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 نظرة عامة

 

 "حقوق امللكية" �� بيان املركز املا�� املـوحد، إ�� مـا ي��:��دف ا�جموعة عند إدارة رأس املال، وهو مفهوم أشمل من 

 

 االل��ام بمتطلبات رأس املال وفق التعليمات والتوج��ات الصادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة؛ •

 ا�حافظة ع�� مقدرة ا�جموعة ع�� اإلستمرار �� العمل وز�ادة العائدات للمساهم�ن؛ و •

 اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قو�ة ��دف مواصلة تطور أعمالها. •

 

 إ�� املباديء التطو 
ً
�ر�ة تراقب ا�جموعة كفاية رأس املال واستخدام رأس املال النظامي لھ �ش�ل مستمر، مستعينة �� ذلك بالتقنيات إستنادا

 �ل ثالثة أشـهر. طةالسلوترفع املعلومات املطلو�ة إ��  التـي وضع��ا �جنة بازل واملصرف املركزي لدولة االمارات العر�ية املتحدة.

 

طر مخان تتضمها. علیطوي لتي تنالتشغیلیة طر المخاوق والسطر امخان والئتماطر اعلى مخاء بناطر جحة بالمخارعة مولمجمودات اجوم

لمالیة ز اكرالمافي ر لخسائطر امخاها بأن وق لسطر امخاف یرتعم یتها. جة بدرلمر اغیومیة ولعمانیة زالمیاجة في درلمطر المخان االئتماا

رف صر سعاطر أمخاوبح رلدل امعطر مخان تتضموق ولسر اسعاأكة في رلحن الناشئة عوامیة ولعمانیة زالمیاجة في درلمر اغیوجة درلما

ن لناتجة عرة الخسار اطمخاها لتشغیلیة بأنطر المخاف ایرتعم یتولسلع. طر امخاولملكیة وق افي حقرض لتعطر امخاوألجنبیة ت العمالا

 جیة.رلخاداث األحن اعأو مة ظألنطل اتعأو یة رلبشء ااطألخن اعأو لناجحة ر اغیأو لكافیة ر اخلیة غیدالت العملیاا

 

 فيما ي�� تحليل رأس املال النظامي للمجموعة �� شق�ن:

 

واالحتياطي القانو�ي واالحتياطي العام واألر�اح ا�حتجزة, رأس مال حقوق امللكية العادية ويشتمل ع�� رأس املال العادي، الشق األول  •

, و �عديالت تنظمية اخرى تتعلق بالعناصر املدرجة �� حقوق امللكية و احتياطيات القيمة العادلة, �عد خصم املوجودات الغ�� ملموسة

 ارات العر�ية املتحدة املركزي.مصرف اإلم لكن يتم التعامل معها �ش�ل مختلف ألغراض كفاية راس املال بموجب ارشادات 

 ن.الئتماطر اجحة لمخاودات املرجمن اجما�� املو %١٫٢٥الشق الثا�ي لرأس املال يت�ون من مخصص عام  ال يتجاوز  •

 

 تم تطبيق ا�حدود التالية للشق الثا�ي لرأس املال:

 

 من الشق الثا�ي لرأس املال %٦٧الشق الثا�ي لرأس املال يجب ان ال يتخطى  •

 من الشق االول لرأس املال %٥٠و�ات الثانو�ة يجب ان ال تتخطى املطل •

 نالئتماطر اجحة لمخاودات املرجاملوعة ومجممن  %١٫٢٥ا�خصصات العامة يجب ان ال تتخطى  •

 

 فيما ي�� ا�حد االد�ى ملتطلبات كفاية راس املال كما هو مو�ح من قبل البنك املركزي:

 

 نالئتماطر اجحة لمخاودات املرجاملوعة ومجممن  %٧املال هو ا�حد االد�ى لنسبة الشق االول لرأس  •

 نالئتماطر اجحة لمخاودات املرجاملوعة ومجممن  %٨٫٥ا�حد االد�ى لنسبة الشق االول هو  •

 نالئتماطر اجحة لمخاودات املرجاملوعة ومجممن  %١٠٫٥مجموع �سبة كفاية راس املال االول هو  •
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 نظرة عامة (يتبع)

 

ن, يجب ا�حفاظ ع�� مخزن مؤقت �حماية راس الئتماطر اجحة لمخاودات املرجاملوعة ومجممن  %٧باالضافة ا�� الشق االول لرأس املال هو 

 ن ع�� ش�ل الشق االول.الئتماطر اجحة لمخاودات املرجاملوعة ومجممن  %٢٫٥قدره  املال

 

مستوى العازل الدوري املضادة ليتم اخطاره من قبل  ادة باستخدام الشق االول.عالوة ع�� ذلك, يجب الوفاء بمتطلبات العازلة الدور�ة املض

 البنك املركزي  لو يوجد متطلبات للعازل الدوري املضاد خالل الف��ة ا�حالية.

 

 امتثلت ا�جوعة �جميع متطلبات راس املال املفروضة من ا�خارج.

 

 املقدمة

 

" أو "البنك") والشر�ات التا�عة لھ (�شار إل��ا مًعا باسم بنك الشارقةع�� بنك الشارقة (" املتحدة العر�ية إلماراتل املركزي  صرفامل�شرف 

لمجموعة ك�ل. يتم احتساب لرأس املال متطلبات ع�ن يتلقى معلومات حول كفاية رأس املال و يو�التا��  ، "ا�جموعة") ع�� أساس موحد

�عد تطبيق ،  ا�خاص ب�جنة بازل للرقابة املصرفية ("�جنة بازل") ٣باستخدام إطار عمل بازل متطلبات رأس املال ع�� مستوى ا�جموعة 

": دعائممنظم حول ثالث " ،٢، مثل بازل ٣بازل إطار  . ، وفًقا لتقديره الوط�ياملركزي  املتحدة العر�ية اإلمارات مصرفالتعديالت ال�ي ن�ح ��ا 

 السوق (الدعامة الثالثة).انضباط الثانية) ؛ و الدعامة ) ؛ عملية املراجعة اإلشرافية (الدعامة األو��ا�حد األد�ى ملتطلبات رأس املال (

 

 ٢٠٢٠الثالثة الدعامة إفصاحات 

 

الثالثة تكمل ا�حد األد�ى من متطلبات رأس املال وعملية املراجعة اإلشرافية. هدفها هو ��جيع االنضباط �� السوق من خالل تطو�ر الدعامة 

التعرض للمخاطر  ،رأس املال ،٣تطلبات اإلفصاح ال�ي �سمح للمشارك�ن �� السوق بتقييم �عض املعلومات ا�حددة حول نطاق تطبيق بازل م

 و�تم توف��ها ع�� املستوى املوحد.معلومات كمية ونوعية و�التا�� كفاية رأس املال للمؤسسة. تت�ون اإلفصاحات من ا�خاطر،  تقييم ةوعملي

 

مع إدخال  ٢٠١٧ف��اير  ١ال�ي دخلت ح�� التنفيذ اعتباًرا من  ،٣رأس املال بازل �شريعات  املتحدة العر�ية إلماراتل املركزي  صرفاملأصدر  

 إدخال يتمومجموع رأس املال.  ، الشق األول اإلضا��كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد و��، تطلبات رأس املال ع�� ثالثة مستو�اتملا�حد األد�ى 

٪ ل�ل مخزن مؤقت) ٢٫٥بحد أق�ىى  -ا�خزن املؤقت العازل الدوري املضاد  ول�حماية الراس مالية مخازن رأس مال إضافية (ا�خزن املؤقت 

 ٪.٧وهو  كفاية رأس املال اإلجما�� املوحدفوق ا�حد األد�ى ملتطلبات 
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 هي�ل ا�جموعة 

 

د�سم��  ٢٢تأسس بنك الشارقة ("البنك") كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميـري صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتار�خ 

(و�عديالتھ). وقد بدأ البنك أعمالھ بموجب رخصة  ١٩٨٤لسنة  ٨بموجب قانون الشر�ات التجار�ة رقم  ١٩٩٣وتم ��جيلھ �� ف��اير  ١٩٧٣

 . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجار�ة واالستثمار�ة.١٩٧٤يناير  ٢٦بتار�خ ملصرف املركزي لإلمارات العر�ية املتحدة ابنكية صادرة عن 

 

الشارقة، اإلمارات العر�ية املتحدة. يمارس البنك أ�شطتھ من خالل ثمانية فروع  – ١٣٩٤يقع املكتب امل�جل للبنك �� شارع ا�خان، ص.ب: 

 العر�ية املتحدة �� �ل من إمارات الشارقة، د�ي، أبوظ�ي، ومديـنة الع�ن.�� دولة اإلمارات 
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 �� كما ي��: ٢٠٢٠د�سم��  ٣١لبنك الشارقة كما �� القائمة ال�املة �جميع الشر�ات التا�عة املباشرة 

 

 األ�شطة الرئيسية بلد التأسيس سنة اإلستحواذ سنة التأسيس �سبة اإلمتالك إسم الشركة التا�عة

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠     

 مؤسسة مالية لبنان ٢٠٠٨ ١٩٦٥ %١٠٠ %١٠٠ بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.

 االستثمار �� مؤسسة مالية اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠١٧ ٢٠٠٧ %١٠٠ %١٠٠ إي ال �ابيتال ش.م.ح

 أ�شطة تطو�ر العقارات اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ %١٠٠ %١٠٠ ر�ل استيت ش.م.ح بوس

 االستثمار اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠٠٧ ٢٠٠٧ %١٠٠ %١٠٠ �ابيتال ش.م.ح بوس

 تجارة عامة اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠٠٨ ٢٠٠٨ %١٠٠ %١٠٠ بولي�و للتجارة العامة ذ.م.م.

 أ�شطة االستثمار وتطو�ر العقارات اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠١٠ ٢٠١٠ %١٠٠ %١٠٠ بور�الس جلف ش.م.ح

 أ�شطة تمو�لية جزر �ايمان ٢٠١٥ ٢٠١٥ %١٠٠ %١٠٠ بوس للتمو�ل ليمتد

 أ�شطة تطو�ر العقارات العر�ية املتحدةاإلمارات  ٢٠١٧ ٢٠١٠ %٩٠ %٩٠ مو��ح �ابيتال ش.م.ح

 أ�شطة تمو�لية جزر �ايمان ٢٠١٨ ٢٠١٨ %١٠٠ %١٠٠ ليمتد تفاقيات إعادة الشراءبوس إل

 أ�شطة تمو�لية جزر �ايمان ٢٠١٨ ٢٠١٨ %١٠٠ %١٠٠ بوس للمشتقات ليمتد
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 ٣بازل هي�ل رأس املال املوحد كما �� 

 

مع إدخال  ٢٠١٧ف��اير  ١، ال�ي دخلت ح�� التنفيذ اعتباًرا من ٣أصدر مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي �شريعات رأس املال بازل 

 ا�حد األد�ى ملتطلبات رأس املال ع�� ثالثة مستو�ات ، و�� رأس املال اإلجما�� املوحد، الشق األول اإلضا�� ومجموع رأس املال. 

 

 التنظي�ي رأس املال

 

 خصائصها.حسب  ،رأس املال اإلجما�� املوحد و الشق األول اإلضا�� والشق الثا�ي و�� ،تنقسم قاعدة رأس مال البنك إ�� ثالث فئات رئيسية

 

إصدار ، عالوة أس املالهو أع�� ش�ل من أش�ال رأس املال من حيث ا�جودة، و�تألف من ر رأس مال حقوق امللكية العادية لالشق األول  •

األطراف الغيـر و ، األر�اح ا�حتجزة و التغّ��ات �� القيمة العادلة،، واحتياطي اآلخرى األسهم ، واالحتياطيات القانونية والتشريعية و 

و �عديالت تنظمية اخرى تتعلق بالعناصر املدرجة �� حقوق امللكية و لكن يتم غ�� ملموسة ال�عد خصم الشهرة واملوجودات  مسيطرة

 التعامل معها �ش�ل مختلف ألغراض كفاية راس املال بموجب ارشادات  مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي.

 غ�� معلن.الواالحتياطي  ،من الديون الثانو�ة املؤهلةالشق الثا�ي لرأس املال يت�ون  •
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 (يتبع) ٣هي�ل رأس املال املوحد كما �� بازل 

 

 : ٣بازل  وفقا إلطار عملرأس املال  �عامة ع� فيما ي�� نظرة

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 ألف درهـم ألف درهـم 

    املتاح رأس املال

 ٢٬٩٢٠٬٥٨١ ٢٬٧٢٣٬٦١٦ كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد

١مستوى   ٢٬٩٢٠٬٥٨١ ٢٬٧٢٣٬٦١٦ 

٢مستوى   ٣٢٩٬٨٧١ ٣٣٩٬٧٧٣ 

 ٣٬٢٥٠٬٤٥٢ ٣٬٠٦٣٬٣٨٩ إجما��  رأس املال املؤهل

   

   املوجودات املرجحة حسب ا�خاطر

 ٢٦٬٣٨٩٬٦٨٠ ٢٧٬١٨١٬٨٥٥ مخاطر االئتمان

 ٣٦٠٬٨٣٨ ٢٦٦٬٥١٧ مخاطر السوق 

 ١٬٢٩٠٬٩٨٢ ١٬١٤٩٬٣٦١ مخاطر �شغيلية 

وجودات املرجحة حسب ا�خاطرجموع املم  ٢٨٬٠٤١٬٥٠٠ ٢٨٬٥٩٧٬٧٣٣ 
 

   �سب رأس املال

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

للمجموعة املوحدةأ.  �سبة حقوق امللكية العادية   ١١٫٥٩ %١٠٫٧١% 

 %١٠٫٤٢ %٩٫٥٢ ب.  �سبة الشق األول للمجموعة املوحدة

 %١٠٫٤٢ %٩٫٥٢ ج.  �سبة كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد للمجموعة املوحدة
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 (يتبع) ٣هي�ل رأس املال املوحد كما �� بازل 

 

 : ٣فيما ي�� هي�ل رأس املال املوحد كما �� بازل 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 ألف درهـم ألف درهـم 

   كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد

 ٢٬١٠٠٬٠٠٠ ٢٬١٠٠٬٠٠٠ رأس املال

 ١٬١٢٩٬٩١١ ١٬٠٧١٬٣٦٥ االحتياطات املؤهلة

 )٣٢٥٬٨٥١( )٤٥٣٬٣٠٦( ا�خسائر امل��اكمة

 ٢٠٬٢٢٠ ٨٬٧٠٦ 

 ٢٬٩٢٤٬٢٨٠ ٢٬٧٢٦٬٧٦٥ ا�حدقبل التعديالت التنظيمية وخصم كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد 

 ٣٬٦٩٩ ٣٬١٤٩ مخصوما منھ: ا�خصومات التنظيمية

 ٢٬٩٢٠٬٥٨١ ٢٬٧٢٣٬٦١٦ وخصم ا�حد�عد التعديالت التنظيمية كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد 

كفاية رأس املال اإلجما�� املوحد �عد ال��تيب االنتقا�� ل�خصومات (كفاية رأس 

 (أ)املال اإلجما�� املوحد) 
٢٬٩٢٠٬٥٨١ ٢٬٧٢٣٬٦١٦ 

 ٣٢٩٬٨٧١ ٣٣٩٬٧٧٣ �عد ال��تيبات االنتقالية  (الشق الثا�ي اإلضا��) (ب)٢إجما�� رأس املال املستوى 

 ٣٬٢٥٠٬٤٥٢ ٣٬٠٦٣٬٣٨٩ إجما�� رأس املال التنظي�ي (أ + ب )

 

 رأس املال  و�دارة كفاية

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 

 املوجودات املرجحة

 حسب ا�خاطر

املوجودات املرجحة  املالأعباء رأس 

 حسب ا�خاطر

 أعباء رأس املال

)(ن�ج موحد إجما�� متطلبات رأس املال      

 ٢٬٥٠٧٬٠٢٠    ٢٦٬٣٨٩٬٦٨٠ ٢٬٥٨٢٬٢٧٦  ٢٧٬١٨١٬٨٥٥ مخاطر االئتمان

 ٣٧٬٨٨٨     ٣٦٠٬٨٣٨ ٢٧٬٩٨٤  ٢٦٦٬٥١٧ مخاطر السوق 

 ١٣٥٬٥٥٣     ١٬٢٩٠٬٩٨٢ ١٢٠٬٦٨٣ ١٬١٤٩٬٣٦١ مخاطر �شغيلية 

 ٢٬٦٨٠٬٤٦١      ٢٨٬٠٤١٬٥٠٠ ٢٬٧٣٠٬٩٤٣  ٢٨٬٥٩٧٬٧٣٣ إجما�� متطلبات رأس املال

 

 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 مخاطر االئتمان وتخفيف مخاطر االئتمان -ن�ج موحد 

 

ا�خارجية ع�� وفًقا للن�ج املوحد ، يتم تقييم جميع مخاطر االئتمان وفًقا لتصنيفات الطرف املقابل و�تصنيفات مؤسسات التقييم االئتما�ي 

 ):٢٠٠٩النحو املو�ىى بھ بموجب التقدير الوط�ي (نوفم�� 

 

 ٪ (حيثما ينطبق ذلك).٠تم ترجيح ا�خاطر ع�� املطالبات ع�� البنوك السيادية واملركز�ة �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� بنسبة  •

 ا�ح�وماتغ�� تجار�ة ع�� أ��ا مطالبات ع�� اليتم التعامل مع مطالبات العملة ا�حلية ع�� مؤسسات القطاع العام ا�خليجية  •

يتم ترجيح مطالبات العمالت األجنبية �� مثل هذا . السيادية إذا �ان مصرفهم املركزي أو سلط��م النقدية �عاملو��ا ع�� هذا النحو

 من سياد��ا أي وزن مخاطر مؤسسات القطاع العام الغ�� التجار�ة 
ً
٪. املطالبات ع�� ٢٠بنسبة با�خاطر بدرجة واحدة أقل تفضيال

 من سياد��ا.
ً
 املؤسسات العامة ا�خاصة األجنبية األخرى مرجحة با�خاطر بدرجة واحدة أقل تفضيال

املطالبات ع�� الشر�ات التجار�ة اململوكة من قبل دول مجلس التعاون ا�خلي�� السيادية أو الشر�ات ا�خاصة ال�ي �عمل كمؤسسات  •

 املقبولة. ECAIع�� أ��ا مطالبات ع�� الشر�ات و�تم ترجيح ا�خاطر وفًقا لتصنيفات تجار�ة يتم التعامل معها 

 ٢أيًضا لتحديد متطلبات رأس املال مقابل التعرض للبنوك واملؤسسات املالية. �ستخدم ا�جموعة ا�خيار  ECAI�ستخدم تصنيفات  •

) لتحديد متطلبات رأس املال بما ٢ھ �� اتفاقية بازل كما هو منصوص علي ECAI(أحد مصفوفات وزن ا�خاطر البديلة وتصنيفات 

 يتما�ىى مع التقدير اإلشرا�� املعتمد من قبل املصرف املركزي.

للطرف املقابل.  ECAIيتم ترجيح املطالبات ع�� كيانات الشر�ات با�خاطر وفًقا ألوزان ا�خاطر ا�حددة املطبقة وفًقا ألحدث تصنيف  •

 ٪.١٠٠يانات الشر�ات غ�� املصنفة با�خاطر بنسبة يتم ترجيح املطالبات ع�� ك

يتم تصنيف التعرض ل�خدمات املصرفية االس��الكية إ�� "الرهن العقاري السك�ي املؤهل" و "محفظة التجزئة التنظيمية املؤهلة" و  •

 ٪ ع�� التوا��.١٠٠٪ و ٧٥٪ و ٣٥وتم ترجيح ا�خاطر عند نية الدعامة الثا املصرف املركزي "أخرى" ؛ وفًقا لتوج��ات 

يتم تصنيف جميع األصول األخرى ب�ن "األصول تحت فئات ا�خاطر العالية" و "األصول األخرى" ؛ وا�خاطر املرجحة بأوزان ا�خاطر  •

 .املقررة

  

 املناسبة: ECAIتصنيفات  بالنسبة ل�حسابات املوحدة لكفاية رأس املال ، يتم تطبيق القواعد التالية باستمرار لتحديد

 

 و�الت�ن تصنيف مقبولت�ن ، يتم أخذ التصنيف األد�ى (األسوأ) �� االعتبار.من  ECAIتصنيف  أك�� من�� حالة توفر  •

ا. ECAIعندما يتم تقسيم تصنيفات  •
ً
 بالتساوي ب�ن جميع و�االت التصنيف األر�ع ، يتم النظر �� التصنيفات األك�� تحفظ

Capital Intelligenceو  Fitchو  S&Pو  Moody’sاملقبولة ��  ECAIو�االت  •



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 مخاطر االئتمان

 

 :التخفيف من مخاطر االئتمانمع تأث��  املوحدإجما�� مخاطر االئتمان وفًقا للن�ج فيما ي�� تفاصيل 

 

 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١

�� إجما�� امل��انية 

 العمومية املعلقة

صا�� التعرض خارج 

امل��انية العمومية �عد 

تحو�ل االئتمان عوامل 

 التعرض اإلجما�� (عامل تحو�ل االئتمان)

التعرض قبل 

التخفيف من مخاطر 

 االئتمان

التخفيف من 

 مخاطر االئتمان

التخفيف من  �عد

 مخاطر االئتمان

املوجودات 

املرجحة حسب 

 ا�خاطر

 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 ٣٬٣١٧٬٧٠٥ ٩٬٧٨٩٬٧٨٦ - ٩٬٧٨٩٬٧٨٦ ١٠٬٦١٢٬٧٢٠ - ١٠٬٦١٢٬٧٢٠    املطالبات السيادية

 - ٤٤٥٬٥٩٤ - ٤٤٥٬٥٩٤ ٤٤٥٬٥٩٤ ٤٣٤٬٨٣٧ ١٠٬٧٥٧  املطالبات ع�� منشآت القطاع العام الغ�� تجار�ة

 ٣٨٬٨٣٥ ٢٧٦٬٤٢٧ - ٢٧٦٬٤٢٧ ٢٧٦٬٤٢٧ ٤٠٬٦٨٢ ٢٣٥٬٧٤٦  املطالبات ع�� البنوك

 ١٠٬٠٨٠ ١٠٬٣٠٣ - ١٠٬٣٠٣ ١٠٬٣٠٣ - ١٠٬٣٠٣ شر�ات الوساطة املاليةاملطالبات ع�� 

و الكيانات املرتبطة  املطالبات ع�� الشر�ات

 ١٢٬١٥٧٬١٩٥ ١٥٬٦٦٢٬٢٢٦ ٣٬٣٩٦٬٣٣٦ ١٨٬٨٢٧٬٤٥٢ ١٩٬٧٥٩٬٦٠٥ ٤٬٦٣٢٬٤٩٨ ١٥٬١٢٧٬١٠٧ با�ح�ومة

مطالبات مدرجة �� محفظة قروض التجزئة 

 ٢٦٣٬٣٠٢ ٤٠٤٬٥٢٧ ٨٨٬٢٣٧ ٤٦٤٬٦٩٣ ٤٦٤٬٦٩٣ ١٢٣٬٤٠٤ ٣٤١٬٢٨٩  النظامية

 ٦٤٦٬٣٤٠ ١٬٢٥٨٬٠٦٢ ٣٠٩ ١٬٢٥٨٬٠٦٢ ١٬٢٥٨٬٠٦٢ - ١٬٢٥٨٬٠٦٢  مطالبات مضمونة مقابل عقارات سكنية

 ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ - ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ - ٢٬٢٣٢٬٤٢٢  مطالبات مضمونة مقابل عقارات تجار�ة

 ٢٬٩٨٩٬٥٠٣ ٢٬٥٤٧٬٧٢٥ ١٦٤ ٢٬٥٤٧٬٨٠٠ ٣٬٥٥٩٬٦٠٠ ٨٤٦٬٣٥١ ٢٬٧١٣٬٢٤٩  قروض متأخرة

 ٥٬٥٢٦٬٤٧٢ ٥٬٦١٧٬٢٩٩ - ٥٬٦١٧٬٢٩٩ ٥٬٦٨٨٬١٤٨ - ٥٬٦٨٨٬١٤٨ موجودات أخرى 

 ٢٧٬١٨١٬٨٥٤ ٣٧٬٨٦٣٬٨٢٠ ٣٬٤٨٥٬٠٤٦ ٤١٬٤٦٧٬٠٦٩ ٤٤٬٣٠٧٬٥٧٤ ٦٬٠٧٧٬٧٧٢ ٣٨٬٢٢٩٬٨٠٣ ا�جموع 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 (يتبع) مخاطر االئتمان

 

 مع تأث�� التخفيف من مخاطر االئتمان: املوحدفيما ي�� تفاصيل إجما�� مخاطر االئتمان وفًقا للن�ج 

 

 ٢٠١٩د�سم��  ٣١

�� إجما�� امل��انية 

 العمومية املعلقة

صا�� التعرض خارج 

امل��انية العمومية �عد 

عوامل تحو�ل االئتمان 

 التعرض اإلجما�� (عامل تحو�ل االئتمان)

التعرض قبل 

التخفيف من مخاطر 

 االئتمان

التخفيف من 

 مخاطر االئتمان

التخفيف من  �عد

 مخاطر االئتمان

املوجودات 

املرجحة حسب 

 ا�خاطر

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

 ٢٬٥٢٩٬٨٨٩ ٦٬٢٨٩٬٦٢٠ - ٦٬٢٩١٬٢٤٥ ٦٬٥٨٠٬٩٢٥ ٣٬٢٤٩ ٦٬٥٧٧٬٦٧٦    املطالبات السيادية

 - ٤٧٩٬٦٦٠ - ٨٢٩٬٧٦٠ ٨٢٩٬٧٦٠ ٤٣٧٬٦٢٥ ٣٩٢٬١٣٥  املطالبات ع�� منشآت القطاع العام الغ�� تجار�ة

 ١٠١٬٩٣٢ ٨٢٠٬٣٦٥ - ٨٢٣٬١٥٩ ٨٢٣٬١٥٩ ٥٬٦٣٨ ٨١٧٬٥٢١  املطالبات ع�� البنوك

 ٧٣٢ ١٬١٤٩ - ١٬١٤٩ ١٬١٤٩ - ١٬١٤٩ املطالبات ع�� شر�ات الوساطة املالية

و الكيانات املرتبطة  الشر�ات املطالبات ع��

 ١١٬٤١٠٬٠٤٥ ١٤٬٣٦٧٬٨٤٤ ٢٬٩٥٧٬٧٩٩ ١٧٬٣٨٣٬٨٤٠ ١٧٬٣٨٣٬٨٤٠ ٤٬٧٥٢٬٣٥١ ١٢٬٦٣١٬٤٨٩ با�ح�ومة

مطالبات مدرجة �� محفظة قروض التجزئة 

 ٨٢٧٬٥٨٧ ٩٧٦٬٩٩١ ١٤٤٬٨٢٨ ١٬٠٦٢٬٤٤٥ ١٬٠٦٢٬٤٤٥ ١٨٤٬٥٤٨ ٨٧٧٬٨٩٧  النظامية

 ٢٬٣٦٠٬٢٢٦ ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ ١٠٩٬٤٨٩ ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ - ٣٬٢٤٨٬٣٩٦  مطالبات مضمونة مقابل عقارات سكنية

 ٣٧٬٥٤١ ٣٧٬٥٤١ - ٣٧٬٥٤١ ٣٧٬٥٤١ - ٣٧٬٥٤١  مطالبات مضمونة مقابل عقارات تجار�ة

 ٣٬٢٠١٬٢٨٩ ٢٬٤٤٥٬٦٠٧ ١٤٦ ٢٬٤٤٥٬٦٨٢ ٣٬٣٦٩٬٤٠٧ ٧٠٢٬٠٧٧ ٢٬٦٦٧٬٣٣٠  قروض متأخرة

 ٥٬٩٢٠٬٤٤٠ ٥٬٩٨٠٬٢٩١ - ٥٬٩٨٠٬٢٩١ ٥٬٩٨٠٬٢٩١ - ٥٬٩٨٠٬٢٩١ موجودات أخرى 

 ٢٦٬٣٨٩٬٦٨١ ٣٤٬٦٤٧٬٤٦٤ ٣٬٢١٢٬٢٦٢ ٣٨٬١٠٣٬٥٠٨ ٣٩٬٣١٦٬٩١٣ ٦٬٠٨٥٬٤٨٨ ٣٣٬٢٣١٬٤٢٥ ا�جموع 

 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 (يتبع) مخاطر االئتمان

 

 :والغ�� مصنفة املصنفة مع تأث�� التخفيف من مخاطر االئتمان املوحدفيما ي�� تفاصيل إجما�� مخاطر االئتمان وفًقا للن�ج 

 

 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١

 غ�� مصنفة مصنفة

اإلجما�� �� بيان املركز 

 املا��

ان اإلجما�� خارج بي

 املركز املا��

التعرض قبل 

التخفيف من 

 مخاطر االئتمان

التخفيف من 

 مخاطر االئتمان

التخفيف  �عد

من مخاطر 

 االئتمان

املوجودات 

املرجحة حسب 

 ا�خاطر

 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم درهـمألف  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 ٣٬٣١٧٬٧٠٥ ٩٬٧٨٩٬٧٨٦ - ٩٬٧٨٩٬٧٨٦ - ١٠٬٦١٢٬٧٢٠ ٤٬١٣٧٬٠٨١ ٦٬٤٧٥٬٦٣٩    املطالبات السيادية

املطالبات ع�� منشآت القطاع العام الغ�� 

 - ٤٤٥٬٥٩٤ - ٤٤٥٬٥٩٤ ٤٣٤٬٨٣٧ ١٠٬٧٥٧ ١٠٬٧٥٧ -  تجار�ة

 ٣٨٬٨٣٥ ٢٧٦٬٤٢٧ - ٢٧٦٬٤٢٧ ٤٠٬٦٨٢ ٢٣٥٬٧٤٦ - ٢٣٥٬٧٤٦  املطالبات ع�� البنوك

 ١٠٬٠٨٠ ١٠٬٣٠٣ - ١٠٬٣٠٣ - ١٠٬٣٠٣ ١٠٬٠٢٤ ٢٧٩ املطالبات ع�� شر�ات الوساطة املالية

و الكيانات املرتبطة  املطالبات ع�� الشر�ات

 ١٢٬١٥٧٬١٩٥ ١٥٬٦٦٢٬٢٢٦ ٣٬٣٩٦٬٣٣٦ ١٨٬٨٢٧٬٤٥٢ ٤٬٦٣٢٬٤٩٨ ١٥٬١٢٧٬١٠٧ ١٥٬١٢٧٬١٠٧ - با�ح�ومة

مطالبات مدرجة �� محفظة قروض التجزئة 

 ٢٦٣٬٣٠٢ ٤٠٤٬٥٢٧ ٨٨٬٢٣٧ ٤٦٤٬٦٩٣ ١٢٣٬٤٠٤ ٣٤١٬٢٨٩ ٣٤١٬٢٨٩ -  النظامية

 ٦٤٦٬٣٤٠ ١٬٢٥٨٬٠٦٢ ٣٠٩ ١٬٢٥٨٬٠٦٢ - ١٬٢٥٨٬٠٦٢ ١٬٢٥٨٬٠٦٢ -  مطالبات مضمونة مقابل عقارات سكنية

 ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ - ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ - ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ ٢٬٢٣٢٬٤٢٢ -  مطالبات مضمونة مقابل عقارات تجار�ة

 ٢٬٩٨٩٬٥٠٣ ٢٬٥٤٧٬٧٢٥ ١٦٤ ٢٬٥٤٧٬٨٠٠ ٨٤٦٬٣٥١ ٢٬٧١٣٬٢٤٩ ٢٬٧١٣٬٢٤٩ -  قروض متأخرة

 ٥٬٥٢٦٬٤٧٢ ٥٬٦١٧٬٢٩٩ - ٥٬٦١٧٬٢٩٩ - ٥٬٦٨٨٬١٤٨ ٥٬٦٨٨٬١٤٨ - موجودات أخرى 

 ٢٧٬١٨١٬٨٥٤ ٣٧٬٨٦٣٬٨٢٠ ٣٬٤٨٥٬٠٤٦ ٤١٬٤٦٧٬٠٦٩ ٦٬٠٧٧٬٧٧٢ ٣٨٬٢٢٩٬٨٠٣ ٣١٬٥١٨٬١٣٩ ٦٬٧١١٬٦٦٤ ا�جموع 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

 مخاطر االئتمان (يتبع)

 

 :والغ�� مصنفة املصنفة مع تأث�� التخفيف من مخاطر االئتمان املوحدفيما ي�� تفاصيل إجما�� مخاطر االئتمان وفًقا للن�ج 

 

 ٢٠١٩د�سم��  ٣١

 غ�� مصنفة مصنفة

اإلجما�� �� بيان املركز 

 املا��

ان اإلجما�� خارج بي

 املا��املركز 

التعرض قبل 

التخفيف من 

 مخاطر االئتمان

التخفيف من 

 مخاطر االئتمان

التخفيف  �عد

من مخاطر 

 االئتمان

املوجودات 

املرجحة حسب 

 ا�خاطر

 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 ٢٬٥٢٩٬٨٨٩ ٦٬٢٨٩٬٦٢٠ - ٦٬٢٩١٬٢٤٥ ٣٬٢٤٩ ٦٬٥٧٧٬٦٧٦ ٢٬٨١٩٬٥٦٩ ٣٬٧٥٨٬١٠٧    املطالبات السيادية

املطالبات ع�� منشآت القطاع العام الغ�� 

 - ٤٧٩٬٦٦٠ - ٨٢٩٬٧٦٠ ٤٣٧٬٦٢٥ ٣٩٢٬١٣٥ ٣٩٢٬١٣٥ -  تجار�ة

 ١٠١٬٩٣٢ ٨٢٠٬٣٦٥ - ٨٢٣٬١٥٩ ٥٬٦٣٨ ٨١٧٬٥٢١ - ٨١٧٬٥٢١  املطالبات ع�� البنوك

 ٧٣٢ ١٬١٤٩ - ١٬١٤٩ - ١٬١٤٩ ٦٢٨ ٥٢١ املطالبات ع�� شر�ات الوساطة املالية

و الكيانات املرتبطة  املطالبات ع�� الشر�ات

 ١١٬٤١٠٬٠٤٥ ١٤٬٣٦٧٬٨٤٤ ٢٬٩٥٧٬٧٩٩ ١٧٬٣٨٣٬٨٤٠ ٤٬٧٥٢٬٣٥١ ١٢٬٦٣١٬٤٨٩ ١٢٬٦٣١٬٤٨٩ - با�ح�ومة

مطالبات مدرجة �� محفظة قروض التجزئة 

 ٨٢٧٬٥٨٧ ٩٧٦٬٩٩١ ١٤٤٬٨٢٨ ١٬٠٦٢٬٤٤٥ ١٨٤٬٥٤٨ ٨٧٧٬٨٩٧ ٨٧٧٬٨٩٧ -  النظامية

 ٢٬٣٦٠٬٢٢٦ ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ ١٠٩٬٤٨٩ ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ - ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ ٣٬٢٤٨٬٣٩٦ -  مطالبات مضمونة مقابل عقارات سكنية

 ٣٧٬٥٤١ ٣٧٬٥٤١ - ٣٧٬٥٤١ - ٣٧٬٥٤١ ٣٧٬٥٤١ -  مطالبات مضمونة مقابل عقارات تجار�ة

 ٣٬٢٠١٬٢٨٩ ٢٬٤٤٥٬٦٠٧ ١٤٦ ٢٬٤٤٥٬٦٨٢ ٧٠٢٬٠٧٧ ٢٬٦٦٧٬٣٣٠ ٢٬٦٦٧٬٣٣٠ -  قروض متأخرة

 ٥٬٩٢٠٬٤٤٠ ٥٬٩٨٠٬٢٩١ - ٥٬٩٨٠٬٢٩١ - ٥٬٩٨٠٬٢٩١ ٥٬٩٨٠٬٢٩١ - موجودات أخرى 

 ٢٦٬٣٨٩٬٦٨١ ٣٤٬٦٤٧٬٤٦٤ ٣٬٢١٢٬٢٦٢ ٣٨٬١٠٣٬٥٠٨ ٦٬٠٨٥٬٤٨٨ ٣٣٬٢٣١٬٤٢٥ ٢٨٬٦٥٥٬٢٧٦ ٤٬٥٧٦٬١٤٩ ا�جموع 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 أهداف وسياسات إدارة ا�خاطر

  

 مخاطر االئتمان

  

 �� البيانات املالية السنو�ة ألهداف وسياسات إدارة ا�خاطر التفصيلية حول مخاطر االئتمان. ٤٠الرجوع إ�� املالحظة.  ير��

  

 تصنيف العملة -إجما�� التعرض لالئتمان 
 

     ٢٠٢٠د�سم��  ٣١

صا�� قروض  

 إجما�� املمول  موجودات أخرى  سندات استثمارات وسلفيات

 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 ٢٦٬٥٤٩ ٧٬٥٥٣ ٢٬٠٤٨ ١٦٬٩٤٨ عملة أجنبية

 درهم إمارا�ي
٩٬٥٩٤ ٤٬٤٧٢ ٢٬٦١٤ ٢٬٥٠٨ 

 مجموع
٣٦٬١٤٣ ١٢٬٠٢٥ ٤٬٦٦٢ ١٩٬٤٥٦ 

 

     ٢٠١٩د�سم��  ٣١

صا�� قروض  

 وسلفيات

سندات 

 إجما�� املمول  موجودات أخرى  استثمارات

 
 درهـمألف  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 ٢٣٬٠٧١ ٧٬٢٨٦ ٨٢٥ ١٤٬٩٦٠ عملة أجنبية

 درهم إمارا�ي
٨٬٦١٨ ٥٬٥٩٥ ٢٤٧ ٢٬٧٧٦ 

 مجموع
٣١٬٦٨٩ ١٢٬٨٨١ ١٬٠٧٢ ١٧٬٧٣٦ 

 

ملمتل�ات �شمل األصول األخرى النقد والودائع لدى البنك املركزي ، واملستحق من البنوك و إتفاقيات إعادة الشراء ، والعقارات االستثمار�ة ، وا

 واملعدات واألصول األخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

افيا  إجما�� التعرض االئتما�ي حسب ا�جغر

 

 فيما ي�� التحليل ا�جغرا�� للقروض والسلفيات للمجموعة:

 
 

 
٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
 سلفياتالقروض و الإجما�� 

 درهـمألف 

 القروض والسلفياتإجما�� 

 ألف درهـم

 ١٦٬٣٠٧٬٦٢٤ ١٨٬٥٠٢٬٦٢٥ مقيم�ن

 غ�� مقيم�ن
٣٬٢٧٢٬٧٥٤ ٢٬٨٩٦٬٩٣٥ 

 إجما�� 
١٩٬٥٨٠٬٣٧٨ ٢١٬٣٩٩٬٥٦٠ 

 

 

 :�تفاقيات إعادة الشراءفيما ي�� التحليل ا�جغرا�� للودائع واألرصدة املستحقة من البنوك و 
 

 

 

 
٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢٠ 

 
الودائع واألرصدة 

املستحقة من البنوك ألف 

 درهـم

 إتفاقيات إعادة الشراء 

 ألف درهـم

الودائع واألرصدة 

 املستحقة من البنوك 

 ألف درهـم

 إتفاقيات إعادة الشراء 

 ألف درهـم

بنوك داخل دولة اإلمارات 

 ٤٥٧٬٧١٣ ٣٩٬٢٤٦ ١١٥٬٣٨٦ ١٦٬١٠٠ العر�ية املتحدة

بنوك خارج دولة اإلمارات العر�ية 

 - ٣٢١٬٧١١ - ١١٤٬٥٦٣ املتحدة

 إجما�� 
٤٥٧٬٧١٣ ٣٦٠٬٩٥٧ ١١٥٬٣٨٦ ١٣٠٬٦٦٣ 

 

 

 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

افيا (يتبع)  إجما�� التعرض االئتما�ي حسب ا�جغر

 

 �عرض ا�جموعة االئتمانية حسب املوقع ا�جغرا�� والنشاط االقتصادي ، املمول وغ�� املمول ، مفصل أدناه (تا�ع):

 

 انكشاف االئتمان اإلجما�� حسب النشاط االقتصادي

 

   

 قروض وسلفيات 

 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١

 وسلفيات قروض

 ٢٠١٩د�سم��  ٣١

 
 ألف درهـم ألف درهـم

 ٤٬٩٣١٬٤١٧ ٤٬٦٨٦٬٣٦٠ التجارة

 ٣٬٥٦٥٬٩٥٤ ٤٬٤٩٤٬٤١٩  خدمات

 ٢٬٨١٣٬٣٣٦ ٣٬١٠٠٬٦٩٠ الصناعة

 ٢٬٢٨٧٬٦٩٣ ٢٬٧٤٦٬٤١٨ ا�جهات ا�حكومية

 ٢٬٦٨٦٬٩٧٤ ٢٬٣٢١٬٠٢٨ قروض

 ١٬١٣٢٬٢٥٣ ١٬٢٢٦٬٢٥٠  اال�شاءات

 ٦٩٨٬٢٩٨ ٩٠٥٬٠٤٣ املناجم والتعدين

 ٢٥٩٬٧٩٢ ٨٦٧٬٥٩٨ مؤسسات مالية

 ٣٣٠٬٦٦٥ ٣٤٧٬٦٩٣ النقل واالتصاالت

 ٥٧٧٬١١٩ ٢٢٣٬٥٦٠ ا�حكومي

 ٧٨٬٧٥٤ ٤٣٬٥٨١ الزرا��

 ٢١٨٬١٢٣ ٤٣٦٬٩٢٠ أخرى 

 مجموع 
١٩٬٥٨٠٬٣٧٨ ٢١٬٣٩٩٬٥٦٠ 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 �عرض االئتمان اإلجما�� حسب تار�خ اإلستحقاق 

 

 :١٢/٢٠٢٠/ ٣١�سرد ا�جدول التا�� �عرضات ا�جموعة حسب الن�ج املتبقي كما �� 

 
   أشهر ٣خالل   أشهر إ�� سنة ٣أك�� من   أك�� من سنة  بدون استحقاق  ا�جموع

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 املوجودات          

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركز�ة  ٤٬٢٩٣٬٨١٠  -     ١٬٠٧٦٬٤٩١  ١٦٣٬٧٩٨  ٥٬٥٣٤٬٠٩٩

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك     ١٢٧٬٤٢١  ٩٤  -     ١٬٥٣١     ١٢٩٬٠٤٦

 إتفاقيات إعادة الشراء     ١١٤٬٢٣٤  -  -  -     ١١٤٬٢٣٤

 قروض وسلف، صا��     ٥٬٦١٣٬٠٨٥     ٣٬٩٣٦٬٣٧٢  ٩٬٩٠٦٬١٥٠  -  ١٩٬٤٥٥٬٦٠٧

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة     ١٢١٬٧٦٠  -  -     ٢٩٩٬٢١٨  ٤٢٠٬٩٧٨

 استثمارات مقاسة بالت�لفة املطفأة     ١٨٬٦٣٢     ٤٬٠٠٠٬٠٠٠     ٢١٩٬٠٦٥     ٣٬١٣٦  ٤٬٢٤٠٬٨٣٣

 إستثمارات عقار�ة  -  -  -     ٧٦٧٬٥٩٤     ٧٦٧٬٥٩٤

 ملموسة أخرى الشهرة وموجودات غيـر   -  -  -  ٤٠٬٣٧٠  ٤٠٬٣٧٠

 موجودات أخرى      ٧٨٨٬٥٧٦     ١١٬٨٥٧  ١١٧٬٥٤٥  ٤٬٠٢٠٬١٦٥  ٤٬٩٣٨٬١٤٣

 ممتل�ات ومعدات  -  -  -     ٥٠٢٬٥٨٦     ٥٠٢٬٥٨٦

 مجموع املوجودات  ١١٬٠٧٧٬٥١٨     ٧٬٩٤٨٬٣٢٣  ١١٬٣١٩٬٢٥١  ٥٬٧٩٨٬٣٩٨     ٣٦٬١٤٣٬٤٩٠

 املطلو�ات           

 ودائع العمالء     ١٤٬١٦١٬٢٣٢     ٩٬١٩٨٬١٣٩     ٢٩٤٬١٦٦  ١٩٬٠٤٧  ٢٣٬٦٧٢٬٥٨٤

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك  -  ٢٤٠٬٩١٥  -  -  ٢٤٠٬٩١٥

 إتفاقيات إعادة بيع  ٢٬٣٤٥٬٧٥٧  ٩٣٬٠٨٥  -  -  ٢٬٤٣٨٬٨٤٢

 مطلو�ات أخرى   ١٬٤٤٠٬٨١٠     ٩١٬٢٨٣      ١٣٩٬٦٨٨  -  ١٬٦٧٦٬٣٩١

 سندات دين مصدرة  -  -     ٤٬٩٥٣٬٩٥١  -     ٤٬٩٥٣٬٩٥١

 مجموع املطلو�ات      ١٧٬٩٤٧٬٧٩٩     ٩٬٦٢٣٬٤٢٢     ٥٬٣٨٧٬٨٠٥  ١٩٬٠٤٧  ٣٢٬٩٧٨٬٠٧٣

 صا�� فجوة السيولة  )٦٬٨٧٠٬٢٨١(  )١٬٦٧٥٬٠٩٩(  ٥٬٩٣١٬٤٤٦  ٥٬٧٧٩٬٣٥١  ٣٬١٦٥٬٤١٧



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 �عرض االئتمان اإلجما�� حسب تار�خ اإلستحقاق (يتبع)

 

 :١٢/٢٠١٩/ ٣١�سرد ا�جدول التا�� �عرضات ا�جموعة حسب الن�ج املتبقي كما �� 

 
   أشهر ٣خالل   أشهر إ�� سنة ٣أك�� من   أك�� من سنة  بدون تار�خ  ا�جموع

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 املوجودات          

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركز�ة     ٤٬٧٤٥٬٥٢٦  -  ١٫٠٣٤٫٣٦٣  ٧٢٬١٠٥  ٥٬٨٥١٬٩٩٤

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك     ٢٣٧٬٧٤٣  ١١٠٫٢٧٦  -  ٢٬٢٦٨  ٣٥٠٫٢٨٧

 إتفاقيات إعادة الشراء     ٤٥٧٬٢٩١  -  -  -  ٤٥٧٬٢٩١

 قروض وسلف، صا��  ٨٬٣٨٤٬٧٧٦     ١٬٧٧٥٬٥٩٧  ٧٫٥٧٥٫٣٨٣  -  ١٧٫٧٣٥٫٧٥٦

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة     ١٥٩٬٢٨٤  -  -  ٤٦٠٬١٩٤  ٦١٩٬٤٧٨

 استثمارات مقاسة بالت�لفة املطفأة  ٤٣٬٨٨٠     ١٬٥٧٢  ٤٠٦٫٧٦٧  -  ٤٥٢٫٢١٩

 إستثمارات عقار�ة  -  -  -  ٧٥٦٬٠٣٧  ٧٥٦٬٠٣٧

 الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى   -  -  -  ٢٥٬٨٦١  ٢٥٬٨٦١

 موجودات أخرى   ١٧٦٬٤٤٩     ٨٣٬٦٦٨  ٧٦٤٬٠٩٤  ٤٬٠٤٤٬٥٧٢  ٥٬٠٦٨٬٧٨٣

 ممتل�ات ومعدات  -  -  -  ٣٧٠٬٩٢٠     ٣٧٠٬٩٢٠

 مجموع املوجودات  ١٤٬٢٠٤٬٩٤٩  ١٫٩٧١٫١١٣  ٩٫٧٨٠٬٦٠٧  ٥٬٧٣١٬٩٥٧  ٣١٬٦٨٨٬٦٢٦

 املطلو�ات           

 ودائع العمالء     ١٥٬٢٨٧٬٤٦٣     ٥٬٩٤١٬٥١٢     ٦٩٬٢٥٨     ٢٨٬٠٠١  ٢١٬٣٢٦٬٢٣٤

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك     ٧٦٬٢٨١     ٩٦٬٩٣٨  -  -     ١٧٣٬٢١٩

 مطلو�ات أخرى   ١٬٥١٣٬٥٥٢  ٥٩٬٣٢٥  -  -  ١٬٥٧٢٬٨٧٧

 سندات دين مصدرة  -     ٧١٢٬٩٨٩     ٤٬٨٨٤٬٩٣٧  -  ٥٬٥٩٧٬٩٢٦

 مجموع املطلو�ات   ١٦٬٨٧٧٬٢٩٦  ٦٬٨١٠٬٧٦٤  ٤٬٩٥٤٬١٩٥     ٢٨٬٠٠١  ٢٨٬٦٧٠٬٢٥٦

 صا�� فجوة السيولة  )٢٬٦٧٢٬٣٤٧(  )٤٫٨٣٩٫٦٥١(  ٤٬٨٢٦٬٤١٢  ٥٬٧٠٣٬٩٥٦  -



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

 

 مخففات مخاطر االئتمان املؤهلة املستخدمة �� حساب رأس املال

 

 نوع مخففات مخاطر االئتمان

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 ٢٬٤٧١٬٦٦١ ٢٬٧٥٨٬٧٩٦ دو نق

 ٧٤٠٬٦٠١ ٧٢٦٬٢٥٠ الضمانات املالية املؤهلة األخرى 

 ٣٬٢١٢٬٢٦٢ ٣٬٤٨٥٬٠٤٦ إجما�� مخففات مخاطر االئتمان املؤهلة

 

 القروض املتع��ة حسب النشاط االقتصادي

 

 النشاط االقتصادي: فيما ي�� تفاصيل القروض املتع��ة حسب

 

    ٢٠٢٠د�سم��  ٣١

صا�� (القروض املتع��ة  
 فوائد املعلقة)ال

 ألف درهـم 

خسائر ائتمانية 
 متوقعة

 درهـم ألف

 صا�� القروض املتع��ة 

 ألف درهـم 

 ٨٤٦٬٢٢١ )١٣٦٬٨٥٠( ٩٨٣٬٠٧١ تصنيع

 ٢٦٬٠٧٥ )٢٢٬١٥٤( ٤٨٬٢٢٩ اال�شاءات

 ٨٣٠٬١٤٣ )٦٥٥٬١٠٧( ١٬٤٨٥٬٢٥٠ التجارة

 - )١٬٣١٨( ١٬٣١٨ النقل واالتصاالت

 - )٩١( ٩١ مؤسسات مالية

 ٩١٬٥٣٦ )٧٢٬٨٧٦( ١٦٤٬٤١٢ خدمات

 ٢١٬٦٦١ )٩٬١١٤( ٣٠٬٧٧٥ قروض �خصية

 ٥٧ )٤٥( ١٠٢ أخرى 

 ١٬٨١٥٬٦٩٣ )٨٩٧٬٥٥٥( ٢٬٧١٣٬٢٤٨ مجموع

 

 

 

 

 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

 القروض املتع��ة حسب النشاط االقتصادي (يتبع)

 

 فيما ي�� تفاصيل القروض املتع��ة حسب النشاط االقتصادي:

 

    ٢٠١٩د�سم��  ٣١

صا�� (القروض املتع��ة  
 فوائد املعلقة)ال

 ألف درهـم 

ائتمانية خسائر 
 متوقعة

 ألف درهـم

 صا�� القروض املتع��ة 

 ألف درهـم 

 ٧٧٦٬٠٨٢ )١٤١٬٨٨٨( ٩١٧٬٩٧٠ تصنيع

 ٣٠٬٤٤٥ )٢٤٬٩٧٤( ٥٥٬٤١٩ اال�شاءات

 ٨٩٨٬٨٣٥ )٥٥٥٬٤٩٢( ١٬٤٥٤٬٣٢٧ التجارة

 ٢٬٨٨٢ )٤٬٣٦٦( ٧٬٢٤٨ النقل واالتصاالت

 ١٧٬٢٢٦ )١٬٦٦٠( ١٨٬٨٨٦ مؤسسات مالية

 ٩٢٬٠٢٩ )٧١٬٢٢٨( ١٦٣٬٢٥٧ خدمات

 ٢١٬٦٩٧ )٢٨٬٥٢٧( ٥٠٬٢٢٤ قروض �خصية

 ١٬٨٣٩٬١٩٦ )٨٢٨٬١٣٥( ٢٬٦٦٧٬٣٣١ مجموع

 

افيا  القروض املتع��ة حسب ا�جغر

 

    ٢٠٢٠د�سم��  ٣١

 القروض املتع��ة  

 (صا�� الفوائد املعلقة)

 الف درهـم

 خسائر ائتمانية متوقعة

 ألف درهـم

 صا�� القروض املتع��ة 

 ألف درهـم 

 ١٬٧٧٦٬٢١٧ )٨٠٢٬٨٤١( ٢٬٥٧٩٬٠٥٨ مقيم�ن

 ٣٩٬٤٧٦ )٩٤٬٧١٤( ١٣٤٬١٩٠ غ�� مقيم�ن

 ١٬٨١٥٬٦٩٣ )٨٩٧٬٥٥٥( ٢٬٧١٣٬٢٤٨ مجموع

 

    ٢٠١٩د�سم��  ٣١

 القروض املتع��ة  

 (صا�� الفوائد املعلقة)

 الف درهـم

 خسائر ائتمانية متوقعة

 ألف درهـم

 صا�� القروض املتع��ة 

 ألف درهـم 

 ١٬٧٦٨٬١٤٩ )٧٤٥٬٥٩١( ٢٬٥١٣٬٧٤٠ مقيم�ن

 ٧١٬٠٤٧ )٨٢٬٥٤٤( ١٥٣٬٥٩١ غ�� مقيم�ن

 ١٬٨٣٩٬١٩٦ )٨٢٨٬١٣٥( ٢٬٦٦٧٬٣٣١ مجموع



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 صا�� خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية

 

صا�� خسارة 

انخفاض القيمة 

خالل السنة املن��ية 

د�سم��   ٣١�� 

٢٠١٩ 

 الرصيد ا�ختامي

 

املس��دة املبالغ 

صافية من الشطب 

 خالل الف��ة

خسارة انخفاض القيمة/ 

 (املس��جاعات) خالل الف��ة

 الرصيد االفتتا��

 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

األرصدة لدى املصارف   ٢٩٧٬٧٣١ ٤١٢٬٣٧٧ - ٧١٠٬١٠٨ ٢٨٩٬٣٤٩

 املركز�ة  

٩٬٠٥٣( - ١٬٦١٧ ٩٬٧٨٨( مستحقة من مبالغ  ١٠٬٦٧٠ 

البنوك واملؤسسات 

 املالية

 إتفاقيات إعادة الشراء ٤٢٢ ٧٣٠ - ١٬١٥٢ ٧٦

٣٢٬٠٦٥( ١٬٩٤٣٬٩٥٣ ٧٥٬٨٦٢(  القروض والسلفيات  ١٬٨٤٤٬٦٢٢ ١٣١٬٣٩٦ 

موجودات مالية أخرى  ٣٤٬٢٦٥ ١٤٩٬٤١١ - ١٨٣٬٦٧٦ ٣٠٬٢٣٦

مقاسة بالت�لفة 

 املطفأة

١٢١٬٨٢٠ ٩٬٧٠٩ - ١٣١٬٥٢٩ ٥٬٠٩١ 
الغ�� ممولةالتعرضات   

٥٬٢٨٠( - - ٥٬٢٨٠(  موجودات أخرى  ٥٬٢٨٠ 

٥٬١٧٤( ٢٢٬٩٧٢(  - )٥٬١٧٤(  - 
 أخرى 

٣٢٬٠٦٥( ٢٬٩٦٦٬٨٦١ ٤٣٨٬٦٥٤(  ٢٬٣١٤٬٨١٠ ٦٨٤٬١١٦ 
 اإلجما��

 

 ٦٠٬٣٤٣ تأث�� الت�خم

 ٧٤٤٬٤٥٩ ا�جموع �عد تأث�� الت�خم

 

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

 

 مخاطر السوق 

  

 رأس املال �� كما ي��: مخاطر السوق ا�خاضعة لت�لفة

  

 مخاطر معدل الفائدة• 

 خطورة التبادل االجن�ي• 

 مخاطر التعرض �حقوق امللكية• 

 مخاطر السلع• 

 مخاطر ا�خيارات• 

  

رسوم تقتصر رسوم رأس املال ع�� مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التعرض �حقوق امللكية ع�� "دف�� تداول" البنك ، بينما رأس املال يتم تطبيق 

 ع�� مخاطر الصرف األجن�ي ع�� �امل مراكز لبنك

 

 مليون درهم إمارا�ي)ا  ٣٨: ٢٠١٩مليون درهم إمارا�ي ( ٢٨هو  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١إجما�� متطلبات رأس املال �خاطر السوق كما �� 

 

 متطلبات رأس املال �خاطر السوق حسب الن�ج املوحد

 

 
٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
 ألف درهـم ألف درهـم

   معدل الفائدة مخاطر 

 ٣٣٬٤٥٠ ٢٥٬٥٧٠ مخاطر مركز حقوق امللكية

 خطورة التبادل االجن�ي
٤٬٤٣٨ ٢٬٤١٥ 

 إجما�� متطلبات رأس املال
٣٧٬٨٨٨ ٢٧٬٩٨٥ 

 

 مركز حقوق امللكية �� دف�� البنوك

 

 
٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

علنا /   املتداولة 

 مدرجة

ملكية خاصة / غ�� 

 مدرجة

خاصة / غ�� ملكية  علنا / مدرجة  املتداولة

 مدرجة

 حقوق امللكية
٢٠٩٬٢٥٢ ٢٨٦٬٤٦٧ ١٧٥٬٠٤٢ ٢١٦٬٥٧٨ 

 إجما�� مركز حقوق امللكية
٢٠٩٬٢٥٢ ٢٨٦٬٤٦٧ ١٧٥٬٠٤٢ ٢١٦٬٥٧٨ 

     

 



 
شركة مساهمة عامة -لشارقةا بنك  

  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١صاحات الدعامة الثالثة للسنة املن��ية �� فإ

 
 

 مركز حقوق امللكية �� دف�� البنوك (يتبع)

 

 أر�اح/ (خسائر) إعادة التقييم ا�حققة وغ�� ا�حققة خالل السنة
٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 ٦٬٩١٩ ١٥ امل�اسب ا�حققة من البيع والتصفية

(خسارة) / م�اسب محققة وغ�� محققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 

 خالل الر�ح أو ا�خسارة

)٣٩٨ )٣٧٬٩٥٢ 

(خسارة) / م�اسب محققة وغ�� محققة من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 

 )١٤٦٬٨٧٤( )٥٧٬٨٤٦( خالل الدخل الشامل اآلخر

 ا�جموع
)١٤٥٬١٨٠( )٩٤٬٤٧١( 

   

 من رأس املال ٢/ املستوى  ١العناصر الواردة �� ا�جدول أعاله مدرجة �� املستوى 
٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 )١٤٦٬٨٧٤( )٥٧٬٨٤٦( املبلغ مشمول �� املستوى األول من رأس املال

 املبلغ مشمول �� املستوى الثا�ي من رأس املال
- - 

 ا�جموع
)١٤٦٬٨٧٤( )٥٧٬٨٤٦( 

 

 ا�خاطر التشغيلية

  

ن�ج موحد ون�ج قياس متقدم. , املؤشر األسا�ىي -ثالث طرق �حساب ت�لفة ا�خاطر للمخاطر التشغيلية  ٢يحدد إطار عمل بازل 

 .تتبع ا�جموعة حاليا املعيار املوحد

 

مليون  ١٣٦: ٢٠١٩مليون درهم إمارا�ي ( ١٢١ ٢٠٢٠د�سم��  ٣١يبلغ إجما�� متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية كما �� 

خطوط أعمال (ع�� النحو ا�حدد �� إرشادات  ٨درهم إمارا�ي). يتم احتساب هذه الرسوم عن طر�ق تصنيف أ�شطة ا�جموعة إ�� 

 � ملدة ثالث سنوات �� عامل تجر��ي محدد مسبًقا.الدخل اإلجما�) وضرب متوسط ٢بازل 

 


	تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أشمل من "حقوق الملكية" في بيان المركز المالي المـوحد، إلى مـا يلي:
	 الالتزام بمتطلبات رأس المال وفق التعليمات والتوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛
	 المحافظة على مقدرة المجموعة على الإستمرار في العمل وزيادة العائدات للمساهمين؛ و
	 الإحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمالها.
	تراقب المجموعة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي له بشكل مستمر، مستعينة في ذلك بالتقنيات إستناداً إلى المباديء التطويرية التـي وضعتها لجنة بازل والمصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة. وترفع المعلومات المطلوبة إلى السلطة كل ثلاثة أشـهر.
	تراقب المجموعة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي له بشكل مستمر، مستعينة في ذلك بالتقنيات إستناداً إلى المباديء التطويرية التـي وضعتها لجنة بازل والمصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة. وترفع المعلومات المطلوبة إلى السلطة كل ثلاثة أشـهر.
	تراقب المجموعة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال النظامي له بشكل مستمر، مستعينة في ذلك بالتقنيات إستناداً إلى المباديء التطويرية التـي وضعتها لجنة بازل والمصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة. وترفع المعلومات المطلوبة إلى السلطة كل ثلاثة أشـهر.
	ﻣوﺟودات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾها. ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑها. ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﺑﺄﻧها ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ و...
	فيما يلي تحليل رأس المال النظامي للمجموعة في شقين:
	 الشق الأول رأس مال حقوق الملكية العادية ويشتمل على رأس المال العادي، والاحتياطي القانوني والاحتياطي العام والأرباح المحتجزة, احتياطيات القيمة العادلة, بعد خصم الموجودات الغير ملموسة, و تعديلات تنظمية اخرى تتعلق بالعناصر المدرجة في حقوق الملكية و لكن...
	 الشق الثاني لرأس المال يتكون من مخصص عام  لا يتجاوز 1.25% من اجمالي الموﺟودات المرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
	تم تطبيق الحدود التالية للشق الثاني لرأس المال:
	 الشق الثاني لرأس المال يجب ان لا يتخطى 67% من الشق الثاني لرأس المال
	 المطلوبات الثانوية يجب ان لا تتخطى 50% من الشق الاول لرأس المال
	 المخصصات العامة يجب ان لا تتخطى 1.25% من ﻣﺟﻣوﻋﺔ الموﺟودات المرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
	فيما يلي الحد الادنى لمتطلبات كفاية راس المال كما هو موضح من قبل البنك المركزي:
	 الحد الادنى لنسبة الشق الاول لرأس المال هو 7% من ﻣﺟﻣوﻋﺔ الموﺟودات المرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
	 الحد الادنى لنسبة الشق الاول هو 8.5% من ﻣﺟﻣوﻋﺔ الموﺟودات المرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
	 مجموع نسبة كفاية راس المال الاول هو 10.5% من ﻣﺟﻣوﻋﺔ الموﺟودات المرﺟﺣﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن

