ـــة للتقـــــارير املاليــ ـــايير الدوليــ ـــق املعــ مح يســـــ  -تطبيــ
بقيــــاس  1)أ( مــــن املعيــــار الــــدولي للتقــــارير املاليــــة رقــــم  16التعــــديل للشــــركة التابعــــة التــــي تطبــــق الفقــــرة د 

فروق التحويل املتراكمة باستخدام املبــالغ املدرجــة مــن قبــل الشــركة األم، بنــاًء علــى تــاريخ انتقــال الشــركة 
 األم إلى املعايير الدولية للتقارير املالية.

يوضــــت التعــــديل أنــــه عنــــد تطبيــــق اختبــــار "نســــبة  -األدوات املاليــــة  9للتقــــارير املاليــــة رقــــم املعيــــار الــــدولي  •
٪" لتقيــيم مــا إذا كــان ســيتم إلغــاء االعتــراف بــالتزام مــالي، تقــوم املنشــأة بــإدراج فقــط الرســوم املدفوعــة 10

لمة مــن قبــل املنشــأة أو املستلمة بين املنشأة )املقترض( واملقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم املدفوعــة أو املســت
 أو املقرض نيابة عن الطرف اآلخر.

ــم  • ــار الــــدولي للتقــــارير املاليــــة رقـ املرفــــق  13يزيــــل التعـــديل املثــــال التوضــــي ي رقــــم  -عقــــود اإليجــــار  16املعيـ
مــــن املثــــال التوضــــي ي للســــداد املتعلــــق بالتحســــينات علــــى عقــــد  16باملعيــــار الــــدولي للتقــــارير املاليــــة رقــــم 

املــؤجر مــن أجــل حــل أي غمــوض محتمــل فيمــا يتعلــق بمعالجــة حــوافز اإليجــار التــي قــد اإليجــار مــن قبــل 
 تنشأ بسبب كيفية حوافز اإليجار في ذلك املثال.

للمعيـــــار  22يزيـــــل التعـــــديل املتطلبـــــات الـــــواردة فـــــي الفقـــــرة  - الزراعـــــة 41املعيـــــار املحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم  •
ات النقديـــة الضـــريبية عنـــد قيـــاس القيمـــة العادلـــة للمنشـــآت الســـتبعاد التـــدفق 41املحاســـبي الـــدولي رقـــم 

 لألصل الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية.
 

 

 : إندماج األعمال املتعلق باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي 3تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
دون تغيير    3ر الدولي للتقارير املالية رقم تهدف التعديالت إلى تحديث مرجع قديم لإلطار املفاهيمي في املعيا

 هام في متطلبات املعيار. 

 2022يناير  1

رقم   الدولي  املحاسبي  املعيار  على  الطارئة 37تعديالت  واملوجودات  الطارئة  واملطلوبات  املخصصات   :
 تكلفة تنفيذ العقد  -املتعلقة بالعقود املثقلة بااللتزامات 

الو  "تكلفة  التعديالت أن  بالعقد". يمكن أن تكون تحدد  تتعلق مباشرة  التي  "التكاليف  بالعقد تشمل  فاء" 
العمالة  املثال  سبيل  )على  العقد  بهذا  للوفاء  إضافية  تكاليف  إما  بالعقد  مباشرة  تتعلق  التي  التكاليف 
املثال   سبيل  )على  العقود  بتنفيذ  مباشرة  املرتبطة  األخرى  التكاليف  تخصيص  أو  املباشرة(  واملواد 

 ص مصاريف اإلستهالك لبند من املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة في تنفيذ العقد(. تخصي

 2022يناير  1
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 

 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 3

 )يتبع(  يدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكراملعايير الدولية للتقارير املالية الجد 3-2

 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 
  

 : عقود التأمين17املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
أن يتم قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء باإللتزامات   17ار الدولي للتقارير املالية  يتطلب املعي

 للقياس والعرض لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف 
ً
 أكثر توحيدا

ً
ويوفر نهجا

ا للتقارير  الدولي  املعيار  يحل  التأمين.  لعقود  متسق  محاسبي  مبدأ  على  رقم  قائم  املعيار   17ملالية  محل 
 2023يناير  1عقود التأمين كما في  4الدولي للتقارير املالية رقم 

 2023يناير  1

  
 : عقود التأمين17تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
تم تحديدها بعد    ملعالجة املخاوف وتحديات التنفيذ التي   17تعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

 . إن التغييرات الرئيسية هي:2017عقود التأمين في سنة  17نشر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 2023يناير  1

رقم   • املالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  املبدئي  التطبيق  تاريخ  الفترات   17تأجيل  إلى  عامين  ملدة 
 . 2023يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

تأمينية  • تغطية  توفر  التي  املماثلة  والعقود  االئتمان  بطاقات  لعقود  للنطاق  إضافي  استثناء 
 باإلضافة إلى استبعاد نطاق اختياري لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين هامة. 

في   • بما  للعقود،  املتوقعة  بالتجديدات  املتعلقة  التأمين  النقدية إلستحواذ  بالتدفقات  االعتراف 
املخ في  ذلك  بها  املعترف  التأمين  إلستحواذ  النقدية  للتدفقات  والتوجيهات  االنتقالية  صصات 

 األعمال املستحوذة في إندماج األعمال.
رقم   • املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  تطبيق  يسمح    17توضيح  مما  املرحلية  املالية  البيانات  في 

 داد التقارير.باختيار سياسة محاسبية على مستوى املنشأة املسؤولة عن إع
إلى خدمة عائد االستثمار والخدمات املتعلقة   • العائد  التعاقدي  توضيح تطبيق هامش الخدمة 

 باالستثمار والتغييرات في متطلبات اإلفصاح املقابلة.
 تمديد خيار تخفيف املخاطر ليشمل عقود إعادة التأمين املحتفظ بها واملشتقات غير املالية.  •
املنشأ • تلزم  التي  املثقلة  تعديالت  التأمين  عقود  بخسائر  األولي  اإلعتراف  عند  تعترف  أن  ة 

 باإللتزامات الصادرة لكي تعترف كذلك بمكاسب من عقود إعادة التأمين املحتفظ بها. 
موجودات  • بعرض  املنشآت  تقوم  بحيث  املالي  املركز  بيان  في  التأمين  لعقود  مبسط  عرض 

املالي   املركز  بيان  في  التأمين  عقود  عقود ومطلوبات  محافظ  باستخدام  تحديدها  يتم  التي 
 من مجموعات عقود التأمين. 

ً
 التأمين بدال

لتاريخ  • االنتقال  لعملية  األعمال وتخفيف إضافي  اإلنتقال ملجموعات  إعفاء إضافي من عمليات 
 تطبيق خيار تخفيف املخاطر واستخدام نهج انتقال القيمة العادلة. 

 

 

عرض البيانات املالية املتعلقة بتصنيف املطلوبات كمتداولة   1ولي رقم  تعديالت على املعيار املحاسبي الد
 أو غير متداولة 

إذا   ما  تحديد  الشركات على  املتطلبات من خالل مساعدة  تطبيق  في  االتساق  تعزيز  إلى  التعديالت  تهدف 
)مستح كمتداولة  مؤكد  غير  تسوية  تاريخ  لها  التي  األخرى  واملطلوبات  الديون  تصنيف  يجب  أو  كان  قة 

 يحتمل أن تكون مستحقة السداد خالل سنة واحدة( أو غير متداولة في بيان املركز املالي.

 2023يناير  1
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 3

 )يتبع(  ية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكراملعايير الدولية للتقارير املال 3-2

 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 
  

ن تمديد اإلعفاء املؤقو من تطبيق املعيار الدولي عقود التأمي  4تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  
 9للتقارير املالية 

رقم   املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  في  املؤقو  لإلعفاء  املحدد  الصالحية  انتهاء  تاريخ  التعديل  من   4يغير 
بيق املعيار  األدوات املالية، بحيث تكون الشركات مطالبة بتط  9تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  

 . 2023يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  9الدولي للتقارير املالية رقم 
 

 2023يناير  1

رقم   الدولي  املحاسبي  املعيار  على  بيان    1تعديالت  املالية  للتقارير  الدولي  واملعيار  املالية  البيانات  عرض 
   2املمارسة 

س عن  املنشأة  تفصت  أن  التعديالت  املحاسبية  تتطلب  سياساتها  من   
ً
بدال الجوهرية،  املحاسبية  ياساتها 

يتم إضافة   الجوهرية.  املحاسبية  السياسة  تحديد  للمنشأة  يمكن  التعديالت األخرى كيف  الهامة. توضت 
أمثلة على متى يحتمل أن تكون السياسة املحاسبية جوهرية. لدعم التعديل، وضع املجلس أيًضا إرشادات 

 2ات تطبيق "عملية األهمية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة في بيان املمارسة  وأمثلة لشرح وإثب
 الخاص باملعيار الدولي للتقارير املالية.

 

 2023يناير  1

رقم   الدولي  املحاسبي  املعيار  على  املحاسبية   8تعديالت  التقديرات  في  والتغييرات  املحاسبية  السياسات 
 واألخطاء

 
التعديال  بموجب تستبدل  املحاسبية.  التقديرات  بتعريف  املحاسبية  التقديرات  في  التغيير  تعريف  ت 

التعريف الجديد، فإن التقديرات املحاسبية هي "املبالغ النقدية في البيانات املالية التي تخضع لعدم التأكد  
املحاسبية   السياسات  كانو  إذا  املحاسبية  التقديرات  بتطوير  املنشآت  تقوم  القياس".  قياس  من  تتطلب 

في   التغيير  أن  التعديالت  توضت  القياس.  من  التأكد  عدم  على  تنطوي  بطريقة  املالية  البيانات  في  بنود 
 التقدير املحاسبي الناتل عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ. 

 

 2023يناير  1

رقم   الدولي  املحاسبي  املعيار  على  الدخل  -  12تعديل  الصلة  علقة  املت  ضريبة  ذات  املؤجلة  بالضريبة 
 باملوجودات واملطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة 

من  متساوية  مبالغ  فيها  التي  املعامالت  على  ينطبق  ال  األولي  االعتراف  من  اإلعفاء  أن  التعديالت  توضت 
 الفروق املؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة  

 

 2023يناير  1

املالية رقم  تعديالت على املعيار ا للتقارير  املالية املوحدة واملعيار املحاسبي الدولي رقم    10لدولي  البيانات 
28  ( في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  في األصول  2011استثمارات  املساهمة  أو  بيع  بمعالجة  املتعلقة   )

 بين املستثمر والشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة.

تطبي تاريخ  تحديد  بعد  يتم  ق لم 
مسموح  التطبيق  يزال  ال  التعديالت. 

 به. 
 

عندما تكون قابلة  تتوقع املجموعة أن يتم تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة  
تأثير هام على البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة للمجموعة في   للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي

 فترة التطبيق األولي. 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة 3
 )يتبع(  ير غير املؤكد أحكام محاسبية هامة ومصادر رئيسية للتقد 3-3
 

سياسات املحاسبية  يتطلب إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من اإلدارة القيام بأحكام، تقديرات وافتراضات والتي تؤثر على تطبيق ال
 ديرات.واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات والدخل واملصاريف. قد تختلف النتائل الفعلية عن هذه التق

 
للم املحاسبية  السياسات  لتطبيق  اإلدارة  التي وضعتها  الهامة  فإن األحكام  املوحدة،  املوجزة  املرحلية  املالية  البيانات  إعداد هذه  جموعة واملصادر عند 

 .  2020  ديسمبر  31الرئيسية للتقدير غير املؤكد متوافقة مع تلك املستخدمة في البيانات املالية كما في وللسنة املنتهية في 

 

 إدارة املخاطر املالية   4

 31وللســنة املنتهيــة فــي إن أهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة والسياسات املتعلقة بها متوافقة مع تلك املفصت عنها في البيانات املالية املوحدة كمــا فــي 

 .2020ديسمبر

 

 أساس توحيد البيانات املالية   5

 البيانات املالية للبنك واملنشآت الخاضعة لسيـطرته. تتحقق السيطرة عندما يكون للبـنك: تتضمن البيانات املالية املوحدة 

 

 السلطة على املنشأة املستثمر بها، •

 التعرض لـ / الحقوق في العوائد املتغيـرة، من ارتباطها باملنشأة املستثمر بها ، و  •

 لى قيمة عوائد املنشأة املستثمر بها. القدرة على ممارسة السلطة على املنشأة املستثمر بها للتأثير ع •

 

التابعـــة لـــنفس الفتـــرة تضـــم البيانـــات املاليـــة املـــوجزة املوحـــدة املرحليـــة البيانـــات املاليـــة للبنـــك واملنشـــآت التابعـــة. لقـــد تـــم إعـــداد البيانـــات املاليـــة للشـــركات 

 املالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك.

 

ـــاريف والتـــــدفقات النقديـــــة الداخليـــــة املرتبطـــــة باملعـــــامالت املتبادلـــــة بـــــين أعضـــــ  تلغـــــى اء جميـــــع املوجـــــودات واملطلوبـــــات وحقـــــوق امللكيـــــة واإليـــــرادات واملصــ

 املجموعة بالكامل عند توحيد البيانات املالية.
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( بيانات املاليةأساس توحيد ال  5

 

كمعـــامالت إن التغيـــرات فـــي حصــص ملكيـــة البنــك فـــي الشــركات التابعـــة، والتـــي ال تـــؤدي إلــى فقـــدان البنــك للســـيطرة علــى الشـــركات التابعــة، يـــتم محاســبتها 

ت في حصصهم في الشــركات التابعــة.  ملكية. يتم إجراء تعديل على القيم الدفترية لحصص البنك وحصص حقوق األطراف غيـر املسيطرة لتعكس التغيـرا

واجــب دفعــه، يتم االعتـراف مباشرة في حقوق امللكية بالفرق بين مبالغ تعديل حصــص حقــوق األطــراف غيـــر املســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ املــدفوع/ ال

 ة.املجموعأو املبلغ املستلم/ املتوقع استالمه، وتسجل في حقوق امللكية مباشرة وتوزع على مالكي 

 

 فيما يـلي الحصص التـي تحتفظ بها املجوعة في الشركات التابعة إما بشكل مباشر أو غيـر مباشـر:  

 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة اإلستحواذ سنة التأسيس نسبة اإلمتالك  إسم الشركة التابعة 

 2021 2020     

 سة مالية مؤس لبنان 2008 1965 ٪100 %100 بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل. 

 اإلمارات العربية املتحدة 2017 2007 ٪100 %100 إي ال كابيتال ش.م.ح 
االستثمار في مؤسسة  

 مالية 

 اإلمارات العربية املتحدة 2007 2007 ٪100 %100 ريل استيو ش.م.ح  بوس
أنشطة تطوير 

 العقارات 

 ثماراالست اإلمارات العربية املتحدة 2007 2007 ٪100 %100 كابيتال ش.م.ح  بوس

بوليكو للتجارة العامة 

 ذ.م.م. 
 تجارة عامة اإلمارات العربية املتحدة 2008 2008 100٪ 100%

 اإلمارات العربية املتحدة 2010 2010 ٪100 %100 بوريالس جلف ش.م.ح 
أنشطة االستثمار 

 وتطوير العقارات

 أنشطة تمويلية  جزر كايمان 2015 2015 ٪100 %100 بوس للتمويل ليمتد

 اإلمارات العربية املتحدة 2017 2010 ٪90 %90 ت كابيتال ش.م.ح مويل
أنشطة تطوير 

 العقارات 

تفاقيات إعادة بوس إل

 ليمتد  الشراء
 أنشطة تمويلية  جزر كايمان 2018 2018 100٪ 100%

 أنشطة تمويلية  جزر كايمان 2018 2018 ٪100 %100 ليمتد لمشتقاتبوس ل
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 )يتبع(  2021يونيو  30نتهية في لفترة الستة أشهر امل

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية  6

 فيما يلي تحليل النقد واألرصدة للمجموعة لدى بنوك مركزية: (أ)

 

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

     

 نقد في الصندوق   170,438  163,768

 ( 6.1)ايضاح  قانونية ودائع  ,098855  1,128,266

  حسابات جارية  4,506,515  3,720,562

 شهادات إيداع   956,686  1,231,611

6,244,207  6,488,737   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة   (731,992)  ( 710,108)

5,534,099  5,756,745   

 

 ملركزية: )ب( فيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى البنوك ا

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

     

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   3,902,632  4,056,630

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  2,586,105  2,187,577

6,244,207  6,488,737   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة   (731,992)  ( 710,108)

5,534,099  5,756,745   
 

 

 

حســابات تحــو الطلــب، ودائــع ألجــل وودائــع أخــرى علــى لــدى بنــوك مركزيــة مختلفــة وذلــك ودائــع قانونيــة يتطلــب مــن املجموعــة االحتـــفا  ب 6.1

وفرة لتمويــل العمليــات اليوميــة للمجموعــة. ومــع ذلــك، وافــق املصــرف لــدى البنــوك املركزيــة غيـــر متــ الودائــع القانونيــة . إن القانونيــةحســب املتطلبــات 

ــبال  رقـــــم  ــدة  بموجــــب الــ ــارات العربيـــــة املتحــ ــة اإلمــ ــى حـــــد 4310/2008املركــــزي لدولــ ــاالقتراض إلــ ــاطي بالـــــدرهم  ٪100، للبنــــوك بــ ــات اإلحتيــ مــــن متطلبــ

مليــون درهــم  255لــدى املصــرف املركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة نيــة الودائــع القانو  و، بلغــ 2021يونيــو  30اإلماراتي والدوالر األمريكــي. كمــا فــي 

 مليون درهم(.  434:  2020ديسمبر    31)
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 7

 

 بنوك: ال)أ( فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املستحقة من 

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 تحو الطلب   213,098  123,631

 ألجل   7,397  7,032

130,663  220,495   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة   (2,208)  ( 1,617)

129,046  218,287   
 

 

 

  

 : البنوكمن  ستحقةامل األرصدةو  ائعللود)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي 

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   189,255  114,563
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  31,240  16,100

130,663  220,495   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة   (2,208)  ( 1,617)

129,046  218,287   
 

 إتفاقيات إعادة الشراء 8

 
 

 

 إتفاقيات إعادة الشراء: فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املستحقة من 

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 نوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدةب  -  115,386

115,386  -   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة   -  ( 1,152)

114,234  -   
 

  مليون درهم 113أبرمو اتفاقيات إعادة شراء تم بموجبها الحصول على سندات بقيمة عادلة تبلغ كانو املجموعة قد ,  2020ديسمبر   31كما في 

 إتفاقيات إعادة الشراءتم إستحقاق  د. ويحتفظ الطرف املقابل باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املستلمة كضمان.كضمان مقابل إيداعات النق 

 . 2021يونيو   30أشهر املنتهية في  ةتالسخالل فترة 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 
 

 قروض وسلفيات، صافي  9

 

 املقاسة بالتكلفة املطفأة: املجموعةلقروض وسلفيات  )أ( فيما يلي تحليل

 

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 السحب على املكشوف  5,643,970  5,797,403

 قروض تجارية  12,782,355  11,487,866

 أوراق قبض  2,120,649  2,943,203

 سلف أخرى   1,659,844  1,171,088

 صافي فوائد معلقة املبلغ االجمالي للقروض و السلفيات    22,206,818  21,399,560

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة   ( 2,015,733)  ( 1,943,953)

 قروض وسلفيات الصافي   20,191,085  19,455,607

 

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل الجغرافي )ب( فيما يلي 

 

   2021يونيو  30  2020بر ديسم 31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  مقيمين  قروض وسلفيات  19,522,448  18,502,625

 لبنان مقيمين داخل  غير قروض وسلفيات    1,781,112  1,666,555

 رى أخ غير مقيمين قروض وسلفيات    903,258  1,230,380

21,399,560  22,206,818   
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 
 

 )يتبع(  قروض وسلفيات، صافي 9

 

  نخفاض في القيمةاحتياطي اإل  (ج)

 

 
ً
 املتحدة العربية اإلمارات مصرف هات توجي بموجب املكون  املخصص تجاوز  إذا املركزي، املتحدة العربية اإلمارات مصرف من الصادر للتعميم وفقا

  املكون  املخصص عن املركزي 
ً
 يتم .اإلنخفاض في القيمة احتياطي إلى الزيادة تحويل يجب املالية، التقارير إلعداد الدولية املعايير من 9 رقم ملعيار وفقا

 :التالي النحو على ذلك تفاصيل بيان 

 
 البنك   البنك 

 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   ( غير مدققة) محدد -احتياطي االنخفاض في القيمة 

  فوائد معلقة و محددة مخصصات
ً
 العربية اإلمارات مصرف من الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركزي  املتحدة

1,459,501  1,459,501 

  3 املرحلة مخصصات 
ً
 1,756,299  1,865,291 * املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير من 9 رقم للمعيار طبقا

 -  - في حقوق امللكية القيمة  في االنخفاض احتياطي إلى تحويله تم محدد مخصص

 

 
 البنك   البنك 

 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة(   ( غير مدققة) جماعي -احتياطي االنخفاض في القيمة 

  امةع مخصصات
ً
 317,264  337.959 املركزي  املتحدة العربية اإلمارات مصرف من  الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

  2 واملرحلة 1 املرحلة مخصصات 
ً
 128,302  88,850 * املالية التقارير الدولية إلعداد املعايير من 9 رقم للمعيار طبقا

 188,962  249,109 حقوق امللكية في القيمة في االنخفاض احتياطي  إلى تحويله تم عام  مخصص

 

 

 

: تم تحويل  2020يونيو  30) احتياطي انخفاض القيمة إلى  األرباح املحتجزة مندرهم إماراتي مليون  60   ، تم تحويل 2021يونيو  30كما في 

 األرباح املحتجزة(. إلى   احتياطي انخفاض القيمة مليون درهم إماراتي من  18

 

 للمعيـــااملخصصـــات *  
ً
ــا تســـتند إلـــى تصـــنيف القـــروض حســـب مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  ,مـــن املعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير املاليـــة 9ر رقـــم طبقـ

 املركزي.
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 
 

 بالتكلفة املطفأة  و  ستثمارات مقاسة بالقيمة العادلةا 10

 : للمجموعة ت مقاسة بالقيمة العادلة و بالتكلفة املطفأةاستثمارافيما يلي  (أ)

  2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

  ألف درهم   ألف درهم

  )غير مدققة(   )مدققة( 

 مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات   

 ( إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1)   

 ة مدرجةملكي اسهم 138,654  121,760

121,760  138,654  

 ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2)   

 ملكية مدرجة اسهم 111,614  94,818

 ملكية غير مدرجة  اسهم 174,044  175,042

 سندات ديـن 99,688  99,680

 ئر اإلئتمان املتوقعة خسا (70,322)  ( 70,322)

299,218 
 

315,024 
 

 مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات مجموع  453,678  420,978

 مقاسة بالتكلفة املطفأة استثمارات    

 سندات ديـن 4,337,774  4,354,187

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  (114,892)  ( 113,354)

4,240,833  4,222,882  

 ستثمارات مجموع اال  4,676,560  4,661,811
 

 

سندات  تشتمل .(املالي دبي وسوق  أبوظبي لألوراق املالية سوق )  املالية لألوراق  املتحدة العربية اإلمارات دولة أسواق في هي ملدرجةا االستثمارات أغلبية  إن 

 شهر املقبل. 12مليار درهم صكوك مع حكومة الشارقة تم تجديدها خالل الفترة ملدة  4الدين بالتكلفة املطفأة 

 

مليون درهم(   2,997   :2020ديسمبر  31مليون درهم إماراتي )  3,331بقيمة عادلة تبلغ  صكوكلفة املطفأة على تشتمل سندات الدين املقاسة بالتك

 (. 14كضمان مقابل قروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح  

 

 حسب املنطقة الجغرافية: االستثماراتفيما يلي تفصيل محفظة   (ب)
 

    2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   همألف در 

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  4,431,156  4,402,156

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(   413,013  425,720

 اوروبا   17,605  17,611

4,845,487  4,861,774   

 وقعة خسائر اإلئتمان املت  (185,214)  ( 183,676)

4,661,811  4,676,560   
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 
 

 موجودات أخرى  11

 

     2021يونيو  30   2020ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة( 

 (15حسابات متقابلة )إيضاح  –قبوالت   974,924 674,155
 ة القبض  فوائد مستحق  74,987 41,150
10,580 17,423    

ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 حسابات مقاصة مدينة وإيرادات مستحقة   11,035 9,623
132,740 191,293 

 
 أخرى 

868,248 1,269,662 
 

 

 
 ودائع العمالء  12

 

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

     2021يونيو  30    2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   ة( )مدقق

 حسابات جارية وأخرى   5,344,463  4,619,779

 حسابات توفير   767,350  897,183

 ألجلودائع   17,829,613  18,155,622

23,672,584  23,941,426   
 

 

 أرصدة مستحقة للبنوكع و ودائ 13

 

 فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة املستحقة للبنوك:  )أ(

     2021يونيو  30    2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 تحو الطلب   90,391  65,915

 ألجل  180,000  175,000

240,915  270,391   
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك 13

 

 للبنوك:  ستحقةامل األرصدةو  للودائعيل الجغرافي فيما يلي التحل)ب(        
 

 

     2021يونيو  30    2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  226,808  237,614

 اإلمارات العربية املتحدة  دولة بنوك خارج  43,583  3,301

240,915  270,391   

 

 بيعإتفاقيات إعادة  14

 

 : بيعإتفاقيات إعادة فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املستحقة من 

     2021يونيو  30    2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

  ت العربية املتحدةادولة اإلمار داخل بنوك   2,678,084  2,438,842

2,438,842  2,678,084   

 

 

بموجبها إعطاء   تم  بيع  اتفاقيات  كضمان مقابل   (مليون درهم  2,997ديسمبر:    31)  مليون درهم  3,331بقيمة    بقيمة عادلة  صكوكأبرمو املجموعة 

مليون   334إعادة الشراء مبلغ  يشمل قرض      وتحتفظ املجموعة باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املعطاة كضمان.  )أ((.10)إيضاح    اإلقتراض

مليون درهم   334:  2020ديسمبر    TESS  (31بموجب برنامل    مصرف اإلمارات العربية املتحدة درهم إماراتي يتعلق بتسهيل التكلفة الصفري املقترض من  

 إماراتي(.
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 أخرى  مطلوبات 15

     2021يونيو  30   2020مبر ديس 31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة( 

 (11)إيضاح حسابات متقابلة  –قبوالت   974,924 674,155

 مصروفات مستحقة وأخرى   398,045 293,894

 فوائد مستحقة الدفع   194,858 233,450

 ر ممول قعة من التعرض الغيرة اإلئنمان املتو اخس  110,392 131,529

 إلتزام االيجار   79,010 86,700

 ضريبة مؤجل إلتزام   68,789 41,697

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين    51,856 48,056

 إيرادات غيـر مكتسبة   45,723 54,505

 األرصدة املقاصة  21,590 72,623

 شيكات املدراء  15,854 19,231

1,655,840 1,961,041 
  

 

 

 دين مصدرة  سندات  16

 

  1،836مليون دوالر أمريكي )ما يعادل    500، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابو بقيمة إجمالية بلغو  2017فبراير    28في  

إلى   باإلضافة  متوسطة  مقايضة  في  سنوات  خمس  مدتها  استحقاق  لفترة  درهم(  توازي    225مليون  أساس  هذه  4.23نقطة  إصدار  تم  وقد   .٪

 (الذي تم إدراجه في بورصة إيرلندا. EMTNندات بموجب برنامل السندات املتوسطة األجل )الس

 

بلغو  2019اغسطس    8في   إجمالية  بقيمة  عائم  فائدة  معدل  ذات  مضمونة  غير  سندات  البنك  أصدر  يعادل   120,  )ما  أمريكي  دوالر  مليون 

نقطة أساس, مصنفه بالتكلفة املطفأة. وقد تم    190ثالثة اشهر باإلضافة إلى    مليون درهم( لفترة استحقاق مدتها ثالث سنوات في ليبور   440.76

 (. EMTNإصدار هذه السندات بموجب برنامل السندات املتوسطة األجل )

 

 2,204مليون دوالر أمريكي )ما يعادل    600، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابو بقيمة إجمالية بلغو  2019سبتمبر    11في  

٪, مصنفه بالتكلفة املطفأة.   4.015نقطة أساس توازي    250مليون درهم( لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات في مقايضة متوسطة باإلضافة إلى  

 (الذي تم إدراجه في بورصة إيرلندا.EMTNوقد تم إصدار هذه السندات بموجب برنامل السندات املتوسطة األجل )

 

 386ما يعادل    سويسري   فرنكمليون    100ك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابو بقيمة إجمالية بلغو  ، أصدر البن2019  نوفمبر  4في  

٪, مصنفه بالتكلفة املطفأة.  1.4575نقطة أساس توازي    205سنوات في مقايضة متوسطة باإلضافة إلى    أربعلفترة استحقاق مدتها    مليون درهم

السويسرية    السندات البورصه  في  إصداره  SIXمدرجة  تم  )ا  وقد  األجل  املتوسطة  السندات  برنامل  بورصة  EMTNبموجب  في  إدراجه  تم  (الذي 

 إيرلندا.
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 
 

 )يتبع(  دين مصدرة سندات    16

 

مليون   459.125مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  125الية ، أصدر البنك سندات أولية غير مضمونة بسعر فائدة ثابو بقيمة إجم 2021فبراير  15في 

٪ ، مصنفة بالتكلفة املطفأة. تم 2.0نقطة أساس ، بعائد  180درهم إماراتي( لفترة استحقاق مدتها عام واحد في منتصف املقايضات باإلضافة إلى 

 الخاص بالبنك.  EMTNإصدار السندات بموجب برنامل 

 

 مليار دوالر أمريكي. 2.5 الذي يبلغللبنك  EMTNبرنامل  تجديد على 2021  يونيو 3في  العموميةوافقو الجمعية 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية 17 ومخاطر اإلئتمان  
 

لى النحو التالي:ع  2020ديسمبر    31و  2021يونيو  30توزيع خسارة إنخفاض القيمة كما في    

 
3  املرحلة اإلجمالي  2  املرحلة  1 املرحلة  )غير مدققة( 2021يونيو  30كما في    

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
     

731,992 992,731 املصارف املركزيةلدى  األرصدة     - -     

املالية مبالغ مستحقة من البنوك واملؤسسات 2,197 11 - 2,208  

015,7332,  القروض والسلفيات  197,008 740,640 1,078,085 

  من خالل الدخل الشامل اآلخر  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة - - 70,322 70,322

 استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة  7,574 - 107,318 114,892

 التعرضات الغير ممولة  4,148 14,881 91,363 110,392

3,045,539 080,92,07  532,755  اإلجمالي  210,927 

 
3  املرحلة اإلجمالي  2  املرحلة  1 املرحلة  )مدققة(  2020 ديسمبر  13كما في    

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
     

املصارف املركزيةلدى  األرصدة  - - 710,108 710,108    

اليةامل مبالغ مستحقة من البنوك واملؤسسات 1,481 136 - 1,617  

العكس ي اتفاقيات إعادة الشراء 1,152 - - 1,152  

 القروض والسلفيات  289,678 760,970 893,305 1,943,953

من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة - - 70,322 70,322  

 استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة  4,086 - 109,268 113,354

131,529 5114,24  التعرضات الغير ممولة  4,762 12,522 

 اإلجمالي  301,159 773,628 1,897,248 2,972,035
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )يتبع(  ومخاطر االئتمان صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية 17

 2021يونيو  30ودات املالية خالل الفترة املنتهية في فيما يلي الحركة في خسارة انخفاض القيمة حسب فئة املوج

 

صافي الرسوم خالل الفترة املنتهية في  

 الرصيد الختامي  2020يونيو  30

املشطوبة املباشرة/   املبالغ

 )اإلسترداد(

خسارة انخفاض القيمة/  

  الرصيد االفتتاحي )املسترجاعات( خالل الفترة 

م ألف دره ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  

   األرصدة لدى املصارف املركزية  710,108 21,884 - 731,992 141,634

 املالية  مبالغ مستحقة من البنوك واملؤسسات 1,617 591 - 2,208 ( 5,917)

 إتفاقيات إعادة الشراء 1,152 ( 1,152) - - ( 422)

 القروض والسلفيات   1,943,953 71,780 (10,344) 2,015,733 58,349

60,768 185,214 - 1,538 183,676 
بالتكلفة و بالقيمة العادلة موجودات مالية أخرى مقاسة

 املطفأة 

 التعرضات الغير ممولة  131,529 (21,137) - 110,392 2,711

 اخرى  - - - - 3,238

 اإلجمالي  2,972,035 73,504 (10,344) 3,045,539 260,361
 

     

     : ال ش يء(.2020درهم )ألف  8.961سوم خسائر االئتمان املتوقعة سلبي تأثير التضخم املفرط املرتبط بر 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية ومخاطر االئتمان )يتبع(  17

 

 بيئة االقتصاد الكلي في بنك تابع في لبنان 

 

ــر  ــام منـــذ الربـــع األخيـ والتخفيـــف مـــن مخـــاطر املصـــرفي ، يواجـــه لبنـــان عـــدم اســـتقرار سيا.ـــ ي واقتصـــادي. مـــن أجـــل حمايـــة النظـــام 2019مـــن عـ

 األزمــة ، قامــو البنــوك اللبنانيــة بمراجعــة حــدود ألــحب الــدوالر األمريكــي وقيــدت جميــع التحــويالت الدوليــة الصــادرة إلــى الضــروريات األساســية.

ا جديـــًدا يطالــب املصــارف اللبنانيــة بفـــرض ســقف جديــد علـــى  2019ديســمبر  4اني ، فـــي إضــافة إلــى ذلــك، أصـــدر املصــرف املركــزي اللبنــ  ، تعميمــً

مــع ارتفــاع نســبة الــدين  لمــودعين علــى حيــازات العمــالت األجنبيــة بــالليرة اللبنانيــة.ل أســعار الفائــدة علــى الودائــع ودفــع نصــف الفائــدة املســتحقة 

ــالي، ارتفـــع الـــدين الخـــار  ــاتل املحلـــي اإلجمـ ــى النـ بـــدأ تصـــنيف مخـــاطر االئتمـــان الســـيادي عـــدة. يواجـــه اضـــطرابات البلـــد جي للبنـــان بشـــكل كبيـــر و إلـ

، عنــدما أعلنــو 2020مــارس  7يشهد تخفيضات متتالية من قبل جميع وكاالت التصنيف الرئيســية ليصــل إلــى مســتوى التخلــف عــن الســداد فــي 

عــن وقـــف املــدفوعات علـــى  2020مـــارس  23فــي  خـــرعــالن  أ يليــه، 2020س مـــار  9الحكومــة اللبنانيــة أنهـــا ســتمنع ســـداد الســندات املســـتحقة فــي 

ــي القيمـــة الســـوقية لســـندات الحكومـــة اللبنانيـــة هـــذا إلـــى امل جميـــع ســـندات اليوروبونـــدز املقومـــة بالـــدوالر األمريكـــي. وقـــد أدى  زيـــد مـــن التـــدهور فـ

 الية األخرى سلًبا.لتصل إلى وضع غير مرغوب فيه. كما تأثرت القيمة السوقية لجميع األصول امل 

 

فـــي إنشـــاء أســـواق موازيـــة مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن التبـــاين فـــي  فـــي ســـعر صـــرف العمـــالت األجنبيــة و ةحـــاد شـــهد الســـوق تقلبـــاتعــالوة علـــى ذلـــك، 

 ليرة لبنانية للدوالر األمريكي. 1.507.50األسعار مقارنة بالربط الرسمي البالغ  

 

 ضة على الدوالر األمريكي حيث:، تطورت القيود املفرو  2020عام  ابتداء من 

 

مة هذه الدوالرات اإللكترونية ، لكونها ودائع بالدوالر قبل األزمة في البنوك التجارية ، مقيدة وغير قابلة للتحويل ، وتخضع لضوابط صار  •

 . ها داخل النظام املصرفي املحليعلى رأس املال وال يمكن ألحبها إال بالليرة اللبنانية بسعر السبورة اإللكترونية وبكميات محدودة ؛ تحويل 

تحتاج معظم الشركات إلى الوصول  .  األوراق النقدية بالدوالر والودائع بالدوالر الجديد )الدوالرات الجديدة( غير مقيدة وقابلة للتحويل  •

 إلى هذا الدوالر من أجل استيراد السلع االستهالكية والرأسمالية. 

  

تعديالت بما في ذلك زيادة في خسائر االئتمان املتوقعة )واملراحل  املوجزة املوحدة املرحلية  انات املالية  نتيجة ملا ورد أعاله ، عكسو هذه البي 

 ذات الصلة(.

 

 تواصل املجموعة مراقبة الوضع عن كثب وتستمر الشركة التابعة في العمل وتحصل على دعم من املجموعة.

 

 اللبنانية  حساسية البيانات املالية املوحدة ألسعار صرف الليرة

 

، تم تضمينها في   2020ديسمبر    31و    2021يونيو    30موجودات ومطلوبات بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل. كما في  كما هو موضت أعاله ، فإن  

والر أمريكي =  د  1البيانات املالية املوحدة للمجموعة وتحويلها إلى الدرهم اإلماراتي ، املربوط بالدوالر األمريكي ، بسعر الصرف الرسمي البالغ  

1،507.5   "( لبنان.  مصرف  عن  كبيًرا  ا 
ً
اختالف يختلف  والذي  لبنانية  املنصة  BDLليرة  سعر   )"1    = أمريكي  )غير    3،900دوالر  لبنانية  ليرة 

 17,700دوالر أمريكي =    1مستخدمة على نطاق واسع( أو أسعار الصرف في األسواق املوازية )متاحة من خالل  ليات مختلفة( والتي بلغو  

 . 2020ديسمبر  31 ليرة لبنانية كما في 8،412.5دوالر أمريكي =  و 2021يونيو   30ليرة لبنانية كما في 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية ومخاطر االئتمان )يتبع(  17

 

ثير على البيانات املالية املوحدة للمجموعة من جراء تحويل املوجودات واملطلوبات وبنود الربح أو فيما يلي تحليل الحساسية الذي يوضت التأ

بسعر منصة  على التوالي  2020ديسمبر  31 و   2021يونيو  30 سنة املنتهية فيفترة/لل الخسارة لبنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل. كما في ولل 

 . ية العاممصرف لبنان وسعر السوق املوازية كما في نها

 شامل التضخم املفرط

التغيير في مجموع   سعر الصرف

 املوجودات 

التغيير في مجموع  

 املطلوبات 

صافي  التغيير في 

 ربح ال

التغيير في مجموع  

 املمتلكات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (510.672) 360.096 (310.087) (820.759) ليرة لبنانية 3،900دوالر أمريكي =  1

 (٪15) ٪77 (٪1) (٪2) % التأثير على املجموعة

 (761.544) 536.996 (462.420) (1,223.964) ليرة لبنانية  17,700دوالر أمريكي =  1

 (٪22) ٪115 (٪1) (٪3) % التأثير على املجموعة

 

 شامل التضخم املفرطغير 

التغيير في مجموع   سعر الصرف

 املوجودات 

التغيير في مجموع  

 املطلوبات 

صافي  لتغيير في ا

 ربح ال

التغيير في مجموع  

 املمتلكات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (373.241) (9.715) (267.887) (641.128) ليرة لبنانية 3،900دوالر أمريكي =  1

 (٪11) (٪2) (٪1) (٪2) % التأثير على املجموعة

 (556.600) (14.488) (399.490) (956.090) ليرة لبنانية  17,700دوالر أمريكي =  1

 (٪16) (٪3) (٪1) (٪3) % التأثير على املجموعة

 

 معامالت مع مالكي ومديري املجموعة 18

 بنك الشارقة

 أرباح توزيـعات 

إجتماع   بتاريخ  في  السنوي  العمومية  املوحدة    على  ةوافقلمل  2021    يونيو  3الجمعية  املالية  في    البيانات  املنتهية  وافق   ,2020بر  ديسم  31للسنة 

 أرباح نقدية(.توزيع : عدم 2019أرباح نقدية )توزيع عدم  علىاملساهمون 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  تمكافأ

وافق املساهمون على ,  ديسمبر    31للسنة املنتهية في    املالية املوحدة  للموافقة على البيانات    2021    يونيو  3الجمعية العمومية السنوي بتاريخ  في إجتماع  

 .أعضاء مجلس اإلدارة( ةأمكافعدم : 2019أعضاء مجلس اإلدارة ) ةأكافمعدم 

 

 تبرعات 

وافق املساهمون على ,  ديسمبر    31للسنة املنتهية في    املالية املوحدة  للموافقة على البيانات    2021    يونيو  3الجمعية العمومية السنوي بتاريخ  في إجتماع  

 مليون درهم(.  7.5:  2019مليون درهم ) 7.5بات وتبرعات بقيمة  ه

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 املرحلية املوجزة املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية 

 

27 

 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 )يتبع(  املجموعةمعامالت مع مالكي ومديري  18

 

 تحويل الى اإلحتياطيات 

إلى رأس املال مليون درهم إماراتي من االحتياطي العام    100على تحويل    2021    يونيو  3في إجتماع الجمعية العمومية السنوي بتاريخ  وافق املساهمون  

 . ( ال ش يء:  2019)٪ 4.76بنسبة  2020املدفوع كإصدار منحة لعام 

 

 بنك اإلمارات ولبنان 

 3.3أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة    أةعلى مكاف  نك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنكبل  في إجتماع الجمعية العمومية السنوي وافق املساهمون  

 . مليون درهم

 

 سهم على ال الخسارة 19

 الفترة على املتوسط املرجت لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:الخسارة تم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة 

  يونيو 30أشهر املنتهية في  ثالثةلفترة ال يونيو 30لفترة السـتة أشهر املنتهية في 

2020 2021 2020 2021  

  )غير مدققة(  ر مدققة( )غي )غير مدققة(  )غير مدققة( 
     

 العائد األساس ي على السهم    

18,658 (466,635) 181,452 (344,707) 
  الفترةخالل  مالكي البنكإلى  العائـدالربح (/ )الخسارة

 )ألف درهم(
     

 (ألف درهم) ملالكي البنكاملتاح  الربح(/ )الخسارة (344,707) 181,452 (466,635) 18,658
     

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 
بآالف )املتوسط املرجت لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

 ( األسهم 

  
     

0.008 (0.212) 0.082 (0.157) 
  معاد بيانها  -العائد األساس ي على السهم)الخسارة (/

 )درهم( 

في   في    ، لم تكن هناك أسهم مخففة  2020يونيو    30و    2021يونيو    30كما   2020يونيو    30محتملة قائمة. تم تعديل املتوسط املرجت لعدد األسهم 

 للمقارنة مع إصدار األسهم 
ً
 . اإلضافية املنحة ليكون قابال

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 20

     2021يونيو  30    2020 ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 مالية للقروض  ضمانات  275,184  295,439

 ضمانات أخرى   1,754,865  2,277,640

 اعتمادات مستندية  1,266,738  1,375,540

3,948,619  3,296,787   

1,454,998 
 

1,229,258 
 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية  

5,403,617 
 

4,526,045 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 النقد وما يعادله 21

     2021يونيو  30    2020يونيو  30

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )غير مدققة(

     

 ( 6نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية )إيضاح   6,488,737  5,527,845

 ( 7 ئع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاحودا  220,495  209,489

 ( 8 إيضاح) يات إعادة الشراءإتفاق  -  190,390

 ( 13بنوك )إيضاح للودائع وأرصدة مستحقة   ( 270,391)  (91,023)

 ( 14)إيضاح  بيعإتفاقيات إعادة   ( 2,678,084)  (1,234,000)

4,602,701  3,760,757   

(1,324,042)  (1,296,495 )  

 -البنوكوأرصدة مستحقة من  لدى البنوك املركزية ودائعيطرح: 

 ر من تاريخ االستحواذ أشه  3ألكثر من  حقاق استب

 ( )أ( 6إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح:   ( 855,098)  (979,265)

2,299,394  1,609,164   
 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 22

االعتياديـــة  اليـــا للمجموعـــة واملنشـــآت املتعلقـــة بهـــم ضـــمن ســـياق أعمالهـــ تبــــرم املجموعـــة معـــامالت مـــع كبـــار املســـاهمين وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة الع

 وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

 ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.عند توحيد البيانات املالية،  بين املجموعة والشركات التابعة الداخلية املعامالت  تم حذف

 

 :واملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة املرحلي املوحد املوجز بيان املركز املالي فيف ذات العالقة املدرجة األرصدة املتعلقة باألطرا فيما يلي
 

   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

     

 قروض وسلفيات   871,385  704,331

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و يةاعتمادات مستند  2,023  4,023

708,354  873,408   

 ضمانات   ودائع  5,835  15,500

 صافي التعرض  867,573  692,854

 أخرى  ودائع  2,460,329  3,136,976
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 22

 

   يونيو  30أشهر املنتهية في تة السفترة 

2020  2021   

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )غير مدققة(

     

 إيرادات الفوائد  21,885  26,177

 مصاريف الفوائد   36,231  6,279

 

 :الرئيسيين  اإلدارة موظفي تعويضات يليفيما 

 

2020 2021  

  ألف درهم  ألف درهم

  )غير مدققة(    ة()غير مدقق     

 األجل قصيرة امتيازات 8,280 8,280

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 427 322

 إجمالي التعويضات   8,707 8,602

 

 

 معلومات القطاعات   23

 

يتم مراجعتها بشكل منتظم م التقارير الداخلية عن مكونات املجموعة والتـي  بناًء على  التشغيلية  التشغيلي يتم تحديد القطاعات  القرار  ن قبل صانع 

 الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه.  

 
 ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة املجموعة إلى قطاعين رئيسيين هما:  

الجارية للشركات والحكومة  )أ( األنشطة البنكية التجارية والتـي تمثل بشكل رئيس ي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والودائع والحسابات  

 ومؤسسات وأفراد 

 )ب( األنشطة البنكية االستثمارية والتـي تمثل بشكل رئيس ي إدارة املحفظة االستثمارية للمجموعة.  

 
القطاعين   بين  املعامالت  تنفيذ  يتم  الرئيسية.  القطاعية  املعلومات  تقاريرها عن  املجموعة  تبني عليه  الذي  القطاعات األساس  وفقا ألسعار تمثل هذه 

 تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع املالئم للمصاريف.
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( معلومات القطاعات  23
 

 يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة. 

 

 غير مخصصة وع املجم

األنشطة البنكية  

   األنشطة البنكية التجارية االستثمارية

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 )غير مدققة(:  2021يونيو  30     

 املوجودات القطاعية  26,963,645 5,737,151 4,998,099 37,698,895

 القطاعية  املطلوبات  27,864,824 5,375,250 1,011,082 34,251,156

 

  :)مدققة( 2020ديسمبر  31     

 املوجودات القطاعية  25,426,008 5,950,908 4,766,574 36,143,490

 املطلوبات القطاعية  27,026,496 4,953,950 997,627 32,978,073

 

 )غير مدققة(:  2021يونيو   30املنتهية في  أشهرالستة  يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة لفترة
 

 * غير مخصصة املجموع 

األنشطة البنكية  

 االستثمارية

األنشطة البنكية  

   التجارية

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 خارجيين  العمالء الإيرادات من      

 صافي إيرادات الفوائد -  205,781 37,267 - 243,048

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  -  84,314 - - 84,314

 أرباح عمالت أجنبية -  5,976 - - 5,976

 إيرادات اإلستثمارات  -  - 35,041 - 35,041

 إيرادات األخرى   -  14,883 - - 14,883

 إيرادات تشغيلية  310,954 72,308 - 383,262

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية      

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  (38,350) ( 15,849) - ( 54,199)

 خسارة في املركز النقدي  -  - - ( 576,811) ( 576,811)

 إستهالك ممتلكات ومعدات  -  - - ( 67,182) ( 67,182)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  ( 101,737) (17,953) - ( 119,690)

 وسةإطفاء موجودات غيـر ملم -  - - (3,215) (3,215)

 خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -  - - (29,136) (29,136)

 للفترة )الخسارة(  /الربح  170,867 38,506 ( 676,344) ( 466,971)

 

 *تشمل البنود غير املخصصة بشكل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي وخصوم و مطلوبات ضريبية للشركة التابعة في الخارج.
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 )يتبع(  2021يونيو  30ي لفترة الستة أشهر املنتهية ف

 

 )يتبع( معلومات القطاعات  23

 

 )غير مدققة(:   2020يونيو   30املنتهية في  أشهرالستة لفترة يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 

 * غير مخصصة املجموع 

األنشطة البنكية  

 االستثمارية

األنشطة البنكية  

   التجارية

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      

 خارجيين  العمالء الإيرادات من      

 صافي إيرادات الفوائد -  183,591 14,110 - 197,701

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  -  47,150 - - 47,150

 أرباح عمالت أجنبية -  4.123 138.660 - 142.783

 اإلستثمارات  خسارة  -  - (34,983) - (34,983)

 إيرادات األخرى   -  - 7,255 69,231 76,486

 إيرادات تشغيلية  234.864 125,042 69,231 429.137

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية      

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  (59,731) ( 200,630) - ( 260,361)

 متلكات ومعدات إستهالك م -  - - ( 15,484) ( 15,484)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  ( 104,345) ( 18,415) - ( 122,760)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - ( 624) ( 624)

 خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -  - - ( 11,706) ( 11,706)

 للفترة )الخسارة( /الربح  70,788 (94,003) 41,417 18,202

 

 شكل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي وخصوم و مطلوبات ضريبية للشركة التابعة في الخارج.*تشمل البنود غير املخصصة ب

 

 : ال2020يونيـــو  30) لفتـــرةمـــن العمـــالء الخـــارجيين. لـــم تـــتم أيـــة عمليـــات بيـــع بـــين القطاعـــات خـــالل هـــذه ا الناتجـــةتمثـــل اإليـــرادات الـــواردة أعـــاله اإليـــرادات 

ــ يء(. إن املعــــامالت بــــين القطاعــــات، تكل فــــة األمــــوال وتخصــــيص النفقــــات بــــين القطاعــــات ال يــــتم تحديــــدها مــــن قبــــل اإلدارة لغــــرض تخصــــيص املــــوارد. إن شـ

املاليـــة  تكمـــا هـــو موضـــت فـــي البيانـــا ، هـــي نفـــس السياســـات املحاســـبية التــــي تســـتخدمها املجــــموعةاملتضـــمنة فـــي التقـــارير السياســـات املحاســـبية للقطاعـــات

 .2020سمبر  دي 31املوحدة للسنة املنتهية في 

 

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد بين قطاعات: 

وبعــض املبــالغ األخــرى باستثناء املمتلكات واملعــدات والشــهرة واملوجــودات غيـــر امللموســة املتضمنة في التقارير قطاعات  للجميع املوجودات    ترخصص •

 املدرجة في املوجودات األخرى و  

 ى باستثناء بعض املبالغ املدرجة في املطلوبات األخر املتضمنة في التقارير طاعات  قللجميع املطلوبات  ترخصص •
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 ( معلومات القطاعات )يتبع 23

 

افية   املعلومات الجغر

 )بلد املنشأ( ولبنان )يشار إليها "البلد األجنبي"(. اإلمارات العربية املتحدة –تمارس املجموعة أعمالها ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين 

 إن إيرادات املجموعة من العمالء الخارجيين واملعلومات عن املوجودات غيـر املتداولة حسب القطاع الجغرافي موضحة أدناه:

 
 

   بلد املنشأ  البلد األجنبي املجموع
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

    2021   

383,262 118,656 264,606  

يونيو  30أشهر املنتهية في الستة )من العمالء الخارجيين( لفترة  تشغيليةإيرادات 

 )غير مدقق( 2021

 )غير مدقق( 2021يونيو  30املوجودات غير املتداولة كما في   5,219,126 772,894 5,992,020

     

    2020 

429,137 98,219 330,918  

يونيو  30أشهر املنتهية في الستة الء الخارجيين( لفترة )من العم إيرادات تشغيلية

 )غير مدقق(  2020

 )غير مدقق( 2020يونيو  30املوجودات غير املتداولة كما في   5,572,436 182,101 5,754,537

 

 املالية  لألدوات العادلة القيمة 24

أطراف مطلعة ولديها    وفق معاملة منظمة بين و تسوية أي من املطلوبات  ي قد يتم به استبدال أي من املوجودات أ القيمة العادلة هي السعر الذ

املعاملة تلك  إتمام  في  القياسفي    الرغبة  لذلك،  .تاريخ   
ً
العادلة الدفترية القيمة بين  فروقات تنشأ فقد وطبقا القيمة والقيمة  تعريف  تحديد  إن   .

لها بدون النية أو الحاجة لتقليص حجم أعمالها بشكل ملحو ، أو إبرام معامالت راض الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر في أعماـالعادلة هو االفت

 وفق شروط مجحـفة.

 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائرمحتفظ بها  موجودات مالية أخرى 

الحصــول علــى فرصة املالية التـي تمنح املجموعة  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراقتمثل اإلستثمارات املحتفظ بها ب

وتعزيـــز رأس املــال. تتضــمن تلــك االســتثمارات ســندات وأوراق ملكيــة مدرجــة تســتند قيمهــا  أرباح ومكاسب املتــاجرةتوزيعات األرباح و من خالل   عائدات

 .2021يونيو  30على أسعار اإلغالق املعلنة كما في  العادلة

 

 )غير مدرجة( فظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرمحت موجودات مالية أخرى 

 
ً
 من قبل  يتم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى تحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى املستخدمة عادة

التقييم بعض االفتراضات التي ال تدعمها أسعار أو معدالت سوق يمكن  يتضمن نموذجاألرباح املستخدمة أو مقارنة النسب.  و رسملة السوق 

 .مالحظتها
 

 

 

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 املرحلية املوجزة املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية 

 

33 

 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(القيمة العادلة لألدوات املالية  24

 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

ــاه، ــي الجــــدول أدنـ ــين فـ ــا هــــو مبـ ــتثناء مـ ــةتـــرى  باسـ ــي البيانــــات املاليـ ــواردة فـ ــات املاليــــة الـ ــة املدرجــــة للموجـــودات واملطلوبـ املــــوجزة  اإلدارة أن القــــيم الدفتريـ

 تقارب قيمها العادلة. املرحلية املوجزة املوحدة في البيانات املاليةاملقاسة بالتكلفة املطفأة  املرحلية املوحدة

 

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30  

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  القيمة العادلة  دفترية القيمة ال  

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم املستوى  

      موجودات مالية 

 4,242,127 4,240,833 4,229.244 4,222,882 3 بالتكلفة املطفأة  إستثمارات -

 قروض وسلف، صافي- 
3 

20,191,085 20,191,085 19,455,607 19,455,607 

      

 مطلوبات مالية
 

    

 23,672,584 23,672,584 23,941,426 23,941,426 2 ودائع العمالء  -

 3,167,603 3,057,269 3,587,363 3,499,302 2 سندات دين مصدرة -

 

بنى   بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى  تر

 

  املوحد املرحلي املوجز االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لـــألدوات املاليـــة التــــي يـــتم قياســـها بعـــد االعتـــراف األولـــي بالقيمـــة العادلـــة، مقســـمة إلـــى املســـتويات مـــن 
ً
 إلـــى  3إلـــى  1يقــدم الجـــدول التـــالي تحلـــيال

ً
اســـتنادا

 العادلة.الدرجة التـي يمكن فيها مالحظة القيمة 

 

ــتوى  • ــة النشـــــطة للموجـــــودات أو  1املســ ــي أســـــواق األوراق املاليــ ــعار املتداولـــــة )غيـــــر املعّدلـــــة( فــ ــتمدة مـــــن األســ ــي تلـــــك املســ ــة العادلـــــة هــ قيـــــاس القيمــ

 املطلوبات املطابقة.

ــتوى  • ــتمدة مـــــن  2املســ ــي تلـــــك املســ ــة العادلـــــة هــ ــرأخـــــرى  مــــدخالتقيـــــاس القيمــ ــتوى ) غيــ ــة ضـــــمن املســ لتــــــي يمكــــن مالحظتهـــــا فـــــي ( ا1األســـــعار املدرجــ

 )كما في األسعار( أو بشكٍل غيـر مباشر )أي املستمدة من األســعار، بمــا فيهــا األســعار املدرجـــة فــ 
ً
ي أســـواق غيـــر املوجودات أو املطلوبات، إما مباشرة

 نظاميـة(.

ــيم التـــــي تشــــمل مــــدخالت للم 3املســــتوى  • ــات التقيــ ــي تلــــك املســــتمدة مــــن تقنيــ ــة هــ ــة العادلــ ــتند قيــــاس القيمــ ــات التـــــي ال تســ  فــــيوجــــودات أو املطلوبــ

 بيانات السوق )بيانات غيـر ملحوظة(.إلى مالحظاتها  
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 24

 

 (يتبع) ملوحدا املرحلي املوجز االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 
 

   املستوى األول   املستوى الثاني  املستوى الثالث  املجموع 

 )غير مدققة(  2021يونيو  30  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
         

 بالقيمة العادلة   إستثمارات        

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر         

درجة اسهم  138,654  -  -  138,654  ملكية مر
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر         

 ملكية مدرجة اسهم  111,614  -  -  111,614

 مدرجة غيـرملكية  اسهم  -  -  174,044  174,044

 مدرجة غيـرسندات دين   -  29,366  -  29,366

 املجموع   250,268  29,366  174,044  453,678

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلة طلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سندات دين 

 سندات دين مدرجة  1,875,948  -  -  1,875,948

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات  املوجبةالقيمة العادلة   -  24,841  -  24,841

 للمشتقات  السالبةالقيمة العادلة   -  ( 24,964)  -  ( 24,964)
 

  (مدققة) 2020 ديسمبر  31        

 بالقيمة العادلة   إستثمارات        

        

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 الخسائر

درجة اسهم  121,760  -  -  121,760  ملكية مر
         

 ثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر إست        

 ملكية مدرجة اسهم  94,818  -  -  94,818

 ملكية غيـر مدرجة اسهم  -  -  175,042  175,042

 غيـر مدرجةسندات دين   -  29,358  -  29,358

 املجموع   216,578  29,358  175,042  420,978

 قيمة العادلة ت مالية أخرى بالطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر سندات دين         

 سندات دين مدرجة   1,896,682  -  -  1,896,682

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات  املوجبةالقيمة العادلة   -  49,730  -  49,730

 للمشتقات  السالبةالقيمة العادلة   -  ( 15,941)  -  ( 15,941)

 

 .الحالية فترةخالل ال 2و   1تحويالت بين املستوى  تتم أيةلم 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 
 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 24

 :بالقيمة العادلة قياس القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى   3تسوية املستوى 
 

 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30  

 ألف درهـم   ألف درهـم   

 )مدققة(   )غير مدققة(   
     

 209,252  175,042  الرصيد اإلفتتاحي 

 (34,210)  (998)  في الدخل الشامل اآلخر ااملعترف بهالخسارة 

 175,042  174,044  الرصيد النهائي

 

 كفاية رأس املال  25

 ليتم إحتساب نسبة كفاية رأس املا
ً
 املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. الصادرة عن تعاميم لل وفقا

 

 3 بازل  

 2020ديسمبر  31  2021يونيو  30 
 ( ة)مدقق  ( ة )غيـر مدقق 
 ألف درهـم   ألف درهـم  

    قاعدة رأس املال  

  2,723,616  2,739,897 1مستوى 

 339,773  343,155  2مستوى 

 3,063,389  3,083,052 أس املال مجموع قاعدة ر 

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 27,181,855  27,452,419 مخاطر االئتمان

 266,517  278,759 مخاطر السوق 

 1,149,361  1,149,361 مخاطر تشغيلية  
 28,597,733  28,880,539 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

    نسب رأس املال
 ٪9.52  %9.49 ول لإلجمالي املوحد نسبة الشق األ 

 ٪9.52  %9.49  نسبة الشق األول 
 ٪10.71  %10.68 للمجموعة إلجمالي املوحدا
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 املتوقعة االئتمان وخسارة  19-جائحة كوفيد 26

 والذي تفش ى على مستوى العالم، مما تسبب في حدوث عدم استقرار في  2020مطلع العام    (  19-كوفيد  )تم تأكيد وجود فيروس كورونا املستجد  

ا والنشاط  املركز الالشركات  واملصارف  الحكومات  طرحو  لذلك،  واستجابة  إغاثية  يقتصادي.  وإجراءات  اقتصادي  دعم  خطة  تأجيل)ة  فيها   بما 

 راد والشركات. فأل لتقليل التأثير على ا( سداد الدفعات

 

إ افي  تحديد خسائر  للربع  ال طار  املتوقعة  ا  ،  2021  الثانيئتمان  في  املجموعة  املحتمل  ال وضعو  التأثير  املتاحة   بناء)عتبار  املعلومات  أفضل  (  على 

 رفغاثة املتخذة من قبل الحكومات واملصاإل قتصادي وإجراءات اال خذة في الحسبان الدعم ا  19  –ت عدم اليقين التي تسببها جائحة كوفيد  ال لحا

ا الحسبان  في  املجموعة  وضعو  كما  اشإل املركزية.  مصرف  عن  الصادرة  اإل عارات  الدعم  خطة  بشأن  املركزي  املتحدة  العربية   قتصاديالمارات 

 . 2021يونيو  30, والذي تم تمديده إلى 2020مارس  27شادات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية بتاريخ ر إل املوجهة وا

 

 ية في مخاطر االئتمان الزيادة الجوهر 

 

لزيادة   إذا وفقط في حال كانو تخضع  2إلى املرحلة    1،من املطلوب ترحيل القروض من املرحلة    9ر املالية رقم  يداد التقار ع إل بموجب املعيار الدولي  

ا في مخاطر  في مخاطر  ال كبيرة  الكبيرة  الزيادة  التعثرعندما يكون هناك زيادة كباالئتمان  ئتمان منذ منحها. تحدث  على مدى   يرة في مخاطر حدوث 

 داة املالية. أل العمر املتوقع ل

 

من    صعوبة مالية وما إذا كان   يأل ا. ي  سأل عتبار السبب اال ذ في اخأل تواصل املجموعة تقييم املقترضين ملؤشرات أخرى من عدم احتمال الدفع، مع ا

 الطويل. أو على املدى 19 -املحتمل أن يكون مؤقًتا نتيجة كوفيد 

 

املستحق ملدة تتراوح    صليأل ل تأجيل سداد الربح/املبلغ االطرحو املجموعة برنامل التخفيف من أعباء الدفع ملتعامليها املتأثرين من خ  ،2020خالل  

إلى   شهر  قصيرة    تسعةمن  سيولة  أنها  على  هذه  الدفع  أعباء  من  التخفيف  مبادرة  اعتبار  تم  ملعالجةجاأل أشهر.  النقدال مشك  ل  التدفق  ي ت 

ومع ذلك، تعتقد املجموعة بأن تمديد    ئتمان.ال للمقترضين. وقد يشير برنامل التخفيف من أعباء الدفع املقدم للمتعاملين إلى زيادة كبيرة في مخاطر ا

ا مخاطر  في  كبيرة  زيادة  حدوث  إلى  تلقائًيا  يؤدي  لن  الدفعات  تأجيل  و ال فترات  مناال ئتمان  امل  نتقال  التصنيف  أخرى ضمن  إلى  راض غأل حدد  فئة 

يتم تقديم هذه املبادرة ملساعدةال حساب خسائر ا أنه  على استئناف    19املقترضين املتضررين من تفش ي وباء كوفيد    ئتمان املتوقعة، على اعتبار 

املرحلة   هذه  في  منتظم.  بشكل  ووافية  الالدفعات  كافية  معلومات  فردي  تتوفر  التمييز  من  املجموعة   لتمكين 
ً
السيولة  ا قيود  ا  بين  ل جأل قصيرة 

مارات العربية املتحدة املركزي ملا هو مشار  إل وهذا النهج يتوافق مع توقعات مصرف ا  الصلة بها.   ئتمان ذاتاال للمقترضين والتغير في فترة مخاطر  

 املوجهة.   تصادي الشاملةقالخطة الدعم ا إليه في إشعار

 

 وتمو معالجته وفق  (19-كوفيد) واحدة بسبب    ئتمانية ملرةال ت اال ر املحاسبي لتمديد التسهيثألتم تقييم ا
ً
التقارير    عدادإل   تطلبات املعيار الدوليمل  ا

 من أجل تعديل أحكام وشروط الترتيبات.  9املالية رقم 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

 لعيةاملعلومات التط

و الوزن املرتبط بها, و    االقتصاد الكلي  هاتسيناريو لبتقييم مجموعة من النتائل  قتصادية غير املؤكدة الحالية، قامو املجموعة  الفي ضوء البيئة ا 

على اثرها  املتوقعة  تقديرات    تحليل  االئتمان  لذلك.  خسائر  لـوفقا  املتأثرة  املتغيرات  بدمل  املجموعة  حسابا   19-كوفيدقامو  الدولي  ت  في  املعيار 

 . 19-كوفيدتأثير ، بما في ذلك توقعات االقتصاد الكلي املحدثة ، لتعكس  9إلعداد التقارير املالية رقم 

 

 

بالنسبة   الحال  هو  توقعاتي  أل كما  تخضع  اقتصادية،  قدللحدوث  ات  ال واحتما  توقعات  وبالتالي  املتأصل،  اليقين  الفعلية   عدم  النتائل  تختلف 

 لك املتوقعة. بشكل كبير عن ت

 

 تحليل العمالء املستفدين من تاجيل الدفع 

للتمويل بموجب برنامل مصرف اإلمارات العربية املتحدة مليون درهم إماراتي    334الذي توفره املجموعة      TESS  تبلغ التكلفة الصفرية 

 . لتخفيض املدفوعات للعمالء املتأثرين

 

املتحدة  العربية  إلى مجموعتين على    وفًقا ملتطلبات مصرف اإلمارات  الدفع  تأجيل  املستفيدين من  ، قسمو املجموعة عمالئها  املركزي 

 النحو التالي: 

 

السيولة  1املجموعة   مشاكل  يتجاوز  ،بما  بهم  الخاصة  االئتمان  جدارة  في  كبيرة  تغييرات  يواجهوا  أن  توقع  ير ال  الذين  العمالء  تشمل   :

 . 19-والذين تأثروا بشكل مؤقو و معتدل بأزمة كوفيد

 

توقع أن تتأثر القيمة االقتصادية لل عتقد أن تأجيل الدفع فعال ، وبالتالي ال ير بشكل جوهري. سيبقى    تسهيالتبالنسبة لهؤالء العمالء ، ير

 أيهما أقصر. ، على األقل طوال مدة األزمة ، أو محنتهم ،  9هؤالء العمالء في املرحلة الحالية من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 

: تشمل العمالء املتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارة االئتمان الخاصة بهم ، باإلضافة إلى قضايا السيولة التي ستتم  2املجموعة 

 معالجتها عن طريق تأجيل الدفع. 

 

املرحلة   لترحيل  االئتمان  مخاطر  في  كاف  تدهور  يوجد   ، العمالء  لهؤالء  املعيا  9بالنسبة  تواصل  من  املالية.  التقارير  إلعداد  الدولي  ر 

عند   التزاماتهم  من  أي  سداد  على  املحتملة  القدرة  عدم  مؤشرات  خصوصا ً   ، العمالء  لهؤالء  االئتمانية  الجدارة  مراقبة  املجموعة 

 استحقاقها.
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(  مان املتوقعة ئتال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

 تحليل العمالء املستفدين من تاجيل الدفع )يتبع(

 

 معلومات التأجيل في بداية العام )أ(:  1الجدول 

عمالء مشمولين في خطة الدعم اإلقتصادي املوجهة + عمالء غير مشمولين في  )   2021العمالء املستفيدون من التأجيل في النطاق:  

 ( خطة الدعم اإلقتصادي

 2021 يناير  1املحفظة:  تاريخ

مخصص انخفاض  

 القيمة 

تاجيالت   التعرض

 الدفع 

عدد العمالء  

 املؤجل 

  

     ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 القطاع املرحلة املجموعة     

1مجموعة  36 4,031  32,422 330 1مرحلة    الخدمات املصرفية لألفراد  

لألفراد مجموع الخدمات املصرفية 36 4,031 32,422 330  
       

       

1مجموعة  18 532,359 3,748,916 35,761 1مرحلة    الخدمات املصرفية التجارية 

116 536,95 2مجموعة  8 12,056     

35,877 13,785,87  544,415 26    

1مجموعة  8 100,035 605,492 114,871 2مرحلة     

2مجموعة  10 213,963 1,331,944 196,305    

311,176 1,937,436 313,998 18    

347,053 5,723,307 ,413858  مجموع الخدمات املصرفية التجارية 44 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

 معلومات التأجيل في بداية العام )ب(:  1الجدول 

عمالء مشمولين في خطة الدعم اإلقتصادي املوجهة + عمالء غير مشمولين في  )   2021العمالء املستفيدون من التأجيل في :  طاقن ال 

 ( خطة الدعم اإلقتصادي

 2021 ونيو ي 30تاريخ املحفظة: 

مخصص انخفاض  

 القيمة 

تاجيالت   التعرض

 الدفع 

عدد العمالء  

 املؤجل 

  

 القطاع املرحلة املجموعة   ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

540 32,187 5,537 27 
1مجموعة  1مرحلة    الخدمات املصرفية لألفراد  

 مجموع الخدمات املصرفية لألفراد 27 5,537 32,187 540
       

       

1مجموعة  20 641,747 3,854,140 36,629 1مرحلة    الخدمات املصرفية التجارية 

2مجموعة  7 19,315 36,035 109    

36,738 3,890,175 661,062 27 
   

00373, 1مجموعة  8 109,896 614,161  2مرحلة     

2مجموعة  9 279,187 1,251,215 162,086    

235,089 1,865,376 389,083 17    

1مجموعة  - - - - 3مرحلة     

2مجموعة  1 63 256 167    

167 256 63 1    

موع الخدمات املصرفية التجاريةمج 45 1,050,208 5,755,807 271,994  
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 2021يونيو   30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف املحدد: اإل (أ )2جدول ال

 لعمالء : جميع االنطاق

 

ية منخفضة ئتمانذات قيمة إ   منخفضة غير ذات قيمة إئتمانية    

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة   فترة خالل ال اإلنتقال   

مخصص انخفاض  

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

  التعرض 

رهـمألف د ألف درهـم ألف درهـم صرفية لألفراد قروض م ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم   

2021يناير  1من  286,228 3,816 10,385 79 8,890 3,460 305,503 7,355  

- - - - - 24,158 - (24,158) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

1حلة إلى املر  2التحويالت من املرحلة  - - - - - - - -  

- - - 395 - - - (395 ) 3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

2,253 (5.026 )  1,013 4.341 (71)  522 1.311 (9.889 ) لتغيير  في التعرضا   

2021يونيو  30كما في   251,786 5,127 35,065 8 13,626 4,473 300,477 9,608  
         

         

تجارية صرفية قروض م          

5981.936. 2021يناير  1من  12,593,333 285,862 5,796,366 760,891 2,704,358 889,845 21,094,057   

- - - - 2,682 560,422 (2,682 )  (560,422) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

- - - - (39,260)  (429,660) 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  429,660 39,260   

- - 3 253 (3 )  (245)  - (8 ) 3إلى املرحلة  2&1التحويالت من املرحلة    

- - (186)  4,473 186 (4.473) 3التحويالت من املرحلة  - -   

69.527 812,284 183.950 388,456 16.136 298,068 (130.559 )  التغيير  في التعرض 125,760 

2,006,125 21,906,341 1,073,612 3,097,540 740,632 6,220,478 1,88119 2021يونيو  30كما في   12,588,323   
         

 

 

 مجموع  12,840,109 197,008 6,255,543 740,640 3,111,166 1,078,085 22,206,818 2,015,733
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعةال وخسارة ا   19-جائحة كوفيد 26

 2021يونيو  30أشهر املنتهية في  الثالثة لفترة  نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف املحدد: اإل ( ب) 2 جدول ال
 : جميع العمالء النطاق

ية منخفضة ئتمانذات قيمة إ   منخفضة غير ذات قيمة إئتمانية    

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة   خالل الربع اإلنتقال   

مخصص انخفاض  

 القيمة 

رض التع مخصص انخفاض   

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

  التعرض 

صرفية لألفراد قروض م ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم  

2021 أبريل 1من  222,918 2,815 38,603 48 14,994 3,804 276,515 6,667  

- - - - - 432 - (432 ) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

- - - - - (211) 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  211 -   

- - - 3,899 - (3,733 )  - (166) 3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

3التحويالت من  املرحلة  - - - - - - - -  

2,941 23,962 669 (5,267 )  (40)  (26)  3122. لتغيير  في التعرضا 29.254   

2021يونيو  30كما في   251,786 5,127 35,065 8 13,626 4,473 300,477 9,608  
         

         

تجارية صرفية قروض م          

2021 أبريل 1من  10,659,738 200,485 5,525,075 714,976 3,339,826 1,037,225 19,524,639 1,952,686  

- - - - 1441,  510,950 (1,144 )  (510,950) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

- - - - (135 )  (9,770 ) 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  9,770 135   

- - 5 5,800 (4 )  (5.716 )  (1 )  (84) 3إلى املرحلة  2&1التحويالت من املرحلة    

3التحويالت من املرحلة  - - - - - - - -  

943,53  2,381,702 36.382 (248,086)  24.651 199,939 (7.594 ) لتغيير  في التعرضا 2,429,849   

2021يونيو  30كما في   12,588,323 191,881 6,220,478 740,632 3,097,540 1,073,612 21,906,341 2,006,125  
         

 

 

2,015,733 22,206,818 1,078,085 3,111,166 740,640 6,255,543 ,008197  مجموع  12,840,109 
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

2021يونيو  30أشهر املنتهية في  الستةلفترة  تكلفة خسائر اإلئتمان املتوقعة:  (أ)3جدول ال  

: جميع العمالء النطاق  

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إئتمانية   ذات قيمة 

 منخفضة

منخفضة  غير  ذات قيمة إئتمانية  خالل الفترة  

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفرادقروض م      

7,354 4593, 2021 يناير  1مخصصات خسائر االئتمان في  3,816 79   

2542,  1,014 (71 )  1,311 
 األخرى 

2021يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  5,127 8 4,473 9,608  
    

 

     

تجارية قروض مصرفية       

598,9361,  889.845 891,760 2021يناير   1مخصصات خسائر االئتمان في  285,862   

 الحكومة اإلماراتية  613 - - 613

(1,209)  - - (1,209)  
من  ٪50<  املؤسسات املرتبطة بالحكومة )ملكية

 الحكومة( 

993,84  121,843 873,27  (64,723 )  شركات أخرى  

(286,67)  5,427 (295,71 )  (1,418)  أفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية  

 الشركات الصغيرة و املتوسطة  2,345 9,666 53,047 65,058

 البنوك  44 - - 44

(12,686)  3,450 13,497 (29,633 )  أخرى  

2,006,125 ,6121,073 2021يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  191,881 740,632   
     

2,015,733 1,078,085 740,640 197,008  
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

2020يونيو  30أشهر املنتهية في الستة لفترة  تكلفة خسائر اإلئتمان املتوقعة:  (ب)3جدول ال  

: جميع العمالء النطاق  

 2020يونيو  30كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات قيمة إئتمانية   

 منخفضة 

منخفضة  غير  ذات قيمة إئتمانية  خالل الفترة 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفرادم قروض      

2020يناير   1مخصصات خسائر االئتمان في  3,291 53 2,478 5,822  

1,031 582 1,230 (781 )  
 األخرى 

2020يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  2,510 1,283 3,060 6,853  
    

 

     

تجارية قروض مصرفية       

1,770,528 16826,1 2020يناير   1الئتمان في مخصصات خسائر ا 338,672 605,695   

 الحكومة اإلماراتية  213 - - 213

(839 )  - - (839 )  
من  ٪50<  املؤسسات املرتبطة بالحكومة )ملكية

 الحكومة( 

263,50  46,290 67,301 (50,089 )  شركات أخرى  

13,488 (11,730 )  74,615 (49,397 )  أفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية  

43,541 10,493 (8810,9 )  03644,  الشركات الصغيرة و املتوسطة  

 أخرى  - - 5,679 5,679

2020يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  282,596 736,623 876,893 1,896,112  
     

1,902,965 879,953 737,906 285,106  
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

2021يونيو  30أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة  تكلفة خسائر اإلئتمان املتوقعة:  )ج(3جدول ال  

: جميع العمالء النطاق  

 2021يونيو  30كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات قيمة إئتمانية   

 منخفضة 

منخفضة  غير  ذات قيمة إئتمانية  خالل الربع 

3 املرحلة املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفرادقروض م      

2021أبريل  1مخصصات خسائر االئتمان في  2,815 48 3,804 6,667  

12,94  669 (40 )  2,312 
 األخرى 

89,60 2021يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  5,127 8 4,473   
    

 

     

تجارية قروض مصرفية       

61,952,68 2021أبريل    1مخصصات خسائر االئتمان في  200,485 714,976 1,037,225   

 الحكومة اإلماراتية  632 - - 632

621 - - 621 
من  ٪50<  املؤسسات املرتبطة بالحكومة )ملكية

 الحكومة( 

74,405 44,989 41,139 (11,723 )  شركات أخرى  

(30,927 )  4,795 (1335,4 )  (309 )  أفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية  

(13,277 )  (14,726 )  الشركات الصغيرة و املتوسطة  393 1,056 

 البنوك  28 - - 28

 أخرى  1,754 18,874 1,329 21,957

52,006,12 2021يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  191,881 740,632 1,073,612   
     

2,015,733 1,078,085 740,640 197,008  
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )يتبع(  ئتمان املتوقعة ال وخسارة ا 19-جائحة كوفيد 26

 

2020يونيو  30أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة  تكلفة خسائر اإلئتمان املتوقعة:  )د(3جدول ال  

جميع العمالء  : النطاق  

 2020يونيو  30كما في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات قيمة إئتمانية   

 منخفضة 

منخفضة  غير  ذات قيمة إئتمانية لربع خالل ا   

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفرادقروض م      

2020أبريل  1مخصصات خسائر االئتمان في  3,463 57 2,714 6,234  

619 346 1,226 (953 )  
 األخرى 

2020يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  2,510 1,283 3,060 6,853  
    

 

     

تجارية قروض مصرفية       

2020أبريل    1مخصصات خسائر االئتمان في  276,436 731,114 831,146 1,838,696  

(47 )  - - (47 )  الحكومة اإلماراتية  

(375 )  - - (375 )  
من  ٪50<  رتبطة بالحكومة )ملكيةاملؤسسات امل

 الحكومة( 

 شركات أخرى  34,026 17,004 32,034 83,064

(16,674 )  8,019 7,749 (32,442 )  أفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية  

(11,747 )  2,878 (19,623 )  الشركات الصغيرة و املتوسطة  4,998 

 أخرى  - 379 2,816 3,195

2020يونيو  30مخصصات خسائر االئتمان في  282,596 736,623 876,893 1,896,112  
     

1,902,965 879,953 737,906 285,106  
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 مرتفع تضخم  27

 

واملؤشرات املنصوص عليها في   2020ق النقد الدولي لشهر أكتوبر ينشر صندوق النقد الدولي توقعات التضخم. بتطبيق معلومات صندو 

رقم   الدولي  املحاسبة  رقم  29معيار  الدولي  املحاسبة  معيار  تطبيق  ألغراض  التضخم  شديد  اقتصاًدا  اللبناني  االقتصاد  يعتبر   ،29  

ات في أسعار الصرف األجنبي في البيانات املالية املوحدة  تأثير التغير   21وإلعادة ترجمة العمليات األجنبية وفًقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم 

 . 2021يونيو    30 والبيانات املالية املوجزة املوحدة املرحلية للفترة املنتهية في 2020ديسمبر  31 للسنة املنتهية في 

 

ذلك على  رقم    ,وبناًء  الدولي  املحاسبة  معيار  بتطبيق  األولى  للمرة  املجموعة  بالت   29قامو  ذات  املتعلق  االقتصادات  في  املالية  قارير 

وألغراض إعداد التقارير املالية للسنة املنتهية    2020يناير    1بنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل. اعتباًرا من    , التضخم املرتفع إلى شركتها التابعة

 .2020ديسمبر  31في 

 

 مع معيار املحاسبة الدولي  
ً
نك اإلمارات ولبنان ش.م.ل من خالل تطبيق مؤشر أسعار عام  ، تم إعادة بيان البيانات املالية لب   29تماشيا

لبنود غير  على التكلفة التاريخية ، من أجل عكس التغيرات في القوة الشرائية لليرة اللبنانية ، في تاريخ إغالق البيانات املالية. . تم تعديل ا 

املركز   بيان  في  االنقدية  الشامل  الدخل  وبيان  الدخل  بيان  وكذلك  ولبنان ش.م.ل.  املالي  اإلمارات  لبنك  النقدية  التدفقات  وبيان  آلخر 

بيا  في  املبدئي  تاريخ االعتراف  النقدية من  البنود غير  التعبير عن  إعادة  يتم  املالية.  بياناتها  تاريخ عرض  في   ، املستهلك  نات  مؤشر أسعار 

البيانات املالية تم إعدادها وفًقا في االعتبار أن  املالي مع األخذ  في    املركز  التاريخية. وكان الرقم القيا. ي ألسعار املستهلك  التكلفة  ملعيار 

 . 414.97وأغلق عند  284.04بداية الفترة املشمولة بالتقرير 

 

النقدية   بيان األصول غير  إعادة  الناتل عن  الفرق  أنه  تم اشتقاقه على  الذي  النقدي  املركز  الخسارة من صافي  أو  بالربح  يتم االعتراف 

امللك  الخسارة. خالل عام  وحقوق  أو  الربح  بيان  في  الشامل  الدخل  بيان  في  والبنود  املركز    2021ية  الناتجة من صافي  الخسارة  بلغو   ،

 مليون درهم. 577النقدي لبنك اإلمارات ولبنان ش.م.ل 

 

ة في مستوى األسعار أو أسعار الصرف.  ال يتم تعديل املبالغ املقارنة في البيانات املالية املوحدة املعروضة بعملة مستقرة للتغيرات الالحق

ة من  تتأثر حقوق امللكية االفتتاحية املدرجة بالعملة املستقرة باألثر التراكمي إلعادة بيان البنود غير النقدية على مستوى الشركة التابع

فرق قدره   ذلك  نتل عن  اإلغالق.  إلى سعر  األرصدة  تلك  ترجمة  وتأثير  مرة  بها ألول  االعتراف  إغالق    740تاريخ  بين  إماراتي  مليون درهم 

 .لكية حقوق امل حقوق امللكية للعام السابق وحقوق امللكية االفتتاحية للعام الحالي ، ويتم تسجيله ضمن 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

 املرحلية املوجزة املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية 

 

47 

 

 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 
 

 )يتبع(  مرتفع تضخم  27

  2021 يونيو 2020 ديسمبر

   بعد التضخم املرتفع التضخم املرتفع  قبل  بعد التضخم املرتفع  التضخم املرتفع قبل

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

 املوجـودات 

 ركزية املبنوك النقد وأرصدة لدى  5,756,745 5,756,745 5,534,099 5,534,099

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  218,287 218,287 129,046 129,046

 إتفاقيات إعادة الشراء - - 114,234 114,234

 قروض وسلفيات، صافي  20,191,085 20,191,085 19,455,607 19,455,607

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة 453,678 453,678 420,978 420,978

 استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة  4,222,882 4,222,882 4,240,833 4,240,833

 إستثمارات عقارية  835,897 835,897 767,594 767,594

 موجودات غير ملموسة  47,298 23,985 40,370 24,609

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  4,095,216 3,928,920 4,020,165 3,931,502

 موجودات أخرى  1,269,662 1,269,662 868,248 868,248

 املوجبة للمشتقات  القيمة العادلة 24,841 24,841 49,730 49,730

 ممتلكات ومعدات  583,304 314,322 502,586 329,028
    

 

 
 

 
 

 

 مجموع املوجودات 37,698,895 37,240,304 36,143,490 35,865,508
    

 

 املطلوبات وحقوق امللكية    
     

 املطلوبات    

 ودائع العمالء  23,941,426 23,941,426 23,672,584 23,672,584

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك 270,391 270,391 240,915 240,915

 إتفاقيات إعادة بيع 2,678,084 2,678,084 2,438,842 2,438,842

 مطلوبات أخرى  1,961,041 1,892,253 1,655,840 1,614,143

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات   24,964 24,964 15,941 15,941

 سندات دين مصدرة  5,375,250 5,375,250 4,953,951 4,953,951
     

 مجموع املطلوبات 34,251,156 34,182,368 32,978,073 32,936,376
    

 

 وق امللكية  حق    

 رأس املال واإلحتياطيات    

 رأس املال  2,200,000 2,200,000 2,100,000 2,100,000

 انونياحتياطي ق 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

 احتياطي طوارئ  640,000 640,000 640,000 640,000

 واحتياطات أخرى  احتيـاطي عام 249,109 249,109 288,962 291,962

 القيمة العادلة   لتغّيرات فيااحتياطي  ( 720,058) ( 720,058) (740,095) (740,095)

 املتراكمة(األرباح املحتجزة/)الخسائر  20,317 ( 369,486) (182,157) (421,442)
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 البـنك  عائدة إلى مالكيحقوق ملكية  3,439,368 3,049,565 3,156,710 2,920,425

 األطراف غيـر املسيطرة  8,371 8,371 8,707 8,707
    

 

 مجموع حقوق امللكية  3,447,739 3,057,936 3,165,417 2,929,132
    

 

     

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية 37,698,895 37,240,304 36,143,490 35,865,508
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 )يتبع(  2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(  مرتفع تضخم  27
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

  
2020 

 
2021   
 التضخم املرتفع قبل 

2021   
 بعد التضخم املرتفع 

  

   ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 
     

 إيرادات الفوائد   601,773 582,131 625.156
 مصاريف الفوائد   (358,725) (357,470) (427.455)

   
  

     

 صافي إيرادات الفوائد    243,048 224,661 197,701
     

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت   84,314 81,995 47,150
 أرباح عمالت أجنبية   5,976 5,501 142,783

 من االستثمارات   (الخسارةالربح /)  35,041 35,038 ( 34,983)
 اإليرادات األخرى   14,883 14,885 76,486

   

  

 إيرادات العمليات    383,262 362,080 429,137     
 صافي خسارة انخفاض قيمة املوجودات املالية   (54,199) (63,162) (260,361)

   

  

 العمليات  يراداتإ صافي  329,063 298,918 168,776

 مصاريف شؤون املوظفين  (117,975) (109,961) (76,864)

 االستهالك  ( 34,635) ( 17,338) (13,876)

 مصاريف أخرى   (34,262) (34,262) (47,504)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة   ( 3,215) (624) (624)

 خسارة في املركز النقدي   (576,811) - -
     

 الربح قبل الضرائب(/خسارة)ال  ( 437,835) 136,733 29,908
   

  

     

 خارجية -مصاريف ضريبة الدخل   (29,136) (17,177) (11,706)
   

  

     

 الخسارة(/الربح صافي )  (466,971) 119,556 18,202
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  30و  2021يونيو  30أشهر املنتهية في الستة لفترة  املرحلي املوحد املوجزلخسارة لم يتم تسجيل أي دخل ذي طبيعة موسمية في بيان الربح أو ا

 . 2020يونيو 
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 .2021 يوليو  28 إجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ و  املرحلية املوجزة املوحدة  تم إعتماد البيانات املالية


