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  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 
  

  تقرير مجلس اإلدارة

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتهية في الموحدة والبيانات المالية يتشرف مجلس اإلدارة بتقديم تقريره 

  والمكتب المسجلالتأسيس 
ارقة ك الش ة -بن اهمة عام رآة مس ك(" ش دودة،  ")البن ؤولية مح اريخ  ذات مس ري صادر بت وم أمي  ٢٢تأسس بموجب مرس

م    قانونوفقًا ألحكام  ١٩٩٣في فبراير وتم تسجيله عن صاحب السمو حاآم الشارقة  ١٩٧٣ديسمبر  ة رق  ٨الشرآات التجاري
ه( ١٩٨٤لسنة   ارات  . )وتعديالت ة االم ه بموجب رخصة مصرفية صادرة عن المصرف المرآزي لدول ك أعمال باشر البن

  .١٩٧٤يناير  ٢٦العربية المتحدة بتاريخ 
  

  .الشارقة، دولة االمارات العربية المتحدة ١٣٩٤. ب.صشارع الحصن  للبنك في المسجلمكتب العنوان 

  النشاط الرئيسي
  .األعمال المصرفية التجارية واالستثمارية النشاط الرئيسي للبنك هو

  النتائج
ة في     غ   ٢٠١١ديسمبر   ٣١إن الربح للسنة المنتهي ون   ٢٥٤بل م  ملي ون   ٤٠٤: ٢٠١٠(دره م ملي غ  ). دره الي  وبل دخل  إجم ال

ار     )درهممليون  ٣٩٣ :٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١درهم للسنة المنتهية في مليون  ٢٤٢الشامل  ين االعتب ح  بعد األخذ بع رب
م  ألف  ١٫٢٥٨بمبلغ  ادلة من خالل الدخل الشامل األخربالقيمة العموجودات مالية إعادة تقييم  ح  : ٢٠١٠(دره ألف   ٩٣٨رب

  ).درهم
  

  .المرفقةالموحدة النتائج المفصلة مدرجة في البيانات المالية 

  أعضاء مجلس اإلدارة
  :آما يليأعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 
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  قلتقرير مدقق الحسابات المست
  

  
  إلى السادة المساهمين

   شرآة مساهمة عامة – بنك الشارقة
  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 

  تقرير حول البيانات المالية الموحدة
ه  التابعة  الشرآاتشرآة مساهمة عامة و - قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لبنك الشارقة ـ     (ل ًا ب ا مع ، ")البنك "يشار إليه

دخل الشامل الموحد،    ، ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في  المرآز المالي الموحدبيان والتي تتكون من  ان  وبيان الدخل الموحد، وبيان ال وبي
د،  ة الموح وق الملكي ي حق رات ف دفالتغي ان الت اريخقوبي ذلك الت ة ب نة المنتهي د للس ة الموح بية ات النقدي ، وملخص للسياسات المحاس

  .ومعلومات تفسيرية أخرىالهامة، 

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
ة    البنك إن إدارة  ارير المالي ة للتق ايير الدولي ، وعن  مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمع

ة، سواء آانت ناشئة عن              ة من أخطاء جوهري ة موحدة خالي ات مالي تلك الرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة لتتمكن من إعداد بيان
  . إحتيال أو خطأ

  مدقق الحسابات مسؤولية
دقيقنا       ى ت تنادًا إل ة الموحدة إس ات المالي دقيق،        . إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيان ة للت ايير الدولي ًا للمع دقيقنا وفق ا بت د قمن لق

و        د معق ى تأآي دقيق للحصول عل ا  وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء الت ل فيم
  .إذا آانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية

  
دة         ة الموح ات المالي ي البيان احات ف الغ واإلفص ة للمب دقيق ثبوتي ات ت ى بّين إجراءات للحصول عل ام ب دقيق القي من الت تند . يتض تس

يم مخاطر األخطاء ا      ك تقي ة الموحدة، سواء       اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذل ات المالي ة في البيان لجوهري
ة         . آانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ ة الداخلي ار إجراءات الرقاب ابات في اإلعتب دقق الحس وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ م

راءات ال      ميم إج رض تص ك لغ دة، وذل ة الموح ات المالي ادل للبيان ـرض الع داد والع ة باإلع أة والمتعلق بة حسب  للمنش دقيق المناس ت
بية  . الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة يتضمن التدقيق آذلك تقييم مالئمة السياسات المحاس

  . المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وآذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية الموحدة
  
  .تقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها آافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيقنع



  

  )يتبع( تقرير مدقق الحسابات المستقل
  
  
  

  الـرأي
شرآة   –الشارقة   لبنك تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، الوضع المالي  الموحدة في رأينـا، أن البيانـات الماليـة

اريخ   ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في ") البنك("مساهمة عامة والشرآات التابعة له  وأدائه المالي، وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك الت
  .وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية

 
  

  خرىوالتنظيمية األقانونية المتطلبات ال تقرير حول
ة  المعلومات المتضمنة في ن أمنتظمة و اتبساحيمسك  البنكن أيضًا، أوبرأينا  الموحدة  تقرير مجلس اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالي

دقيق     التي واإليضاحات المعلومات آافة قد حصلنا علىل .تتوافق مع السجالت المحاسبية ا ضرورية ألغراض الت  من خالل   .رأيناه
ة المتحدة      التجارية مخالفات ألحكام قانون الشرآات خالل السنة لم تقع ، المعلومات التي توفرت لنا ارات العربي ة اإلم االتحادي لدول

ـه ( ١٩٨٤لسنة  ) ٨(رقم  ـام األساسـي   ل، أو )وتعديالت ى       للبنك  لنظ ؤثر بشكل جوهري عل د ت الي للبنك أو   المرآز  والتي ق ه ئ أداالم
  .المالي

  
 
  
 

  )الشرق األوسط(ند توشآديلويت
 
 
 

  سنداحةيوسفسابا
 ٤١٠رقم القيد

  ٢٠١٢فبراير١٤



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  .الموحدة من هذه البيانات المالية أجزجزءًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكل 

٤  
 

  الموحد بيان المرآز المالي
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ما في آ

  إيضاح  ٢٠١١    ٢٠١٠
    درهـم ألف    درهـم ألف

  الموجـودات       
          
 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٥   ١٫٥٩٩٫١٤٥     ١٫٨٣٣٫٥٥٠ 
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٦   ٣٫٦٤٨٫٦٤٥     ٣٫٢٧٢٫٤٥٢ 
  قروض وسلفيات، صافي  ٧    ١٢،٠٣٩،٣٢٥     ١٢٫١٠٦٫٨٤٠ 
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة ٨   ١٫١١١٫٣٤٩     ٨٨٨٫١٠٤ 
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة ٨    ٧٣٦٫٥٩٧     ٩٠٢٫٥٣٠ 
  إستثمارات عقارية ٩    ١٢٦٫٨٢١     ١٤٩٫٦٦٥ 
 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى ١٠    ٢٦٥٫٣٧٠     ٢٧٣٫١٥٣ 
  موجودات أخرى ١١    ١٫١٧٦٫٣٨٥     ٩٦٤٫١٠٤ 
  ممتلكات ومعدات ١٣    ٢٣٠٫٧٣٥     ٢٢٧٫٢٨٢ 

  
  

  
    

          
  مجموع الموجودات     ٢٠،٩٣٤،٣٧٢     ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠

  

  

  

      

  المطلوبات وحقوق الملكية         
          
  المطلوبات         
  ودائع العمالء ١٤    ١٤٫٩٤٠٫١٤٣     ١٤٫٣٧٧٫٣٢٧ 
  ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٥    ٤٦٥٫٦٥١     ٤٢٣٫٩٧٩ 
  مطلوبات أخرى ١٦    ٨٣٣،٤٠٢     ٨٧٠٫٤٩٢ 
  قرض مشترك  ١٧    ٤٩٥٫٨٥٥     ٥٥٠٫٩٥٠ 

  
  

  
    

          
            مجموع المطلوبات     ١٦٫٧٣٥٫٠٥١      ١٦٫٢٢٢٫٧٤٨ 

   الملكيةوقحق         
  واإلحتياطيات رأس المال         
  المالرأس )أ(١٨   ٢٫١٠٠٫٠٠٠     ٢٫١٠٠٫٠٠٠ 
  أسهم خزينة )أ(١٨   )٢٣٠٫٦٠٢(    )٢٫٦٥٧(
  احتياطي قانوني )ب(١٨   ١٫٠٨٥٫٣٥٧     ١٫٠٨٥٫٣٥٧ 
  طوارئياحتياط )ج(١٨    ٣٥٢٫٠٧٨     ٣٢٩٫٢١٣ 
  إحتياطيات إضافية     ٣٠٫٣٩٠     ٣٠٫٣٩٠ 
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات     )٤٫٩٤٧(    )١١٫٤٥٤(
  األرباح المستبقاه     ٦١٨٫٨٢٠     ٦٤٠٫٤٣٦ 

  
  

  
    

          
 حقوق ملكية موزعة على مساهمي الشرآة األم    ٣،٩٥١،٠٩٦     ٤٫١٧١٫٢٨٥ 
  مسيطرةأطراف غير      ٢٤٨،٢٢٥     ٢٢٣٫٦٤٧ 

  
  

   
    

  مجموع حقوق الملكية    ٤،١٩٩،٣٢١     ٤٫٣٩٤٫٩٣٢
  

  
  

    
                    
           

 الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق      ٢٠،٩٣٤،٣٧٢     ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠ 
  

  
  

      

            
  طارئة التزامات ومطلوبات  ٢١   ٥٫٧٩٤٫٨٩٣      ٦٫١٣٧٫٨٦٤ 

         

  
  

  
 النومانأحمد سيدال  نرآيزيانفاروج  السيد

 رئيس مجلس اإلدارة مدير عامعضو تنفيذي و
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  .الموحدة من هذه البيانات المالية أجزجزءًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكل 

٥  
  

     الموحد بيان الدخل
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  اتإيضاح  ٢٠١١  ٢٠١٠
   درهـم ألف  درهـم ألف

      
  إيرادات الفوائد ٢٤    ١٫٠٧٧٫٤٢٠     ١٫٠٦٨٫٠٧١ 
            مصروفات الفوائد  ٢٥    )٥٤٩٫٨٦٩(    )٥١٨٫٠٢١(
          
  صافي إيرادات الفوائد      ٥٢٧٫٥٥١     ٥٥٠٫٠٥٠ 

          
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٦    ١١٣٫٣٦٧     ١٢١٫١٧٧ 
  أرباح عمالت أجنبية     ٢٣٫٦٤٨     ٢٠٫٣٣٤ 
  إيرادات استثمارات ٢٧    ٩٫٥٤٠     ٦٫٣٨٧ 
 الربح من بيع شرآات تابعة وشرآات زميلة     -     ١٩٫٥٢٣ 
 خسارة إعادة تقييم إستثمارات عقارية ٩   )٢٢٫٨٤٤(    )٣٥٫١٣٢(
  إيرادات اخرى     ١٦٫٨١٩     ٦٫١٠٠ 

  
  

  
      

          
  إيرادات العمليات      ٦٦٨٫٠٨١     ٦٨٨٫٤٣٩ 
          
 إنخفاض قيمة موجودات ماليةصافي ٢٨    )٢١١٫٨٨٠(    )٧٥٫٤٦٣(

            

          
  صافي إيرادات العمليات     ٤٥٦،٢٠١     ٦١٢٫٩٧٦ 
  مصاريف إدارية وعمومية ٢٩    )١٨٤،٩١٤(    )١٩٣٫٣٧٧(
  إطفأء موجودات غير ملموسة ١٠   )٧٫٧٨٣(    )٧٫٧٨٤(
            

  الضرائبالربح قبل      ٢٦٣٫٥٠٤      ٤١١٫٨١٥ 
 الخارجيةمصاريف ضريبة الدخل     )٩٫٧٠٦(    )٧٫٨٦٨(

  
  

   
      

          
  الربح للسنة      ٢٥٣٫٧٩٨      ٤٠٣٫٩٤٧ 

  

  

  

      

          
  :ما يليآموزعة         
 حقوق مساهمي الشرآة األم     ٢٢٨٫٦٥٣     ٣٩٧٫٤٥٢ 
 غير المسيطرةحقوق األطراف     ٢٥٫١٤٥     ٦٫٤٩٥ 

  
  

  
      

          
 ٢٥٣٫٧٩٨      ٤٠٣٫٩٤٧      

  

  

  

      

            
 )درهم(لسهم لالعائد األساسي  ١٩    ٠٫١١٢     ٠٫١٨٩ 
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  .الموحدة من هذه البيانات المالية أجزجزءًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكل 

٦  
  

  الموحدبيان الدخل الشامل 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  اتإيضاح  ٢٠١١  ٢٠١٠
   درهـم ألف  درهـم ألف

          
  الربح للسنة     ٢٥٣٫٧٩٨     ٤٠٣٫٩٤٧ 

  
  

  
      

          
  الدخل الشامل األخر) / الخسارة(         
 -    )٦٦٤(     

الخسارة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
  الشامل اآلخرالدخل

 ١٫٢٥٨     ٩٣٨     
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة

 من خالل الدخل الشامل اآلخر
 مخصص هبات وتبرعات خالل السنة ٢٠    )٢٫٥٠٠(    )٢٫٥٠٠(
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل السنة ٢٠    )٩٫٧٠٠(    )٩٫٦٩٥(

  
  

  
      

 للسنةىاألخر ةالشامل الخسارةمجموع     )١١٫٦٠٦(    )١١٫٢٥٧(
  

  
  

      

          
 مجموع الدخل الشامل للسنة     ٢٤٢٫١٩٢     ٣٩٢٫٦٩٠ 

            

  :موزعة آما يلي          
            

 حقوق مساهمي الشرآة األم     ٢١٧٫٦١٤     ٣٨٦٫٦١٢ 
 غير المسيطرةطراف األحقوق     ٢٤٫٥٧٨     ٦٫٠٧٨ 

  
  

  
      

          
 ٢٤٢٫١٩٢     ٣٩٢٫٦٩٠      

  
  

  
      



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  .الموحدة من هذه البيانات المالية أجزجزءًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكل 

٧  
  

  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  مجموع 
  حقوق الملكية

أطراف غير 
  مسيطرة

حقوق ملكية
موزعة على 

  مساهمي 
 الشرآة األم

  األرباح 
  المستبقاه

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات

   اتحتياطيا
 إضافية

  حتياطي ا
 طوارئ

  حتياطي ا
 أسهم خزينة  قانوني

  رأس 
   المال

                      الف درهم الف درهم  الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم  الف درهم الف درهم  الف درهم  الف درهم
 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١الرصيد في   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٢٨٩٫٤٦٨  ٣٠٫٣٩٠  ٩٨٫٤١٣   ٥٣٧٫٥٤٣    ٤٫٠٤١٫١٧١    ٥٥٫٥٢٨     ٤٫٠٩٦٫٦٩٩ 
  
)١٥٫٣١٥(    

  
)٢٫٩١٠(   

  
)١٢٫٤٠٥(   

  
 ٩٨٫٤٠٠   

 
)١١٠٫٨٠٥(  -  -  -   -  -  

اإلعتراف–أثر التغير في السياسة المحاسبية لألدوات المالية
 )٢إيضاح رقم(–)IFRS 9(والقياس 

                             
 ُمعاد عرضه–٢٠١٠يناير ١الرصيد في   ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٢٨٩٫٤٦٨  ٣٠٫٣٩٠  )١٢٫٣٩٢(   ٦٣٥٫٩٤٣    ٤٫٠٢٨٫٧٦٦    ٥٢٫٦١٨     ٤٫٠٨١٫٣٨٤ 
  الربح للسنة  -  -   -  -  -  -   ٣٩٧٫٤٥٢    ٣٩٧٫٤٥٢    ٦٫٤٩٥     ٤٠٣٫٩٤٧ 
 الخسارة الشاملة أألخرى  -  -   -  -  -  ٩٣٨   )١١٫٧٧٨(   )١٠٫٨٤٠(   )٤١٧(    )١١٫٢٥٧(
 مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -   -  -  -  ٩٣٨   ٣٨٥٫٦٧٤    ٣٨٦٫٦١٢    ٦٫٠٧٨     ٣٩٢٫٦٩٠ 
 أسهم محتفظ بها في الخزينة  -  )٢٫٦٥٧(   -  -  -  -   -     )٢٫٦٥٧(   -      )٢٫٦٥٧(
 إصدار أسهم منحة  ١٠٠٫٠٠٠  -   -  -  -  -   )١٠٠٫٠٠٠(   -     -      -  
 إحتياطي تنظيمي لموجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  -  -   -  -  -  -   )١٫٤٣٦(   )١٫٤٣٦(   )٣٣٤(    )١٫٧٧٠(
 محول إلى إحتياطيات  -  -   -  ٣٩٫٧٤٥  -  -   )٣٩٫٧٤٥(   -     -      -  
 )٢٠إيضاح(توزيعات أرباح مدفوعة  -  -   -  -  -  -   )٢٤٠٫٠٠٠(   )٢٤٠٫٠٠٠(   -      )٢٤٠٫٠٠٠(
 إضافات إلى حقوق األطراف غير المسيطرة  -  -   -  -  -  -   -     -     ١٦٥٫٢٨٥     ١٦٥٫٢٨٥ 
                                          
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١الرصيد في   ٢٫١٠٠٫٠٠٠  )٢٫٦٥٧(  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٣٢٩٫٢١٣  ٣٠٫٣٩٠  )١١٫٤٥٤(   ٦٤٠،٤٣٦    ٤٫١٧١٫٢٨٥    ٢٢٣٫٦٤٧     ٤٫٣٩٤٫٩٣٢ 

                             
  الربح للسنة  -  -   -  -  -  -   ٢٢٨٫٦٥٣    ٢٢٨٫٦٥٣    ٢٥٫١٤٥     ٢٥٣٫٧٩٨ 
 الخسارة الشاملة أألخرى  -  -   -  -  -  ٦٫٥٠٧   )١٧٫٥٤٦(   )١١٫٠٣٩(   )٥٦٧(    )١١٫٦٠٦(
 مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -   -  -  -  ٦٫٥٠٧   ٢١١٫١٠٧    ٢١٧٫٦١٤    ٢٤٫٥٧٨     ٢٤٢٫١٩٢ 
 أسهم محتفظ بها في الخزينة  -  )٢٢٧٫٩٤٥(   -  -  -  -   -     )٢٢٧٫٩٤٥(       )٢٢٧٫٩٤٥(
 محول إلى إحتياطيات  -  -   -  ٢٢٫٨٦٥  -  -   )٢٢٫٨٦٥(   -     -    -  
 )٢٠إيضاح(توزيعات أرباح مدفوعة  -  -   -  -  -  -   )٢٠٩٫٨٥٨(   )٢٠٩٫٨٥٨(       )٢٠٩٫٨٥٨(
                                          
 ٢٠١١ديسمبر ٣١الرصيد في   ٢٫١٠٠٫٠٠٠  )٢٣٠٫٦٠٢(  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٣٥٢٫٠٧٨  ٣٠٫٣٩٠  )٤٫٩٤٧(   ٦١٨٫٨٢٠    ٣٫٩٥١٫٠٩٦    ٢٤٨٫٢٢٥     ٤٫١٩٩٫٣٢١ 

                



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  .الموحدة من هذه البيانات المالية أجزجزءًا ال يتيضاحات المرفقة إلاتشكل 

٨  
  

  الموحد بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١١    ٢٠١٠    
     درهـم ألف    درهـم ألف

 األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من         
  الربح للسنة    ٢٥٣٫٧٩٨     ٤٠٣٫٩٤٧ 

  :لـتعديالت        
 استهالك الممتلكات والمعدات وإطفاء الموجودات غير الملموسة    ١٨٫٥١٠     ١٨٫٧٣٥ 
 اطفاء العالوة على السندات القابلة للتحويل وأدوات الدين األخرى   )٩٣٤(    )٢٢٫٧٠٣(
  الربح من بيع ممتلكات ومعدات     )٩٩(    )١٢٥(
  الربح من بيع استثمارات    )٩٧٧(    )٥٤٧(
 الربح من بيع شرآات تابعة وشرآة زميلة    -      )١٩٫٥٢٣(
 القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرخسارة في    ٢٩٫٥٢٧     ١٢٫٠١١ 
 عقاريةإعادة تقييم إستثماراتخسارة في القيمة العادلة من     ٢٢٫٨٤٤     ٣٥٫١٣٢ 
 مخصص إلنخفاض قيمة موجودات مالية    ٢١١٫٨٨٠     ٧٥٫٤٦٣ 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبرعات والهبات    )٩٫٧٠٠(    )١٢٫١٩٥(

  
  

  
  

  

          

 أرباح العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية    ٥٢٤٫٨٤٩     ٤٩٠٫١٩٥ 
         
 الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك التي تستحق بعد ثالثة أشهرفي ) الزيادة(/النقص    ٥٣٩٫٥١٥     )١٨٣٫٢٧٠(
 في اإلحتياطات اإللزامية لدى البنوك المرآزيةالزيادة    )٣٤٫٥٤٠(    )٧٢٫٠٠٩(
  الزيادة في القروض والسلفيات    )١٤٤٫٣٦٤(    )٧٣١٫٨٢١(
  في موجودات أخرىالزيادة    )٢٠٢٫١٨٢(    )١٥٨٫٠٧٤(
  الزيادة في ودائع العمالء    ٥٦٢٫٨١٦     ٢٫٢٦٤٫٠٢٩ 
 في مطلوبات أخرىالزيادة /)النقص(    )٣٩٫٥٩٠(    ٢٥٤٫٩٣٩ 
 صافي الحرآة على القرض المشترك    )٥٥٫٠٩٥(    )١٨٣٫٦٥٠(

  
  

  
  

  

          

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية    ١٫١٥١٫٤٠٩     ١٫٦٨٠٫٣٣٩ 
  

  
  

  
  

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية        
  شراء ممتلكات ومعدات    )١٨٫٢٢١(    ) ٣٠٫١٤٠(
 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات   ٤٫١٤٠     ١٣٦ 
  شراء إستثمارات     )٤٢٩٫٤٠٤(    )٢٣٩٫٤١٦(
 تابعة وشرآة زميلةاتفي شرآالمتحصل من بيع إستثمارات     -      ١١٤٫٤٦٤ 
 المتحصل من بيع حصة جزئية في شرآة تابعة    -      ١٦٥٫٢٨٥ 
  المتحصل من بيع إستثمارات     ٣٣٤٫٩٧٠     ٦٦٫٧٠٦ 

  
  

  
  

  

          

 األنشطة االستثماريةالناتج من) / المستخدم في(صافي النقد     )١٠٨٫٥١٥(    ٧٧٫٠٣٥ 
  

  
  

  
  

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية        
  أسهم خزينةالكاستم    )٢٢٧٫٩٤٥(    )٢٫٦٥٧(
  توزيعات أرباح مدفوعة     )٢٠٩٫٨٥٨(    )٢٤٠٫٠٠٠(

  
  

  
  

  

          

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    )٤٣٧٫٨٠٣(    )٢٤٢٫٦٥٧(
  

  
  

  
  

          

  الزيادة في النقد وما يعادلهصافي    ٦٠٥٫٠٩١     ١٫٥١٤٫٧١٧ 
           

  وما يعادله في بداية السنةالنقد    ٣٫٢٦١٫٤٢٥     ١٫٧٤٦٫٧٠٨ 
  

  
  

  
 

         
 )٢٢إيضاح(النقد وما يعادله في نهاية السنة     ٣٫٨٦٦٫٥١٦     ٣٫٢٦١٫٤٢٥ 

  

  

  

      



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٩  
  

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   معلومات عامة  ١
  

ة  آشرآة مساهمة   ") البنك("تأسس بنك الشارقة  ري صادر عن صاحب السمو        ذات مسؤولية محدودة   عام بموجب مرسوم أمي
اريخ      ارة الشارقة بت اآم إم ر     ١٩٧٣ديسمبر   ٢٢ح ي فبراي م تسجيله ف م       ١٩٩٣وت ة رق انون الشرآات التجاري نة  ٨بموجب ق لس

ة المتحدة     البنك وقد بدأ . )وتعديالته( ١٩٨٤ ارات العربي ة اإلم أعماله بموجب رخصة بنكية صادرة عن المصرف المرآزي لدول
  .يقوم البنك باألعمال المصرفية التجارية واالستثمارية .١٩٧٤يناير  ٢٦بتاريخ 

  
ا   – ١٣٩٤: ب.في شارع الحصن، ص  للبنكيقع المكتب المسجل  ة المتحدة  الشارقة، اإلم ارس البنك أنشطته من     . رات العربي يم

  . العينمدينة و في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الشارقة ودبي وأبوظبي أربعة أفرعخالل 
  

تم   ة المتحدة       إعداد و ي ارات العربي درهم اإلم دة للبنك ب ة الموح ات المالي م(عرض البيان ة  ، )دره ك  وهي عمل ة و البن ي الوظيفي الت
 .نشاطه يمارس بها

  
  )IFRSs( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢
  المعايير والتفسيرات المطبقة للسنة الحالية  ١-٢

ق   م تطبي ة     ت ة التالي دة والمعدل يرات الجدي ايير والتفس ي المع نةف ى       ةالحالي الس ًا عل أثيرًا جوهري ا ت ون لتطبيقه ن دون أن يك م
  :ولكنها قد تؤثر على حسابات المعامالت والترتيبات المستقبليةاإلفصاحات والقيم المدرجة للسنة الحالية والسنوات السابقة 

دولي   • م  ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي ال ة    ٢٤رق ديل تعريف ا    إفصاحات األطراف ذات العالق ق بتع ألطراف  تتعل
 .ط اإلفصاحات للمنشأت الحكومية ذات العالقةيذات العالقة وتبس

 
تتعلق بتصنيف إصدار حقوق محددة مقومة  تصنيف إصدار الحقوق ٣٢رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  •

 .بعملة أجنبية آأداة حقوق ملكية أو آمطلوب مالي
 

ايير  تعديالت على  • ة     تفسير لجنة المع ارير المالي ة إلعداد التق م  ) IFRIC(الدولي ات       ١٤رق ى لمتطلب دفع المسبق للحد األدن ال
د ل   . التمويل ر المتعم أثير غي ة        تصحح التعديالت الت ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ة المع م  ) IFRIC(تفسير لجن  - ١٤رق

دولي  بي ال ار المحاس م  )IAS( المعي ى   - ١٩رق ودات عل ن الموج د م ل   الح ى للتموي د األدن ات الح ددة ومتطلب افع المح المن
 .وتفاعلها

 
ة    • ارير المالي م  ) IFRIC(تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التق اء  -١٩رق ة      إطف وق الملكي ة مع أدوات حق ات المالي  المطلوب

وبوجه خاص، فإن . تقدم توجيهات بشأن المعالجة المحاسبية إلطفاء المطلوبات المالية عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية
ة                 ين القيم ات ب ة فروق راف بأي تم االعت ة، وي ا العادل تم قياسها بقيمته ات ي ك الترتيب ة الصادرة بموجب تل وق الملكي أدوات حق

 .قيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة في بيان الدخلالدفترية للمطلوب المالي المطفأ وال
 

ى  – ٢٠١٠الصادرة في سنة ) IFRSs(تحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  • دولي   : تحسينات عل ار ال المعي
ة    ارير المالي داد التق م ) IFRS(إلع ة     ١رق ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال م )IFRS(؛ والمعي ار )٢٠٠٨( ٣ رق ؛ والمعي

دولي   )٢٠٠٨( ٢٧رقم ) IAS(؛ والمعيار المحاسبي الدولي ١رقم ) IAS(المحاسبي الدولي  ) IAS(؛ والمعيار المحاسبي ال
 .١٣رقم  )IFRIC( لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛ وتفسير ٣٤رقم 



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية

  

  )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢
  المعايير والتفسيرات قيد اإلصدار والتي لم يتم تطبيقها بعد ٢-٢

  .والتي تم إصدارها ولم يتم تفعيلها بعدالتالية بتطبيق المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات  يقم البنكلم 
  

  يسري تطبيقها للفترات     
  السنوية التي تبدأ من أو بعد

        

) IFRS(لتقارير المالية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد ا •
 الموجوداتاإلفصاحات، تحويالت : األدوات المالية ٧رقم 
متطلبات اإلفصاح عن المعامالت  والتي قامت بزيادة المالية
تهدف هذه . المالية الموجوداتعمليات تحويل  تتضمنالتي 

من الشفافية حول التعرض  أآبرالتعديالت إلى توفير قدر 
 الموجوداتعندما يتم نقل والمعامالت من خالل للمخاطر 

معين من التعرض المستمر في  بقدر المحول مع احتفاظالمالية 
حول عمليات  إفصاحات التعديالت أيضاتتطلب . الموجودات

لم تكن موزعة بالتساوي خالل  نقل الموجودات المالية والتي
 .الفترة

  

  ٢٠١١يوليو  ١  

 ١٠ رقم) IFRS(المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير  •
لتوحيد السيطرة آأساس وحيد يستخدم  *الموحدة البيانات المالية
المستثمر  المنشأة ، بصرف النظر عن طبيعةالبيانات المالية

) IFRS(المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير يتطلب و. فيها
تطبيق أحكام انتقالية مع مراعاة بأثر رجعي التطبيق  ١٠ رقم

وطبقا لذلك، . في ظل ظروف معينةمعالجة بديلة ر توفمعينة 
البيانات  ٢٧ رقم )IAS( لمعيار المحاسبة الدوليا فقد تم تعديل

 ٢٨رقم  )IAS(والمعيار المحاسبي الدولي  *المالية المنفصلة
* والمشاريع المشترآة االستثمارات في الشرآات الزميلة

 رقم) IFRS(المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير إلصدار 
١٠. 

  

   ٢٠١٣يناير  ١  

 ١١ رقم) IFRS(المالية المعيار الدولي إلعداد التقارير  •
: نوعين من الترتيبات المشترآة يحدد  *الترتيبـات المشترآة

تمييز هذين  يتم. العمليات المشترآة والمشاريع المشترآة
عن طريق حقوق والتزامات من الترتيبات المشترآة  النوعين

قد تم تعديل وفقا لذلك ف. المشترآةاألطراف في تلك الترتيبات 
االستثمارات في  ٢٨ رقم )IAS( الدوليمعيار المحاسبة 

المعيار الدولي إلصدار  الزميلة والمشاريع المشترآةالشرآات 
 .١١ رقم )IFRS(المالية إلعداد التقارير 

  

   ٢٠١٣يناير  ١  

  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  -٢
  )يتبع(المعايير والتفسيرات قيد اإلصدار والتي لم يتم تطبيقها بعد  ٢-٢
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١١  
  يسري تطبيقها للفترات     

  السنوية التي تبدأ من أو بعد
        

 ١٢رقم ) IFRS(لتقارير المالية عداد االدولي إل المعيار •
بين  يجمع *اإلفصاح عن الحصص في مؤسسات أخرى

، الشرآات التابعةاإلفصاح لمصالح المنشأة في متطلبات 
والكيانات المنظمة  الزميلة، والشرآات والترتيبات المشترآة

  .معيار إفصاح شامل واحدفي 

  ٢٠١٣يناير  ١  

قياس  ١٣رقم ) IFRS(لتقارير المالية عداد االدولي إل المعيار •
، يحدد إطار وحيد لقياس ٢٠١٠الصادر في مايو  القيمة العادلة

القيمة العادلة ويتم تطبيقه على آل من البـنود المالية وغير 
  .المالية

  ٢٠١٣يناير  ١  

 – ١رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  •
عرض خيار احتفظت التعديالت ب. عرض الدخل الشامل األخر

أو في منفرد في بيان  الشامل اآلخروالدخل  األرباح أو الخسائر
بنود لتصنيف  فإن هناك حاجةومع ذلك، . بيانين منفصلين
إلى بنود سوف يتم، أو لن يتم، إعادة  اآلخرالدخل الشامل 

  .تصنيفها الحقًا إلى بيان الدخل

   ٢٠١٢يوليو  ١  

 ١٢رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  •
اءا للمتطلبات العامة للمعيار تقدم استثن ضرائب الدخل

لالستثمارات العقارية  ١٢ رقم) IAS(المحاسبي الدولي 
المقيمة باستخدم نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي 

عن طريق  االستثمارات العقارية ٤٠ رقم) IAS(الدولي 
افتراض قابل للدحض الذي يبين أن القيمة الدفترية 

م استردادها بشكل آامل عن طريق لالستثمارات العقارية سيت
  .البيـع

  ٢٠١٢يناير  ١  

 ١٩رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  •
، وبالتالي "نهج النطاق"تلغي التعديالت . مكافآت الموظفين

تتطلب أن تقوم المنشأة باالعتراف بالتغيرات في متطلبات خطة 
  .حدوثـهاالمنافع المحددة وخطة الموجودات عند 

  ٢٠١٣يناير  ١  

) IFRS(لتقارير المالية عداد االدولي إلالمعيار تعديالت على  •
اإلفصاحات المتعلقة  تعزز اإلفصاحات: األدوات المالية ٧رقم 

  .بمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

  ٢٠١٣يناير  ١  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  -٢
  )يتبع(المعايير والتفسيرات قيد اإلصدار والتي لم يتم تطبيقها بعد  ٢-٢

  

  يسري تطبيقها للفترات    
  السنوية التي تبدأ من أو بعد

        

 ٣٢رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  •
والمتعلقة بتطبيق التوجيهات حول  العرض: األدوات المالية

  .مقاصة المطلوبات والموجودات المالية

  ٢٠١٣يناير  ١  

  

، تم إصدار مجموعة من خمسة معايير بشأن التوحيد والترتيبات المشترآة والشرآات الزميلة ٢٠١١في مايو *
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية و ١٠ رقم) IFRS(واإلفصاحات، وتشمل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

)IFRS (الية المعيار الدولي إلعداد التقارير المو ١١ رقم)IFRS (والمعيار المحاسبي الدولي  ١٢ رقم)IAS (رقم 
وتطبق هذه المعايير في ). ٢٠١١المعدل في ( ٢٨ رقم) IAS(والمعيار المحاسبي الدولي ) ٢٠١١المعدل في ( ٢٧

ر وُيسمح بالتطبيق المسبق شريطة أن يتم تطبيق جميع المعايي. ٢٠١٣يناير  ١الفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 
  .الخمسة مبكرا في الوقت نفسه

  

في سنة  بنكتتوقع اإلدارة أن إعتماد هذه المعايير والتفسيرات لن يكون له تأثيرا جوهريا على البيانات المالية الموحدة لل
  .التطبيق األولي

  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣

  بيان اإللتزام  ١-٣
ومتطلبات المصرف المرآزي ) IFRS(تقارير المالية لالدولية للمعايير لوفقًا  بنكللتم إعـداد البيانات المالية الموحدة 

واحتساب نسبة آفاية انخفاض قيمة القروض والسلف بالقيمة المطفأة  ات العربية المتحدة وذلك بما يخصلدولة اإلمار
  .رأس المال

  

 ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤وفقًا لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب البالغ رقم 
، فقد تم اإلفصاح عن تعرض البنك للنقد واألرصدة لدى البنوك المرآزية، وودائع وأرصدة ٢٠٠٨أآتوبر  ١٢بتاريخ 

في اإليضاحات المتعلقة بها رج دولة اإلمارات العربية المتحدة خامستحقة من البنوك، وإستثمارات في األوراق المالية 
  .حول البيانات المالية الموحدة

  أسس اإلعـداد  ٢-٣

وفقًا لمبدأ التلكفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية واالستثمارات  بنكتم إعداد البيانات المالية الموحدة لل
تعتمد التكلفة التاريخية عمومًا على القيمة العادلة للمقابل المدفوع لقاء . لةالعقارية التي تم إظهارها بالقيمة العاد

  . الموجودات
  

  : فيما يلي بيان بأهم السياسات المحاسبية

  أسس التوحيد  ٣-٣

الشرآات (إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للبنك والشرآات التي يمتلك فيها البنك حق السيطرة 
السيطرة على هذه الشرآات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية ). التابعة

  .للشرآات التابعة لإلستفادة من نشاطاتها
  

يتم إضافة نتائج الشرآات التابعة التي تم االستحواذ عليها أو بيعها خالل العام في بيان الدخل الموحد اعتبارًا من 
  . اريخ الفعلي لالستحواذ أو لغاية تاريخ البيع حسب ما يقتضي األمرالت

  

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشرآات التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك 
  .المستخدمة من قبل الشرآات األخرى التابعة للبنك

  

آافة األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصاريف الداخلية المتبادلة بين عند توحيد البيانات المالية، يتم استبعاد 
  .أعضاء البنك
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣

  )يتبع(التوحيد  أسس  ٣-٣
  

في صافي موجودات الشرآـات التابعة الموحدة بصورة منفصلة عن ) بإستثناء الشهرة(يتم إدراج حقوق األطراف غير المسيطرة 
يمكن قياس حصة حقوق األطراف غير المسيطرة مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بحصة حقوق األطراف غير . البنكحقوق ملكية 

يتم اختيار أساس . ودات القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ عليها على أساس تناسبيالمسيطرة في القيمة العادلة لصافي الموج
والحقًا لالستحواذ، تحدد القيمة الدفترية لحقوق األطراف غير المسيطرة . القياس على أساس آل حالة استحواذ على حدة

لمسيطرة في التغيرات الالحقة على حوق بالحصص التي تم االعتراف بها مبدئيًا باإلضافة إلى حصة حقوق األطراف غير ا
ذلك عجز في أرصدة حصص حقوق عن  نتج لويوزع إجمالي اإليرادات الشاملة على األطراف غير المسيطرة حتى . الملكية

  .األطراف غير المسيطرة
  

يتم تعديل . في الشرآات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة آمعامالت ملكية البنكحصص التغيرات في تتم المحاسبة عن 
يتم .  وحصص حقوق األطراف غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم في الشرآات التابعة البنكالقيم الدفترية لحصص 

غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ  االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفروق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف
  .المدفوع أو المستلم، وتوزع على مساهمي البنك

  

إجمالي ) ١(على أحد الشرآات التابعة، يتم حساب األرباح أو الخسائر الناتجة عن االستبعاد بالفرق بين  البنك سيطرتهفقد يعندما 
، )ومن ضمنها الشهرة(القيمة الدفترية السابقة للموجودات ) ٢(متبقية والقيمة العادلة للمبلغ المقبوض والقيمة العادلة للحصص ال

أي يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح أو خسائر أو (تتم المحاسبة عن . ومطلوبات الشرآة التابعة وحصص األطراف غير المسيطرة
المبالغ المعترف بها مسبقًا في اإليرادات ) الماليةلتقارير لآما هو ُمحدد في المعايير الدولية  تحويلها مباشرة إلى األرباح المستبقاة

تعتبر . الشاملة األخرى والمرتبطة بالشرآة التابعة وفقًا لما هو مطلوب في حال استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات العالقة
يمة العادلة عند االعتراف المبدئي القيمة العادلة لالستثمارات المستبقاة في شرآات تابعة سابقة بتاريخ فقدان السيطرة  مكافئة للق

أو، إن أمكن التطبيق، التكلفة عند  األدوات المالية ٩رقم ) IFRS(لالحتساب الالحق وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
  .االعتراف المبدئي لالستثمار في المنشأة الزميلة أو تحت السيطرة المشترآة

  
  

  :الشرآات التابعة المحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر هي آما يليإن حصص البنك المملوآة في 
 

       الرئيسية األنشطة  التأسيسبلد سنة التأسيس اإلمتالكنسبة إسم الشرآة التابعة
        مؤسسة مالية لبنان ١٩٦٥%٥١ .ل.م.بنك اإلمارات ولبنان ش

       أنشطة تطوير العقارات  المتحدةاإلمارات العربية  ٢٠٠٩ %١٠٠ ح.م.ل استيت شبوس ري
  االستثمار في األموال الخاصة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠  ح.م.بوس آابيتال ش

          

 تجارة عامة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٨%١٠٠.م.م.بوليكو للتجارة العامة ذ
          

 أنشطة تطوير العقارات  المتحدةاإلمارات العربية  ٢٠١٠ %١٠٠  ح.م.بوريالس جلف ش
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣

  وما يعادلهالنقد   ٤-٣

ة      النقد وما يعادلهيتكون  دفقات النقدي ان الت د في الصندوق    الموحد  المبين في بي ة  من النق ابات جاري دى أخرى  أرصدة  و، ، وحس  ل
  .تستحق خالل ثالثة أشهروأرصدة لدى البنوك وودائع يداع اإلشهادات و ،البنوك المرآزية

  مستحق من البنوك  ٥-٣

  وجدتخصص االنخفاض في القيمة، إن يتم إظهار المستحق من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها وم

  الموجودات الماليـة  ٦-٣

كون مشتريات أو مبيعات الموجودات   تتاريخ المتاجرة عندما لموجودات المالية على أساس اكافة اإلعتراف وعدم اإلعتراف بيتم 
ليم    وده تس ي المحدد      المالية ضمن عقد تتطلب بن وائح   الموجودات خالل اإلطار الزمن ة في السوق   بموجب الل اس  أو االتفاقي ، وتق

اس        المعامالت المرتبطة بمبدئيًا بالقيمة العادلة، صافية من تكاليف  ي ُتق ة الت دا الموجودات المالي ا ع الي، فيم إستحواذ الموجود الم
  .بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر، والتي يتم قياسها في البداية بالقيمة العادلة الحقًا

  
 

  . العادلة بقيمتهاالمطفأة أو تها كلففي الفترات الالحقة بمجملها إما بت يتم قياس آافة الموجودات المالية
  

  طريقة الفائدة الفعلية
إن . المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المعنيةللموجودات إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة 

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يستخدم وبشكل محدد لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني 
  .أو فترة أقصر، إذا آان ذلك مناسبًا للموجود الماليالمتوقع 

فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدين سبة الفائدة الفعلية ألدوات يتم االعتراف بالدخل على أساس ن
  .)FVTPL(األرباح أو الخسائر 

  

  :تصنيف الموجودات المالية
لجهة " الملكية"إذا آانت غير مشتقة وآانت تطابق تعريف " أداة ملكية"بغرض تصنيف الموجودات المالية تصنف األداة آـ

. ، باستثناء بعض األدوات غير المشتقة المطروحة للتداول والتي تم عرضها آأداة ملكية من قبل الجهة المصدرةصداراإل

  ". دينأداوت "وتصنف باقي الموجودات المالية غير المشتقة آـ 
  

  :الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  

 : يتم قياس أدوات الدين، وتشمل القروض والسلف، بالتكلفة المطفأة في حال توافر الشرطين اآلتيين

المتعاقد  إذا آان األصل محتفظًا به وفقًا لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض جمع التدفقات النقدية •
  ؛ و عليها

لية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصريًا بأصل المبالغ غير إذا آان ينشأ عن البنود التعاقدية للموجودات الما •
  .المسددة والفوائد عليها
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣

  )يتبع(الموجودات الماليـة   ٦-٣
  

  )يتبع( :المالية بالتكلفة المطفأةالموجودات 
  

ا   تصنيفها إال إذا تم (هذه المعايير مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعامالت التي تستوفي  الدينيتم قياس أدوات  ى أنه عل
قة الفائدة الفعلية ناقصا أي وتقاس فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طري)). FVTPL(بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 .في بيان الدخل الموحداألخرى يرادات اإل، مع إيرادات الفوائد المعترف بها على أساس العائد الفعلي في في القيمةانخفاض 
  

ى  الدين ت اتصنيف أدوأن يعيد  البنكعقب اإلعتراف المبدئي، مطلوب من  اح      من التكلفة المطفأة إل ة من خالل األرب ة العادل القيم
  .بسبب تغيير نموذج األعمال بحيث لم يعد هناك توافق مع معايير التكلفة المطفأةأو الخسائر 

  

دين ات وصنف أديأن عند اإلعتراف األولي ختار بما ال يقبل النقض يأن للبنك يمكن  أة أعاله        ال ة المطف ار التكلف ي تستوفي معي الت
ب  القلل بشكل آبير من عدم  لغي أو ُيُياألرباح أو الخسائر إذا آان هذا التصنيف ة من خالل القيمة العادلبأنها ب ا ي فيتطابق المحاس  م
  .قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأةلو تم 

  

  )FVTPL(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  

اختار  البنك، أو التي تتطابق مع المعيار ولكن أعالهالموضحة التي ال تتطابق مع معايير التكلفة المطفأة  الدينأداوت يتم قياس 
  .تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند اإلعتراف األولي، بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  

ى عقب اإلعتراف المبدئي،  د   البنك  عل دين  تصنيف أداوت  أن يعي ائر       من  ال اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل ة   القيم ى التكلف إل
ألدوات مع          ة ل ة التعاقدي دفقات النقدي أة وأن تتطابق الت ة المطف المطفأة إذا تغير نموذج األعمال بحيث يبدأ التوافق مع معايير التكلف

ائر      الدين أدوات  إعادة تصنيفأن يتم مسموح الغير من . لفة المطفأةكمعايير الت اح والخس ة من خالل األرب المصنفة بالقيمة العادل
  .عند اإلعتراف األولي

يتم تصنيف اإلستثمار في أدوات الملكية بأنها موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إال إذا قام 
جرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند اإلعتراف البنك بتصنيف اإلستثمارات بأنه غير محتفظ بها لغرض المتا

  .األولي
  

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 
 الموحدباح أو الخسائر المعترف بها في بيان الدخل ويتم تضمين صافي األر. الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد

من البيانات المالية  ٣٥يتم تحديد القيمة العادلة آما هو مبين في اإليضاح . في بيان الدخل الموحد" اإليرادات األخرى"تحت بند 
  .الموحدة

  

يتم . رباح والخسارة في اإليرادات األخرىيتم اإلعتراف بالدخل من الفوائد على أدوات الدين آما بالقيمة العادلة من خالل األ
الدخل بيان بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر في األرباح على االستثمارات في أدوات الملكية بإيرادات االعتراف 

  .في استالم هذه التوزيعات البنكعندما ينشأ حق الموحد 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣

  )يتبع(الموجودات الماليـة   ٦-٣

  )FVTOCI(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  

ة    يأن ) على أساس آل أداة على حدة(ختار بما ال يقبل النقض يأن  للبنكعند االعتراف المبدئي، يمكن  ة بالقيم صنف أدوات الملكي
أداة       . العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تثمار ب ان االس دخل الشامل اآلخر إذا آ وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل ال
  . الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة

      

  :المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذاتعتبر الموجودات 
  تم شراؤها أساسًا لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو •
ولها طابع فعلي حديث للحصول على أرباح يديرها البنك آانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة  •

 في فترات قصيرة، أو
  .أو آضمان مالي حوطآأداة ت وفّعالةمشتقة غير مصنفة أدوات آانت  •

  

اليف       ا تك ة مضاف إليه ة العادل يتم قياس االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيًا بالقيم
ة  . المعاملة دخل    ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغير في القيمة العادل د ال تحت بن

م         . خر وتضاف إلى احتياطي إعادة تقييم االستثماراتالشامل األ ائر والتي ت اح أو الخس راآم األرب إن ت الي، ف عند استبعاد أصل م
ى            ادة تصنيفها إل تم إع دخل الموحد ولكن ي ان ال ى بي إضافتها مسبقًا إلى احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إل

  . مستبقاة أرباح
  

في استالم    البنكعندما ينشأ حق  الدخل الموحديتم االعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات الملكية في بيان 
  .إال إذا آانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكاليف االستثمار ،هذه التوزيعات

  

  أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية 
  

رة        الماليةالقيمة العادلة للموجودات  يتم تحديد ة الفت بالعمالت األجنبية بتلك العملة ويتم تحويلها على أساس السعر الحالي في نهاي
اح أو الخ        . المحاسبية ة لألرب ة العادل ة جزءًا من القيم ا   وتشّكل مكونات أسعار صرف العمالت األجنبي ائر الناتجة عنه بالنسبة   .س

ان   بمكونات أسعار صرف العمالت األجنبية يتم االعتراف للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  في بي
ات أ              الدخل الموحد  راف بمكون تم االعت دخل الشامل اآلخر، في ة من خالل ال ة العادل ة بالقيم ا بالنسبة للموجودات المالي سعار  ، أم

  .في الدخل الشامل اآلخر صرف العمالت األجنبية
  

ائر              دينبالنسبة ألدوات ال اح أو خس د أرب تم تحدي ابية، ي ةالفترة الحس أة في نهاي ة المطف ة والمقاسة بالتكلف العمالت االجنبي المقيمة ب
ان   " إيرادات أخرى"تحت بند أسعار صرف العمالت األجنبية على أساس التكلفة المطفأة لألصل المالي ويتم االعتراف بها  في بي

  . الدخل الموحد
  

  القيم العادلة  ٧-٣

ادًة بسعر          . يتم تسجيل جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة دئي تكون ع د تسجيلها المب ة عن ألدوات المالي ة ل إن القيمة العادل
  .المعاملة وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم

  

دها   إن القيمة   تم تحدي العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع شروط عادية ويتم المتاجرة بها في أسواق نشطة ذات سيولة ي
  .بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة

  
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣

  )يتبع( القيم العادلة  ٧-٣
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١٧  
تقة    (إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى   ة المش دا األدوات المالي ا ع ى     ) فيم اًء عل دها بن تم تحدي ي

ة         امالت السوق الحالي تخدام أسعار من مع دي المخصوم بإس دفق النق ى الت اًء عل ك بن ام وذل ة بشكل ع اذج األسعار المقبول نم
  .واألسعار المقدمة من وسطاء ألوراق مماثلةالمنظورة 

  
تم إستعمال   . يتم إحتساب القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة بناًء على األسعار المدرجة  وفي حالة عدم وجود هذه األسعار ي

ة دون ا رة األداة المالي ى فت ك عل ا وذل ق به د المتعل ى العائ ى منحن تناد إل دي المخصوم باإلس دفق النق اذج تسعير الت ار ونم لخي
 .الخيار لألوارق المالية اإلختيارية

  إستثمارات في شرآات زميلة  ٨-٣
ة أو مشروع مشترك      عليها  فعالممارسة تأثير  البنكستطيع يهي تلك المنشأة التي  الزميلة ةالشرآ ل  . وهي ليست شرآة تابع يمث

ة       رارات المتعلق ى المشارآة في الق يس السيطرة أو        التأثير الفعال قدرة البنك عل ة ول ة والتشغيلية للشرآة الزميل بالسياسات المالي
  .السيطرة المشترآة على هذه السياسات

  

ة  الموحدة في البيانات المالية الزميلةيتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشرآات  ، إال في حال   باستخدام طريقة حقوق الملكي
ار   تم تصنيف اإلستثمار آإستثمار متاح للبيع، في ى المعي م      تلك الحالة يتم تسجيله بناًء عل ة رق ارير المالي دولي للتق موجودات   ٥ال

بيان المرآز  بناًء على طريقة حقوق الملكية، تظهر اإلستثمارات في شرآات زميلة في . غير متداولة متاحة للبيع وعمليات متوقفة
د الي الموح ي  الم د الشراء ف ا بع رات م ديلها لتغي د تع ة بع اقص أي بالتكلف ة، ن ك من صافي موجودات الشرآة الزميل حصة البن

تثمار البنك في الشرآة            . انخفاض بقيمة آل إستثمار على حده ة اس د عن قيم ة والتي تزي ائر الشرآة الزميل ال يتم اإلعتراف بخس
ة الذي يتضمن أي حق طويل األجل والذي يشكل بالجوهر جزء من صافي إستثمار البنك في الشرآة   (الزميلة  ان  ) الزميل إال إذا آ

  .على البنك إلتزامات قانونية أو مالية أو قام بدفع مبالغ نيابًة عن الشرآة الزميلة
  

ة المحددة               ات الطارئ ات والمطلوب ة للموجودات والمطلوب ة العادل إن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة البنك في صافي القيم
تم         . شراء يتم إعتبارها آشهرةللشرآة الزميلة والتي تم تسجيلها بتاريخ ال تثمار وي ة المدرجة لإلس تم تضمين الشهرة ضمن القيم ي

ات   . تقييمها إلنخفاض القيمة آجزء من تقييم اإلستثمار إن أي زيادة في حصة البنك من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوب
  . عتراف بها مباشرة في األرباح أو الخسائروالمطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، فيتم اإل

  

دار حصة          ادل مق ا يع ك بم ائر وذل اح أو خس ة أرب عندما تقوم إحدى شرآات البنك التابعة بالتعامل مع شرآة زميلة، يتم إستبعاد أي
   .الزميلة المعنية الشرآةالبنك في 

  

  القروض والسلفيات  ٩-٣
  

  .هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها تم منحها أو إقتنائها بواسطة البنك ياتالقروض والسلف
  

لفيات المشكوك في تحصيلها     . تدرج القروض والسلفيات بالتكلفة المطفأة بعد خصم أية مبالغ تم شطبها ومخصص القروض والس
م ال  ة             يتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلفيات التي ت رات في القيم ى حد التغي ة إل ا العادل رات في قيمه ة للتغي ا بفعالي تحوط له

  .العادلة التي تم التحوط لها وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموحد
  

يتم أخذ مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض والسلفيات عند وجود شك في تحصيلها أو استردادها مع األخذ بعين االعتبار 
يتم شطب القروض والسلفيات فقط في حالة استنفاذ جميع . متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العادلة

  .السبل الممكنة والمتاحة الستردادها
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣
  

  إستثمارات عقارية  ١٠-٣
تكلفة الشراء  تشمل اإلستثمارات العقارية . أو زيادة في قيمتها/باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و يتم االحتفاظ

ة    عقاراتاألولي، تطويرات محولة من  ة العادل ى القيم تثمارات   . قيد التطوير، تكلفة التطويرات الالحقة والتعديالت عل درج اإلس ت
الغ  . العقارية بناًء على تقييم على القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات آما في تاريخ بيان المرآز المالي الموحد إن القيم العادلة هي المب

تم  . قار في تاريخ التقييم ما بين مشتري وبائع لديهما الرغبة في معامالت تجارية بحتةالمقّدرة والتي من خاللها يمكن إستبدال الع ي
ة    . تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقّيمين مهنيين مستقلين رات في القيم يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيي

  .الفترة التي يحدث فيها التغيير العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل الموحد في
  
  ومعدات ممتلكات  ١١-٣

ة   . يتم اظهار الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا اإلستهالك المتراآم ومخصص إنخفاض القيمة ة التاريخي تتضمن التكلف
  .المصاريف المتعلقة مباشرًة إلمتالك األصل

  

يم      ة أو تقي ل تكلف تم احتساب االستهالك لتنزي ة القسط          ي ى أساس طريق ّدرة، عل ة المق ا اإلنتاجي ى أعماره دات عل الممتلكات والمع
  :الثابت آما يلي

  

 السنوات 
  ٤٠-٢٠ مباني

 ٦–٢  أثاث ومعدات مكتبية
 ٤-٣ الترآيبات، والقواطع والديكورات

 ١٠-٥ التحسينات على العقارات المستأجرة
 ٣  السيارات

  

ع        يتم احتساب الربح أو  دات البي ين عائ ا ب رق م ى أساس الف الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات والمعدات عل
  .الموحد والقيمة المدرجة بها آما في ذلك التاريخ ويتم تسجيل الربح أو الخسارة الناتجة في بيان الدخل

  

د التطوير     ة،   يتم قياس األعمال الرأسمالية قي ة في   خسارة  ناقصًا أي  بسعر التكلف ة  متراآم ة   . انخفاض القيم الرسوم  وتشمل تكلف
ذه  يبدإ إستهالك  . لسياسة المحاسبية للبنكلاالقتراض وفقا يتم رسملة تكاليف ، للموجودات المؤهلةالمهنية، وبالنسبة  الموجودات  ه

  عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منها
  
  إمتالآها بصورة منفصلةموجودات غير ملموسة تم   ١٢-٣

  

اء      يتم اإلعتراف  اريخ اإلقتن ة بت ة العادل ال بشكل منفصل عن         بالموجودات غير الملموسة بالقيم دماج األعم ات إن من خالل عملي
  ). التي تعتبر تكلفتها(الشهرة 

  

دماج      ا من خالل ان ا     الحقَا للقياس المبدئي، يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة والتي تم امتالآه َا منه ة مطروح ال بالتكلف األعم
ة   ة المتراآم ة           . اإلطفاء المتراآم وخسائر انخفاض القيم ًا لطريق ّدرة وفق ة المق ا اإلنتاجي رة أعماره ى فت اء عل راف باإلطف تم اإلعت ي

اء   يتم إحتسابها بتيتم مراجعة فترة العمر اإلنتاجي المقّدر وطريقة اإلطفاء في نهاية آل سنة مالية و. القسط الثابت رة اإلطف عديل فت
  . أو طريقته آما هو مناسب ويتم معالجتها آتغيير في التقديرات الحسابية

  

يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة على أعمارها اإلنتاجية المقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت آما 
  :يلي

  

  السنوات 
  غير محدود  رخصة بنكية

  سنوات١٠ القانوني للشرآات في لبناناإلعداد
  سنوات١٠  قاعدة العمالء
  سنوات١٠  شبكة الفروع
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ألملخص   ٣

  الموجودات الملموسة وغير الملموسةانخفاض قيمة   ١٣-٣

ر الملموسة    القيم المدرجة لموجوداتهنهاية آل فترة تقرير، يقوم البنك بمراجعة في  ا      الملموسة وغي ك م ان هنال د إن آ ك لتحدي وذل
دير القيم  . يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة ة لإلسترداد   القا ةإذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تق بل

وم    .إن وجدت، وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيمةلألصل  في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل محدد، يق
  . للنقد التي يعود إليها األصل نفسه ةالبنك بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتج

  

ة    ى           إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيم ا أعل ة في اإلستخدام، أيهم ع أو القيم ة البي ة لألصل ناقصًا تكلف ة    . العادل دير القيم د تق عن
ل     ا قب عر خصم م تخدام س ة بإس ا الحالي تم خصمها لقيمته درة لألصل ي تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ان الت تخدمة لألصل، ف المس

  .المرتبطة بذلك األصل الضريبة يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر
  

ة المدرجة        ) أو لوحدة منتجة للنقد(في حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل  تم تخفيض القيم ة المدرجة، ي بما يقل عن القيم
لدخل الموحد،  يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض الدائم مباشرًة في بيان ا. إلى القيمة القابلة لإلسترداد) الوحدة المنتجة للنقد(لألصل 

  .إال إذا آان األصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر اإلنخفاض آتنزيل من مخصص إعادة التقييم
  

ة لألصل   ة المدرج ادة القيم تم زي ة ت اض القيم ائر إنخف ترجاع خس ة إس ي حال د(ف ة للنق دة المنتج ة ) الوح ة القابل ة المعدل ى القيم إل
ائر   ) الوحدة المنتجة للنقد(مدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمة ال فيما لو لم يتم إحتساب خس

ابقة نوات الس ي الس ة ف ان . إنخفاض القيم د إال إذا آ دخل الموح ان ال ي بي رًة ف ة مباش ائر إنخفاض القيم ترجاع خس تم تسجيل إس ي
ادة  األصل قد تم تسجيله بالقيمة المعاد تقييمها وفي هذه الحا لة يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة آزيادة في مخصص إع

  .التقييم

   الموجودات المالية انخفاض قيمة  ١٤-٣

ة  . القيمةنخفاض المقاسة بالتكلفة المطفأة إلالموجودات المالية تقييم ، يتم في نهاية آل فترة تقرير يتم خفض قيمة الموجودات المالي
د    عندما يكون هناك دليل موضو الي تكون ق عي بأنه نتيجَة لحدث أو عدة أحداث آانت قد حدثت بعد اإلعتراف المبدئي لألصل الم

  . أثرت على التدفقات النقدية المستقبلية لإلستثمار
  

  :قد يتضمن الدليل الموضوعي لإلنخفاض في القيمة ما يلي
  

 صدر أو الطرف المقابل، أولُملصعوبة مالية آبيرة • 
 ، أوةالرئيسيالمدفوعات مدفوعات الفائدة أو سداد في التأخر اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو • 
 ، أوهيكلة ماليةفالس أو إعادة ُيقدم على اإلالمقترض سوف يكون أن يصبح من المحتمل أن • 
  .اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية• 

  

ي         قيمة االنخفاض في القيمة هو درة الت تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي الفرق بين قيمة الموجودات المالية الدفترية والقيم
  .تعكس الضمانات، مخصومة بنسبة الفائدة الفعلية األصلية

  

ة،            دار خسارة االنخفاض في القيم أة مباشرًة بمق ة المطف ة بالتكلف تثناء القروض   يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالي باس
تخدام حساب المخصص ة باس ة الدفتري تم تخفيض القيم رًا . والسلف حيث ي ة أم ة المدين دفعات المقّدم ان تحصيل ال ال آ ي ح وف

ى        . مشكوآًا فيه، فيتم شطب هذه الذمم مقابل حساب المخصص م شطبها في وقت سابق إل م ت ويتم إضافة المبالغ المستردة عن ذم
  . عتراف بالتغيرات على القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الدخل الموحدويتم اال. حساب المخصص

بشكل موضوعي   صلة  اإلنخفاض ذو  كون  يأن إنخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة، وآان من الممكن إذا، في فترة الحقة، 
ك  المعترف بها في السابق   في القيمة خسارة االنخفاض يتم عكس ، اإلعتراف باإلنخفاض في القيمةحدث وقع بعد ب من خالل   وذل

ة  أن تكون البيان الدخل الموحد إلى حد  اريخ عكس      لقيمة الدفتري ة في ت ة ال تتجاوز ال    لموجودات المالي ة  اإلنخفاض في القيم تكلف
  .باإلنخفاض في القيمةعدم االعتراف في حالة المطفأة 
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٢٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ألملخص   ٣

  )يتبع( الموجودات المالية انخفاض قيمة  ١٤-٣
  

  :نخفاض قيمة القروض والسلف بالتكلفة المطفأة على النحو التاليإيقوم البنك بتقييم 

  إفراديًاالقروض المقّيمة 

ان         ة إن آ ًا لمعرف ا إفرادي تم تقييمه ة والتي ي تتمثل القروض المقّيمة إفراديًا بشكل رئيسي من قروض الشرآات والقروض التجاري
درة     . هنالك أي دليل موضوعي يؤشر إلى إنخفاض دائم في قيمة القرض تصّنف القروض آمنخفضة القيمة حالما يوجد شك في ق

د األصلية   المقترض على الوفاء بالدف دفعات         . عات الملتزمة للبنك وفقًا لشروط العق اء بال ى الوف درة المقترض عل أ الشك في ق ينش
  :الملتزمة عامًة عندما

  
  ال يتم سداد القيمة اإلسمية والفائدة آما في شروط العقد، و  ) أ

ع ت              ) ب الغ المتوق ر المحتمل أن تكون المب الي للمقترض ومن غي م في الوضع الم دهور مه حصيلها من تسييل    عند وجود ت
  .الضمانات المرهونة، إن وجدت، آافية لتغطية القيمة المدرجة للقرض

  
دل       ى أساس مع تم خصمها عل يتم تقييم القروض المنخفضة القيمة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وي
ة السوقية المنظورة للقرض أو        ى القيم اًء عل الفائدة الفعلي للقرض أو يتم تقييم القروض المنخفضة القيمة آبديل عملي مناسب، بن

  . ان المرتبط بالقرض، إذا آان القرض يخضع لضماناتالقيمة العادلة للضم
  

  .الحالية المنخفضة وقيمتهيتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض 
  

  القروض المقّيمة آمجموعة 
  

  :تشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقّيمة آمجموعة من المخصصات المحتسبة على
  
  القروض العاملة  )أ
  .وليست مهمة إفراديًاذات ميزات مشترآة  أفرادقروض   )ب

  

  القروض العاملة
  

ان         ة بخصائص إئتم إن القروض المقّيمة إفراديًا والتي لم ينتج عن تقييمها دليل بوجود خسارة تصّنف آمجموعة القروض العامل
تغطي خسائر إنخفاض القيمة الخسائر التي قد تنتج عن قروض . مشترآة بناًء على القطاع الصناعي أو المنتج أو تصنيف القرض

تقبل    ة      . فردية عاملة بنهاية آل فترة تقرير والتي لم يتم تحديدها آذلك إال في وقت الحق في المس ائر إنخفاض القيم دير خس تم تق ي
ائر        ابقة والخس ة الس رة التاريخي ى الخب اًء عل روض بن ن الق ة م ل مجموع ك لك طة إدارة البن ة   بواس أثر بالبيئ ي تت لة والت المتأص

  .اإلقتصادية واإلئتمانية السائدة
  

  قروض أفراد ذات ميزات مشترآة وليست مهمة إفراديًا
  

  

واريخ             دة تتوافق مع ت ادلي يحمل معدالت خسارة متزاي نهج مع ق م راد بتطبي يتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لقروض األف
  .التأخر في سداد الدفعات المستحقة

  

  القروض المعاد التفاوض حولها
  

داد  أخرة الس ر مت ا، ال تعتب اوض حوله ادة التف م إع د ت ي ق ة آمجموعة والت ة إنخفاض القيم راد الخاضعة لمراجع إن قروض األف
دة                ات الجدي ة بموجب اإلتفاقي دفعات المطلوب ى من ال تم إستالم الحد األدن م ي دما ل ط عن ا فق ونتيجًة لذلك يعتبر وجود إنخفاض فيه

  .وعدم إلتزام المقترض بالشروط واألحكام المعدلة
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٢١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣
  

  )يتبع( الموجودات المالية انخفاض قيمة  ١٤-٣
  

  )يتبع( التفاوض حولهاالقروض المعاد 
  

إن القروض الخاضعة لتقييم إنخفاض القيمة إفراديًا والتي تم إعادة التفاوض حول شروطها تبقى خاضعة لمراجعة مستمرة لتحديد 
ة وتسديد الحد           ام المعدل اإللتزام بالشروط واألحك ام المقترض ب ى قي اًء عل  إذا ما بقيت منخفضة القيمة أو معتبرة متأخرة السداد بن

  .األدنى من الدفعات المطلوبة ليتم تحويل القروض إلى مجموعة القروض العاملة
  

ة        ة الهام ة آمجموعة والقروض اإلفرادي يم إنخفاض القيم م    إن القروض الخاضعة لتقي ادة  والتي ت اوض  إع ال  هاشروط  حول التف
ذلك إذا     وفي السنوات الالحقة يتم إعتب. قروض جديدة متأخرة السداد ولكنها تعتبرتعتبر  ه آ ار األصل متأخر السداد واإلفصاح عن

  .تم إعادة التفاوض عليه الحقًا
  

  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية  ١٥-٣
  

الي؛ أو    يقوم البنك بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء الحق المتعاقد عليه المتعلق باستالم التدفقات النقدية من األصل الم
أة أخرى   عندما يقوم البنك  ى منش م البنك    . بتحويل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إل م يق إذا ل

ه، يعترف البنك            ة ملكيت ى األصل المحول ة واستمر بالسيطرة عل بتحويل آافة مخاطر ومزايا الملكية أو تحويلها بصورة جوهري
ة     . مصاحبة عن األموال التي قد يدفعهابالفوائد المحتجزة على األصل المالي والمطلوبات ال ة بكاف أذا احتفظ البنك بصورة جوهري

مخاطر ومزايا األصل المالي المحولة ملكيته فإن البنك يستمر باالعتراف باألصل المالي واالعتراف آذلك باالقتراض المضمون  
  . بالرهن عن صافي المبالغ المحّصلة

  

ة لألصل    المالية عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات  ة الدفتري ل   المقاسة بالتكلفة المطفأة، يتم االعتراف بالفرق بين القيم غ المقاب ومبل
  .بيان الدخل الموحدالمقبوض ويتم إدراج الذمم المدينة في 

  

ر    امل األخ دخل الش ن خالل ال ة م ة العادل الموجودات بالقيم راف ب اء اإلعت د إلغ إنFVTOCIعن غ  ، ف ارة مبل المكسب أو الخس
دخل الموحد، ولكن     ال يعاد تصنيفه في  االستثمارات إحتياطي إعادة تقييم سابقا في المتكبدة المتراآمة  ان ال اد تصنيفه ضمن    بي ُيع

  .حساب األرباح المستبقاة
  

  

  بانتظار البيعضمانات مرهونة   ١٦-٣
وية ل       رى آتس مانات أخ ارات وض ة عق ان ملكي ي بعض األحي ك ف ؤول للبن لفيات ت روض والس ارات  . بعض الق ذه العق درج ه ت

اريخ الحصول     د ت والضمانات على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل للقروض والسلفيات أو القيمة العادلة لتلك الموجودات عن
ل  ة الناتجة            . عليها، أيهما أق ر المحقق ائر غي ذلك الخس تبعاد وآ ائر الناتجة عن االس اح أو الخس تم ادراج األرب ا    ي ادة تقييمه عن إع

  .ضمن بيان الدخل الموحد
١  

  األدوات المالية المشتقة  ١٧-٣
دئي    مالية  أدواتاألدوات المالية المشتقة هي  إن ي مب تثمار أول تتغير قيمتها تبعًا إلعتبارات متغيرة وال تتطلب إستثمار أولي أو إس

 .ويتم سدادها في تاريخ مستقبلي
  

ة وتتضمن          ة بمخاطر صرف العمالت األجنبي تقة إلدارة التعرضات المتعلق يقوم البنك بإبرام معامالت متنوعة ألدوات مالية مش
  . عقود عملة أجنبية آجلة ومقايضات أسعار عملة

  

ع  . قياسها بالقيمة العادلةيتم ادراج المشتقات المالية مبدئيًا بالتكلفة التي تمثل القيمة العادلة بتاريخ العقد ويتم الحقا إعادة  تدرج جمي
  .المشتقات التي تحمل قيم عادلة موجبة ضمن الموجودات بينما تدرج المشتقات التي تحمل قيم عادلة سالبة ضمن المطلوبات

  

لمعترف  يتم الحصول عادًة على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير ا 
  . بها حسبما هو مناسب
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ألملخص   ٣
  

  )يتبع( األدوات المالية المشتقة  ١٧-٣
  
  

ك  وط، يصنف البن بة التح ينألغراض محاس ى فئت امالت التحوط إل وفر تحوط  ) أ: (مع ذي ي ة وال ة العادل امالت تحوط القيم مع
ا،        ة ومعترف به ات مثبت ة لموجودات ومطلوب ذي      ) ب(لتعرضات التغيرات في القيمة العادل ة وال دفقات النقدي امالت تحوط الت مع
ة مت         ة المرتبطة سواء بمخاطر معين دفقات النقدي رات الت ا أو      يوفر تحوط لتعرضات تغي ات معترف به ة بموجودات أو مطلوب علق

  .بمعاملة متوقعة ستؤثر على صافي الدخل المستقبلي المصرح به
  

ة أو             ة العادل رات في القيم ة، أي أن التغي ال بصورة عالي ًا أن يكون التحوط فّع إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقع
وم بف ا تق ة من األداة المتحوط به دفقات النقدي وقالت ها موث ون قياس ه وأن يك د المتحوط ل ي البن رات ف ة التغي ة بمقابل دأ . عالي د ب عن

ا          ة المخاطر المتحوط له ه وطبيع د المتحوط ل التحوط، يتم تثبيت غرض إدارة الخطر وإستراتيجيته وتحديد األداة المستعملة والبن
  .تحوط والتأآد بأنه تحوط فّعال بصورة مستمرةويتم الحقًا تقييم ال. وآيفية قيام البنك بتقييم فعالية عالقة التحوط

  

  تحوطات القيمة العادلة
  

ة بالمخاطر     ة المتعلق إذا آانت عالقة التحوط قد حددت آتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند المتحوط له للتغيرات في القيمة العادل
ٍل من   . المتحوط لها ان          إن األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة قياس آ ا في بي راف به تم اإلعت ه ي د المتحوط ل تقة والبن األداة المش

ه   . الموحد الدخل د المتحوط ل ة عدم   . إن تعديالت القيمة العادلة المتعلقة باألداة المشتقة يتم تحميلها إلى نفس الفئة المتعلقة للبن إن أي
ه       د المتحوط ل ة للبن ة المتعلق ا أو       إذ. فعالية سيتم أيضًا تحميلها إلى نفس الفئ ا أو إنهائه م بيعه تقة، أو ت ا إنتهت صالحية األداة المش

تم وقف إستخدام محاسبة التحوط       دها ي إن . إستخدامها أو عندما ال تقابل متطلبات محاسبة تحوطات القيمة العادلة أو تم إلغاء تحدي
د      ة الفائ ا إستعمال طريق تم بموجبه ى       أية تعديالت حتى هذه النقطة، لبند متحوط له والتي ي رة حت ى الفت ابه عل اد إحتس ة المع ة الفّعال

  .إنتهاء صالحيتها
  

  تحوطات التدفقات النقدية
  

ة               دفقات النقدي ا آتحوطات للت دها وتأهيله م تحدي ي ت تقة الت ألدوات المش ة ل ة العادل رات في القيم يتم اإلعتراف بالجزء الفّعال للتغي
ال في           . ضمن إحتياطي تحوطات التدفقات النقدية في حقوق الملكية ر الفّع ائر للجزء غي اح وخس ة أرب راف مباشرًة ألي تم اإلعت وي

إيرادات  الموحد  بيان الدخل ة  / آ ائر تجاري دخل          . خس ان ال ى بي ا إل تم تحويله ة ي وق الملكي ة في حق الغ المتراآم في   الموحد  إن المب
ربح أو الخسارة،   الفترات التي يؤثر فيها البند راف           المتحوط له عن ال ا اإلعت ّدرة المتحوط له ة المق تج عن المعامل دما ين ولكن عن

بأصل أو مطلوب غير مالي، فيتم تحويل األرباح أو الخسائر المتراآمة والتي تم تأجيلها سابقًا في حقوق الملكية من حقوق الملكية 
وب  وإدراجها ضمن القياس المبدئي لتكلفة  دما ال      إذا إنتهت صالحية األداة   . األصل أو المطل ا أو عن ا أو إنهائه م بيعه تقة أو ت المش

ة   الدخل الشامل اآلخرتقابل متطلبات محاسبة التحوط، فيتم إبقاء األرباح والخسائر المتراآمة المعترف بها في  ضمن حقوق الملكي
ّدرة   حتى يتم اإلعتراف بالمعاملة المقّدرة وذلك في حاالت آونها أصل غير مالي أو مطلوب غير مالي أو حتى ت  ة المق ؤثر المعامل

دخل  ا في              . الموحد  على بيان ال ة المعترف به ائر المتراآم اح والخس ل األرب تم تحوي ّدرة في ة المق تم المعامل ًا أن ال ت ان متوقع إذا آ
  .خسائر تجارية/ مباشرَة وتبوب آإيرادات الموحد إلى بيان الدخل الدخل الشامل اآلخر

  لمحاسبة التحوطاألدوات المشتقة التي ال تتأهل 

راف        تم اإلعت ي ال تتأهل بمحاسبة التحوط ي إن آافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المشتقة الت
رات      فإن وعلى الرغم من ذلك،. خسائر تجارية/ بها مباشرًة في بيان الدخل الموحد آإيرادات ائر الناتجة عن التغي األرباح والخس

ي  تقات ف ة لمش يم العادل ا الق تم إدارته ي ي تم ضمها ضمن صافي دخل الت ة ي ة العادل ي القيم ة محددة ف ع أدوات مالي تراك م باإلش
  .والخسائر األخرى/ األدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة ضمن اإليرادات 

  

تم معال    ة مضيفة ي ا       إن المشتقات المدمجة في أدوات مالية أخرى أو عقود غير مالي دما تكون مخاطره تقات منفصلة عن ا آمش جته
اح          ة وإدراج األرب ة العادل د المضيف بالقيم تم إدراج العق وصفاتها ال تتعلق بقرب من مخاطر وصفات العقد المضيف وحيث ال ي

  .والخسائر غير المحققة في بيان الدخل الموحد
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٢٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ملخص أل  ٣

  مطلوبات مالية أخرى  ١٨-٣

  . يتم قياس المطلوبات المالية األخرى بما فيها القروض، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة
  

ى      األخرى يتم قياس المطلوبات المالية  د عل راف بمصاريف الفوائ تم اإلعت الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية وي
  .أساس العائد الفعلي

  

رة الم      ى الفت د عل ع مصاريف الفوائ ة إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزي إن . عني
ي                 ة في إطار العمر الزمن تقبلية المتوقع ة المس دفعات النقدي ذي يستخدم وبشكل محدد لخصم ال دل ال معدل الفائدة الفعلي هو المع

  .المتوقع للمطلوبة المالية أو فترة أقصر، إذا آان ذلك مناسبًا

  ودائع العمالء وقرض مشترك  ١٩-٣

اس  دئ      يتم قي ع العمالء والقرض المشترك مب ة            ودائ اليف المعامل ل تك د تنزي تلمة بع الغ المس ادًة المب ة والتي هي ع ة العادل يًا بالقيم
  .المتكبدة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية المباشرة

  

  اندماج األعمال  ٢٠-٣

ة    . يتم تسجيل اإلستحواذ على شرآات تابعة وأعمال بإستخدام طريقة الشراء المحاسبي يم العادل الي الق يتم قياس تكلفة الشراء بإجم
ل       ل البنك مقاب آما في تاريخ مبادلة الموجودات الممنوحة والمطلوبات المتكبدة أو المتحملة وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قب

رآة  ى الش يطرة عل الالس دماج األعم ة بإن رة المتعلق اليف المباش ى التك افة إل ا، باإلض تحوذ عليه ددة . المس ول المح إن األص
ارير     دولي  للتق ار ال والمطلوبات المتحملة واإللتزامات المحتملة والتي تتوافق مع شروط اإلعتراف المنصوص عليها ضمن المعي

ة   م   IFRSالمالي ال  ٣رق دماج األعم ا    إن راف به تم اإلعت اريخ الشراء    ي ة بت ا العادل تثناء بقيمته ر المتداول  الموجودات باس أو ( ةغي
ر   موجودات ٥رقم  IFRSللمعيار الدولي للتقارير المالية وفقا آموجودات متاحة للبيع  المصنفة )مجموعات لإلستبعاد ة غي  متداول

  .بيعالتكلفة  ناقص اإلعتراف بها وقياسها بالقيمة العادلة والتي يتم وعمليات متوقفة متاحة للبيع
  

ال عن حصة              دماج األعم ة إلن ادة التكلف ل زي ة والتي تمث دئيًا بالتكلف ها مب إن الشهرة الناتجة عن الشراء يتم تسجيلها آأصل وقياس
م تسجيلها            ة والتي ت ات اإلحتمالي ات والمطلوب ة للموجودات المحددة المشتراة والمطلوب ة العادل وإذا آانت  . البنك في صافي القيم

ادة قياسها           د إع ة المشتراة عن ة للجه ات اإلحتمالي ات والمطلوب حصة البنك في صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة والمطلوب
  .تزيد عن تكلفة إندماج األعمال فيتم اإلعتراف بالزيادة مباشرًة في بيان الدخل

  

ة        ة العادل ي صافي القيم ة ف دل حصة األقلي ها بمع دئيًا قياس تم مب تراة ي ة المش ي الجه يطرة ف ر المس ة غي وق الملكي إن حصة حق
  .المسجلة الطارئةللموجودات والمطلوبات والمطلوبات 

  

  الشهرة  ٢١-٣

ة   يتم تسجيل الشهرة مبدئيًا آأصل على أساس التكلفة، ومن ثم يتم قياسه ة       ا على أساس التكلف ائر انخفاض في القيم ة خس ناقصًا أي
  .متراآمة

  

ة             تفادتها من عملي ع إس د في البنك والتي يتوق ألغراض إختبار إنخفاض القيمة، يتم توزيع الشهرة على آل الوحدات المنتجة للنق
ًا   يتم إجراء إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أ. التجميع ر تقارب و على فترات أآث

تم          . إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة ا ي ة له ة الدفتري ل من القيم د أق إذا آانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنق
ى  تحميل خسارة اإلنخفاض أوًال لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة ت ناسبيًا عل

  .إن خسائر إنخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يمكن عكسها في فترات الحقة. أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(المحاسبية ملخص بأهم السياسات   ٣

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ٢٢-٣

واطنين           ر الم ه غي ة لموظفي ة الخدم آت نهاي ل مكاف رة        . يقوم البنك بعمل مخصص مقاب ى أساس فت آت عل ذه المكاف تم احتساب ه ي
  .على مدى فترة الخدمةيتم اإلستدراك للتكاليف المتوقعة لهذه المكافآت . الخدمة للموظفين وإآمال الحد األدنى لفترة الخدمة

  
انون              ًا للق ة المتحدة وفق ارات العربي ة اإلم واطني دول ه من م وطني لموظفي أمين ال يقوم البنك بالمساهمة في مخصص التقاعد والت

  .١٩٩٩لسنة  ٧اإلتحادي رقم 

  المخصصات والمطلوبات الطارئة  ٢٣-٣

وقع ناتج عن أحداث سابقة، والتي يكون من المحتمل اللجوء  يتم تكوين مخصصات عندما يكون على البنك أي إلتزام قانوني أو مت
  .إلى تدفق في المواد اإلقتصادية لتسديد اإللتزام ويمكن قياس اإللتزام بشكل موثوق

  
ة ناتجة عن أحداث         إن المطلوبات الطارئة التي تضم بعض الضمانات وخطابات اإلعتماد المحفوظة آرهن هي إلتزامات محتمل

دة وهي ليست بالكامل تحت          سابقة ووجودها س ر مؤآ تقبلية غي يتم تأآيده فقط عند حدوث أو عدم حدوث ألحد أو عدة أحداث مس
ة   . سيطرة البنك ات المالي ال يتم اإلعتراف بالمطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة بل يتم بيانها في اإليضاحات حول البيان

  .الموحدة إال إذا آان حدوثها ناٍء

  القبـوالت  ٢٤-٣

الي الموحد    آمطلوبات مالية في  يتم االعتراف بالقبوالت ان المرآز الم ة         بي دي للسداد من العمالء آموجودات مالي . مع حق تعاق
  . ولذلك فإن اإللتزامات المتعلقة بأوراق القبول قد تم إحتسابها آموجودات مالية ومطلوبات مالية

  

  ماليةالضمانات ال  ٢٥-٣

دها بسبب            يقومأن  البنكهي عقود تقتضي من  الماليةإن الضمانات  ي يتكب ا عن الخسارة الت أداء دفعات محددة لتعويض حامله ب
 .وشروط العقداستحقاقها وفقًا ألحكام  في أداء الدفعات عند ةمحدد جهةفشل 

  

ى مدى    . اإلصدار، والتي تمثل األقساط المستلمة عند الضمانات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة إدراجيتم  تلم عل يتم إطفاء القسط المس
ة ألي دفعات         ) القيمة اإلسمية (إن مطلوبات الضمانات . عمر الكفاالت المالية ة الحالي أة، أو القيم ة المطف ًا بالقيم تم تسجيلها الحق ي

اال . أيهما أعلى) عندما تصبح الدفعة تحت الكفالة محتملة(متوقعة  ا ضمن     إن األقساط المستلمة على هذه الكف تم إدراجه ة ي ت المالي
  المطلوبات األخرى

  

  عقود اإليجار  ٢٦-٣

ى المستأجر       ك إل افع التمل ع مخاطر ومن . يتم تصنيف عقود اإليجار آإيجارات تمويلية عندما تنص عقود اإليجار على تحويل جمي
  . أما أنواع اإليجارات األخرى فيتم تصنيفها آعقود إيجار تشـغيلية

  

  البنك آمؤجر
تم ا اري رة اإليج ى مدى فت ى أساس القسط الثابت عل غيلية عل أجير التش ود الت إيرادات عق راف ب اليف المباشرة . العت تضاف التك

ى    ا عل المتكبدة أثناء المفاوضات والترتيبات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف به
  .   فترة اإليجار أساس القسط الثابت على مدى
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  

  )يتبع( عقود اإليجار  ٢٦-٣
    

   البنك آمستأجر
ى      اك أساس           يتم تسجيل مدفوعات اإليجار التشغيلي آمصروف عل ان هن رة اإليجار، إال إذا آ ى مدى فت أساس القسط الثابت عل

ة   . منهجي آخر أآثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية من األصل المستأجر على فترة اإليجار يتم االعتراف بااللتزامات اإليجاري
  .بها المحتملة التي تظهر ضمن عقود اإليجار التشغيلية آمصروف في الفترة التي استحدثت

  

وب            ك الحوافز آمطل راف بتل تم االعت ه ي ود إيجار تشغيلية، فإن رام عق ـالي    . في حالة استالم حوافز إيجار إلب راف بإجم تم االعت ي
ة                ر مالئم اك أساس منهجي آخر أآث ان هن ت، إال إذا آ ى أساس القسط الثاب المنافع من الحوافز آتخفيض لمصروف اإليجار عل

  .من األصل المستأجر على مدى فترة اإليجارلتوزيع المنافع االقتصادية 
  

  اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف في الموجودات المالية  ٢٧-٣

ألداة        بيان المرآز المالي الموحديعترف البنك بالموجودات والمطلوبات المالية في  ة ل ود التعاقدي ًا في البن دما يصبح طرف . فقط عن
وم             دما يق ذه الموجودات أو عن ة من ه دفقات النقدي ويتم إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية عندما ينتهي حق البنك في إستالم الت

ع مخ               اء جمي ذه الموجودات وعدم إبق ة في ه دفقات النقدي دي في إستالم الت ه التعاق ل حق ة بصورة    البنك بتحوي ا الملكي اطر ومزاي
د  . جوهرية أو ال يكون هناك سيطرة يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عند إطفائها أي عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد ق
  .تم تسديده أو إلغائه أو إنتهت مدته

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٢٨-٣

زم   بيان المرآز المالي الموحد تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في  انوني مل فقط عند وجود حق ق
ات في آن          ع الموجودات وتسديد المطلوب ى أساس الصافي، أو بي وعندما يكون لدى البنك نية لتسوية الموجودات والمطلوبات عل

  .واحد
  

  باإليرادات والمصروفاتاإلعتراف   ٢٩-٣
  

ي تخصها مع األخذ في            ة الت رات الزمني ى أساس الفت يتم اإلعتراف بإيرادات ومصروفات الفوائد ورسوم إلتزامات القروض عل
دة المستخدم     ة       . االعتبار رصيد المبلغ األصلي غير المسدد وسعر الفائ اريخ حدوث المعامل تم تسجيل الرسوم والعموالت بت ال . ي

د تحصيلها       تدرج الفوا د إال عن رادات الفوائ تم  . ئد المستحقة على القروض والسلفيات والتي تعتبر مشكوك في تحصيلها ضمن إي ي
ى أساس سعر        ة األخرى عل الحقا احتساب الفائدة االعتبارية على القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها والموجودات المالي

ة    دة المستخدم الحتساب وخصم صافي القيم ا الفائ تقبيلة له ة المس دفقات النقدي ة للت تحقة  . الحالي تم احتساب الرسوم األخرى مس ي
  .آما تدرج أرباح األسهم من مساهمات البنك ضمن اإليرادات عند أحقية استالمها. القبض أو الدفع عند استحقاقها

  
ائر النات  اح والخس ة األرب اجرة آاف تثمارات بغرض المت ن اإلس ائر م اح والخس ة تتضمن األرب ة العادل ي القيم رات ف ن التغي ة م ج

تثمارات     تبعاد اإلس ائر من     . لإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة واألرباح أو الخسائر الناتجة عن إس اح والخس ل األرب تتمث
ين عوا         ا ب رق م اريخ اإلستحقاق عن الف ا لت ع   إستبعاد اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة واإلستثمارات المحتفظ به د البي ئ

ا             ة به ع المتعلق ع ناقصًا مصاريف البي اريخ البي تثمارات في ت ذه اإلس ة له ة الدفتري تبعاد      . والقيم ائر من إس اح أو الخس ل األرب تتمث
  . اإلستثمارات المتاحة للبيع عن الفرق ما بين عوائد البيع وتكلفتها األصلية ناقصًا مصاريف البيع المتعلقة
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٢٦  
  

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  

  )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  

  )يتبع( اإلعتراف باإليرادات والمصروفات  ٢٩-٣
  
  

  .األرباح من اإلستثمارات آإيرادات عند وجود حق للبنك في إستالمها توزيعاتيتم اإلعتراف ب
  
  

ى مدى عمر اإليجار      تسجل إن حوافز  . الدفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي في الربح أو الخسارة بناًء على القسط الثابت عل
  .اإليجارات المستلمة تسجل آجزء ال يتجزأ من مجموع مصاريف اإليجار وذلك على فترة اإليجار

  
  

  العمالت األجنبية  ٣٠-٣
  

 المنشأةعمل بها تالتي  الرئيسيةيتم قياسها باستخدام عملة البيئة االقتصادية  البنك منشآتالبنود المدرجة في البيانات المالية لكل إن 
  .عملة البنك المستخدمة في العرض يوهاإلماراتي درهم بالالبيانات المالية الموحدة  عرضيتم ). العملة الوظيفية(

  

امالت        يتم تسجيل المعامالت بالعم ك المع اريخ تل ائدة بت ى أساس أسعار الصرف الس ادة   . الت األجنبية بالعملة الوظيفية عل تم إع ي
ز  ان المرآ اريخ بي ي ت ائدة ف درهم بأسعار الصرف الس ى ال ة إل العمالت األجنبي ة المسجلة ب ات النقدي يم الموجودات والمطلوب تقي

دخل الموحد    يتم إدراج أي فروقات تحويل العملة ضمن . المالي الموحد ان ال ة       . بي ر المالي ات غي ل الموجودات والمطلوب تم تحوي ي
ي     ة األول اريخ المعامل  .بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها طبقًا للتكلفة التاريخية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف في ت

ائدة    يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي ت ظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف الس
يتم اإلعتراف بأية عنصر ربح أو خسارة تحويل عملة على البنود غير المالية مباشرًة في حقوق الملكية، . عند تحديد القيمة العادلة

ح أو خسارة    يتم. إذا آان اإلعتراف بالربح أو الخسارة على البنود غير المالية مباشرًة في حقوق الملكية اإلعتراف بأية عنصر رب
ة     ر المالي ود غي تحويل عملة على البنود غير المالية مباشرًة في بيان الدخل الموحد، إذا آان اإلعتراف بالربح أو الخسارة على البن

  .مباشرًة في بيان الدخل الموحد
  
  

ا  ة به هرة المتعلق ا الش ا فيه ودات بم ا إن الموج وال به ان معم اتإن آ ترآة   ، ومطلوب اريع المش ة والمش رآات التابع روع والش الف
ة الموحدة،   المدرجة في  والشرآات الزميلة ة    البيانات المالي ديها عمالت وظيفي ر  والتي ل اراتي  درهمال  غي ى    ، اإلم ا إل تم ترجمته ي

ة ك عرض  عمل الي   بالبن ز الم ان المرآ اريخ بي ي ت ائدة ف عار الصرف الس رآات التاب إن . أس روع والش ائج الف اريع نت ة والمش ع
متوسط أسعار ب والتي لديها عمالت وظيفية غير الدرهم اإلماراتي يتم ترجمتها إلى الدرهم اإلماراتي والشرآات الزميلةالمشترآة 

ة      . الصرف خالل فترة التقرير ة اإلفتتاحي ة األجنبي تثمارات العمل ة صافي إس ، إن فروقات أسعار الصرف الناتجة عن إعادة ترجم
ر من   النتائج عن  الترجمةعن إعادة  الناتجةالصرف وفروق أسعار  ة        فترة التقري ى سعر الصرف بنهاي متوسط سعر الصرف إل

  ."يةجنبأ عمالتحتياطى إ"اآلخر وتراآم الملكية في حقوق الملكية ضمن الدخل الشامل في بيان  يتم اإلعتراف بها، الفترة
  
  

تبعاد   ي  عند اإلستبعاد أو اإلس ة   (الجزئ ا  ال  والتي  مشترآة اللسيطرة  لخاضعة  أو للمنشآت ال لشرآات زميل ق عليه ر في    ينطب تغيي
ا في       إن ، ةاألجنبي للعمليات) أساس المحاسبة تم إدراجه ات ي ابقا في االحتياطي فروق أسعار الصرف المتعلقة بها والمعترف بها س

ات التي تتضمن  للشرآات التابعة) فقدان السيطرة ليس(الجزئي  اإلستبعادبيان الدخل الموحد على أساس تناسبي إال في حالة   عملي
ة  لى إ توزيعهاعاد ت لفروقات العمالت المتراآمةالحصة النسبية إن أجنبية،  وق الملكي ر المسيطر   حق ان     وال يعترف  ةغي ا في بي به

  .الدخل الموحد
  
  

ة شراء  عن  الناتجةالقيمة العادلة الشهرة وتعديالت  إن ة  اتعملي  عملي تم   خارجي ا ي ات     معاملته ات من العملي  آموجودات ومطلوب
  .سعر اإلغالقبويتم ترجمتها  الخارجية
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  )يتبع(هم السياسات المحاسبية ألملخص   ٣
١  

  

  أرباح توزيعات  ٣١-٣
د     توزيعاتإن . األرباح في الفترة التي يتم اإلعالن عنها توزيعاتيتم اإلعتراف بإيرادات  ا بع ن عنه رة    األرباح المعل ة آل فت نهاي

  .أرباح مقترحة توزيعاتيتم بيانها آ تقرير
  
  

  ةغير المؤآدالهامة والتقديرات ة يمحاسبال اإلفتراضات  ٤
  

بية      ات المحاس ق السياس ور تطبي ي ط كف م     للبن اح رق ي إيض حة ف ديرات      ٣والموض ام، وتق ام بأحك ن اإلدارة القي ب م ، يتطل
دة      دم وجود مصادر أخرى مؤآ ديرات واالفتراضات      . وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات لع ذه التق د ه تم تحدي ي

  تختلف عن هذه التقديراتإن النتائج الفعلية قد . على أساس الخبرة التاريخية والعوامل األخرى ذات العالقة
  

تم          . يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر ي ي رة الت بية في الفت ديرات المحاس حيث يتم تسجيل االختالف في التق
رة              ك الفت ى تل ؤثر عل يم ت ادة التقي ديالت الناتجة عن إع ة أن التع ك في حال ديرات وذل ة آون    ، فيها إعادة تقييم هذه التق ا في حال  أم

  .التعديالت الناتجة عن إعادة تقييم التقديرات تؤثر في الفترة الحالية والفترات المستقبلية فيتم تسجيلها في تلك الفترات
  

    : أو األحكام التقديرات، أو االفتراضاتاإلدارة فيها  تا يلي األمور المهمة التي استخدمفيم
  اض قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وانخفاض قيمة القروض والسلف فإنخ  )١(

م  أة    ٣يصف اإليضاح رق ة المطف ة بالتكلف الموجودات المالي ق ب ي تتعل بية للمخصصات والت ك المحاس ة البن اب . سياس تم احتس ي
ة السوق أو       إنخفاض القيمة على أساس خصم التدفقات النقدية المقدرة أو آنسبة معينة للقروض وغ  ى أساس حرآ ر المصنفة عل ي

د    . مؤشرات عدم السداد التاريخية ادالت تعتم ى مع ى  أما بالنسبة للقروض الفردية والُسلف فيتم إحتساب إنخفاض القيمة بناًء عل عل
  .موعد إستحقاقها تط والدفعات التي تجاوزااألقس

  

ى األ        ا عل لف من خالل تحميله ائر الُس ى شكل مخصص    يتم تكوين مخصص القروض وخس اح عل ادة والنقصان في    . رب إن الزي
ا ضمن مخصص خسارة القروض والسلف            تم إظهاره رة ي المخصص والناتجة عن التغيرات في تقييم القروض والسلف المتعث

  . على بيان الدخل الموحد طبقًا لذلك تؤثر التي  المتعثرة 
  القروض والسلفيات

لفيات          انخفاض في قيمة يتم إنشاء مخصص لخسائر  ائر القروض والس دخل الموحد آمخصص خس ان ال ه في بي  القروض بتحميل
  .المشكوك في تحصيلها

  
  فرديًاالقروض المقّيمة 

ى حدة      ة عل ى      . يتم تحديد خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقّيمة إفراديًا بتقييم التعرض في آل حال ذا اإلجراء عل ق ه تم تطبي وي
  .والتي ال ينطبق عليها طريقة التقييم آمجموعة فرديًاوالتي تكون ذات قيمة مهمة جميع القروض والسلفيات التجارية 

  
  

  :تقوم اإلدارة باعتبار العوامل التالية عند تحديد مخصص اإلنخفاض للقروض والسلفيات اإلفرادية المهمة
  

 .المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات المرهونة •
 .مطالبته بالضمانات والمصاريف القانونية المتعلقة بذلكقدرة البنك على تنفيذ حقه في  •
  .الفترة الزمنية المتوقعة إلآمال اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات المرهونة •

  

درة           ة الضمان وق ة لقيم ة منتظم ة ومراجع تتطلب سياسة البنك مراجعة منتظمة لقيمة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادي
  .لى هذه الضماناتالبنك على التنفيذ ع

  
دين ضمن        د وأصل ال تبقى القروض المنخفضة القيمة مصنفة آمنخفضة القيمة إال إذا أصبحت جارية بالكامل وأن تحصيل الفوائ

  .الجداول الزمنية المحددة أصبح محتمًال
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(الهامة والتقديرات غير المؤآدة ة يمحاسباإلفتراضات ال  ٤
  
  

  )يتبع(اض قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وانخفاض قيمة القروض والسلف فإنخ  )١(

  )يتبع(القروض والسلفيات 
  

  القروض المقّيمة آمجموعة
أخر      راد المت ا         يتم التقييم الجماعي لمخصص اإلنخفاض لقروض األف ا خصائص مشترآة والتي ال تكون قيمه تسديدها والتي له

  .مهمة إفراديًا وللقروض العاملة التي لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية
  

  :يتم إعتبار العوامل التالية من قبل اإلدارة عند تحديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروض
  

يها فترة تأخر في السداد مماثلة يعتبر أنها تحمل نفس مخاطر اإلئتمان ويتم تكوين إن جميع القروض التي لد -القروض الشخصية 
  .مخصص إنخفاض القيمة على أساس إجمالي

  

دار القروض             -القروض العاملة األخرى  ائدة مق ة واإلقتصادية الس ابقة والظروف اإلئتماني رة الس ى الخب اًء عل تقّيم إدارة البنك بن
  .التقريرالتي قد تكون منخفضة القيمة ولكن لم يتم تحديدها بتاريخ 

  تصنيف الممتلكات  )٢(
اتتصنيف طور في   ةب، قامت اإلدارة الممتلك ام مختلف اك حاجة  . أحك دير وهن ا إذا آانللتق د م ة  تلتحدي ا  ةمؤهلالملكي باعتباره

ى  يقوم البنك . إعادة بيعهامحتفظ بها لغرض أو ممتلكات / ممتلكات ومعدات و أو استثمار عقاري  تمكن من  ي بتطوير المعايير حت
ا المحتفظ بها لغرض ات والمعدات والممتلكات الستثمار العقاري والممتلكاممارسة هذا الحكم باستمرار وفقا لتعاريف  . إعادة بيعه

رت  في طور إصدار حكمها، إ ايير المفصلة والتوجيهات ذات الصلة لتصنيف      اإلعتب ين في     الممتلكات  دارة المع ى النحو المب عل
ى  ٤٠رقم  IAS الدوليي والمعيار المحاسب ١٦رقم  IAS المعيار المحاسبي الدوليو، ٢رقم  IASالمعيار المحاسبي الدولي  ، عل

  .على النحو الذي تحدده اإلدارةستخدام المقصود للممتلكات اال، وجه الخصوص

  واإلستثمار في العقارات قيد التطوير يةالعقار اتالقيمة العادلة لإلستثمار  )٣(
ة في سوق نشطة         إن أفضل ة هي األسعار الحالي ود إيجار   دليل على القيمة العادل ود   لعق ة وعق ذه     . أخرى مماثل ل ه اب مث في غي
ه  طور  في  . البنك المبلغ ضمن نطاق معقول من تقديرات القيمة العادلةحدد ، المعلومات ار     ، إصدار أحكام ين اإلعتب أخذ البنك بع

ع و   لعقارات سعار األخيرة األ ة  بمماثلة في نفس الموق دي  ظروف مماثل ع     ، مع تع رات في الموق ة تغيي تعكس أي ة أو  الت ل ، والطبيع
، والتي تخضع ذه التقديرات على افتراضات معينةتستند ه. في تلك األسعارجرت االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي الظروف 

  .ختلف جوهريا عن النتائج الفعليةلعدم اليقين وربما ت
  
 

أجير (قبلية من الموجودات درة للدخل استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستُمالتحديد القيمة العادلة للعقارات يتطلب  ، مثل الت
ار   صالح اإل، ولتجهيزاتلمال الاإليرادات في المستقبل وقيم رأس تيارات ، والمستأجرينأوضاع و املة للعق ة الش وأسعار  ) والحال

ك ،    . الموجودات الخصم التي تنطبق على تلك  ى ذل م أيضا أخذ    باإلضافة إل ة   ت ل  (مخاطر التنمي أجير  مخاطر  مث اء والت في   )البن
ديرات  . قيد التطويرفي عقارات االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لالستثمارات  ى  تستند هذه التق ة     إل ة القائم ظروف السوق المحلي

  .فترة التقريرنهاية في 
 

ارات     ل المي وصناعة العق الي الع ة       في  قد ساهم التقلب المستمر في النظام الم امالت في دول ر في حجم المع ار  خفض آبي ات اإلم
رفتهم   ، استخدمت   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١القيم السوقية آما في بخصوص  متوصل إلى تقديراتهلل، لذلك. العربية المتحدة ون مع المثمن

ين   من ، هناك درجة في ظل هذه الظروف. مماثلة فقط على معامالت تاريخيةيعتمدوا لم بالسوق وتقديرهم المهني و ر  عدم اليق أآب
 .م السوقية لالستثمارات العقاريةتقدير القيطور سوق أآثر نشاطا في تلك الموجودة في من 

  الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةأعمار   )٤(
رة   الموجودات لممتلكات والمنشآت والمعدات لقدرة الُماألعمار مراجعة القيم المتبقية وبدارة تقوم اإل غير الملموسة في نهاية آل فت

م   IASالدولي  يلمعيار المحاسبلتقرير سنوي وفقا  دولي     ١٦رق ار المحاسبي ال م   IASوالمعي اإلدارة أن توقعات  حددت  . ٣٨رق
  .االسنة الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة ، استنادا إلى استعراضه
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(الهامة والتقديرات غير المؤآدة ة يمحاسباإلفتراضات ال  ٤

  
  

  خفاض قيمة العقارات قيد التطويرنإ  )٥(
  

تم  ى أساس   ي ة عل اض القيم بة إلنخف د التطوير بالنس مالية قي ال رأس ارات المصنفة بموجب أعم يم العق ة تقي دفقات النقدي يم الت تقي
ة       مؤشر وحدات توليد النقد الفردية عندما يكون هناك ل ائر انخفاض القيم ى خس د تعرضت إل د   . إلى أن تلك الموجودات ق تم تحدي ي

ديرات  نهاية الفترة المشمولة بالتقرير سعار القائمة فيواألظروف السوق بالرجوع إلى التدفقات النقدية  ، واالتفاقات التعاقدية والتق
و ال الموج ة   دات والمخصومة الخاصة بأعم ة للقيم ديرات السوق الحالي ي تعكس تق دالت الخصم الت ن مع ة م تخدام مجموع باس

ة الصافية      . والمخاطر المحددة لذلك األصلالزمنية لألموال  يم الحالي ة الق تم مقارن يم أي   ب ت ة لتقي في   محتمل إنخفاض  القيم الدفتري
  .القيمة

  

  المؤآدةالمصادر الرئيسية والتقديرات غير   ٢-٤

ديرات       فيما يلي التقديرات الرئيسية   تقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتق ة بالمس دة   المتعلق ر المؤآ رة المشمولة     غي ة الفت في نهاي
ة     لقيمة الدفترية للموجودات والمطلجوهري لؤدي إلى تعديل لتبالتقرير، والتي لها مخاطر آبيرة  ة القادم ات خالل السنة المالي ، وب

  :ل أدناهآما هو مفص

 ة مدرجتقييم االستثمارات في األسهم غير ال

تثمارات في     يم االس ر   األيستند عادة تقي امالت ال  ة مدرج سهم غي ى مع ى أساس     إل رة عل ل سوق األخي ألداة    طوي ة ل ة العادل ، والقيم
يم   المخصومة النقدية المتوقعة والتدفقات ، والتي تكون مماثلة إلى حد آبيرخرى األ اذج تقي بالمعدالت الحالية ألدوات مشابهة أو نم

ة، يكون   . أخرى تستمد المدخالت إلى تلك النماذج من بيانات السوق المتوقعة إن وجدت، وفي حالة عدم وجود بيانات سوق متوقع
ديرات     داء تق وب إب ن المطل دم ة  لتحدي ة العادل د . القيم ي   اإلدارة أن تعتق ات الت يم واالفتراض ات التقي ار    تقني ا االختي ع عليه وق

ر ال والتقديرات المستخدمة تعد مناسبة في تحديد القيمة العادلة الستثمارات أسهم حقوق الملكية  وق    تختلف  ال. ةمدرج غي ٍأسهم حق
 .جوهريا عن قيمها العادلةغير المدرجة الملكية 

  

  األدوات المالية المشتقة

ى أسعار السوق المدرجة،     الحقًا لإلعتراف المبدئي، إن القيم العادلة  لألدوات المالية المشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة بالرجوع إل
بما هو مناسب       ا حس ة         . نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف به د القيم تم تحدي تقلة ي د عدم تواجد أسعار مس عن

ات  . لمتواجدةالعادلة بإستعمال طرق التقييم التي تستند على بيانات السوق ا ويتضمن ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عند توفر بيان
ل السوق          ادًة من قب يم األخرى المستخدمة ع ارات وطرق التقي إن . سوق وتحاليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخي

  :العوامل الرئيسية التي تعتبرها اإلدارة عند إستعمال أي نموذج هي
  

  

دير اإلدارة       . يت التدفقات النقدية المستقبلية لألداةمدى إمكانية وتوق  ) أ ًا لشروط األداة ولكن تق ادًة وفق إن التدفقات النقدية تكون ع
  قد يكون مطلوبًا عند وجود شكوك في قدرة الطرف اآلخر للتعاقد في خدمة األداة بموجب شروطها التعاقدية، و

ألداة  ) ب م ل دل خصم مالئ ذا ال. مع د ه وم اإلدارة بتحدي دون  تق دل ب دل األداة عن المع م لمع رق المالئ ا للف ى تقييمه اًء عل دل بن مع
عند تقييم األداة بالرجوع إلى أدوات أخرى مشابهة، تأخذ اإلدارة باإلعتبار تاريخ إستحقاق وترآيب وتصنيف األداة    . مخاطر

لعادلة لمكوناتها تأخذ اإلدارة باإلعتبار باإلضافة  عند تقييم األدوات المالية بناًء على نماذج بإستعمال القيمة ا. التي يتم مقارنتها
ة             اليف خدم ة وتك ة اإلئتماني رق سعر العرض والطلب والمالئ إلى ذلك ضرورة تعديالت تأخذ بالحسبان عدة عوامل تضم ف

  . المحفظة وعدم وجود التأآيدات للنموذج المستخدم
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٣٠  
  

   الموحدة الماليةإيضاحات حول البيانات 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  

  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٥
  
  
  

 :المرآزيةالبنوكرصدة لدىاألوفيما يلي تحليل النقد )أ(
٢٠١١    ٢٠١٠     

    درهمألف     درهمألف 
         

  نقد في الصندوق   ٦٥٫٦٤٦    ٥٢٫٣٧٢
  إلزاميةاتإيداع    ٩٠٩٫٥٠٤    ٨٧٤٫٩٦٤
  حساب جاري     ١١٧٫٣٥٧    ٦٢٫٥٤٩
  شهادات إيداع     ٥٠٦٫٦٣٨    ٨٤٣٫٦٦٥

      

         
١٫٥٩٩٫١٤٥     ١٫٨٣٣٫٥٥٠     

      

  
  :المرآزية البنوكفيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى ) ب(

  

         
بنوك خارج دولة اإلمارت العربية المتحدة    ١٫٠٥٢٫٢١٤    ٩١٧٫٤٥١
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٥٤٦٫٩٣١    ٩١٦٫٠٩٩

      

         
١٫٥٩٩٫١٤٥     ١٫٨٣٣٫٥٥٠     

      

  

  
ع  أن يحتفظ  البنك  يجب على ة  بودائ دى  إلزامي ع         مصارف ل ب، ودائ ابات تحت الطل ك آحس ة وذل ة مختلف جل  ألمرآزي

ة     غير إن اإليداعات اإللزامية لدى البنوك المرآزية . وودائع أخرى حسب المتطلبات اإللزامية ات اليومي ل العملي وفرة لتموي مت
ى  باال، للبنوك ٤٣١٠/٢٠٠٨لدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب البالغ رقم  يومع ذلك، وافق البنك المرآز .للبنك قتراض إل
اطي  ، ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في  .يوالدوالر األمريك يدرهم اإلماراتالمتطلبات اإلحتياطي بمن % ١٠٠حد   اإللزامي بلغ اإلحتي

  ).مليون درهم ٣٢٢: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٣٥٦المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  البنكلدى 
  
   البنوك من ةمستحقودائع وأرصدة   ٦
  
  :المستحقة من البنوك البنكفيما يلي تحليل ودائع وأرصدة ) أ(

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

          
 ودائع تحت الطلب    ٥٦٧٫٥١٧    ٥٣٠٫٧٩٢         

  ودائع ألجل    ٣٫٠٨١٫١٢٨    ٢٫٧٤١٫٦٦٠
           
         

٣٫٦٤٨٫٦٤٥     ٣٫٢٧٢٫٤٥٢     
      

 :األرصدة أعاله تمثل مبالغ مستحقة من)ب(        
         

  

بنوك خارج دولة اإلمارت العربية المتحدة    ٧٧٥٫٦٠٠    ١٫٩٦١٫٠٨٢
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢٫٨٧٣٫٠٤٥    ١٫٣١١٫٣٧٠

           
         

٣٫٦٤٨٫٦٤٥     ٣٫٢٧٢٫٤٥٢     
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٣١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  سلفيات، صافيقروض و  ٧
  :بالتكلفة المطفأةالمقاسة  البنكوسلفيات  فيما يلي تحليل لقروض) أ(

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

          

  السحب على المكشوف    ٥٫٤٨٧٫٤٩٤     ٦٫٠١٩٫٦٨١ 
  قروض تجارية    ٦٫١١٩٫١١٦     ٥٫٣٣٨٫٩٨١ 
  أوراق قبض    ٩٦٥٫٧٨٥     ١٫٠٩٣٫٩٤٦ 
       سلفيات أخرى    ٢٥٦٫١٩١     ٢١٥٫٥٣٥ 
          

 ١٢٫٨٢٨٫٥٨٦     ١٢٫٦٦٨٫١٤٣     
 والسلفيات المشكوك في تحصيلها ضمخصص القرو:يطرح  )٦٨٣٫٢٦٠(  )٤٦٧٫٢١٦(
       فوائد معلقة:يطرح  )١٠٦٫٠٠١(  )٩٤٫٠٨٧(

          

 ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥     ١٢٫١٠٦٫٨٤٠     
      

  

  

  :والسلفيات للبنك لقروضلالتحليل الجغرافي فيما يلي ) ب(
٢٠١١    ٢٠١٠     

    درهمألف     درهمألف 
          

قروض وسلفيات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١٠٫٥١٨٫١٥٤    ١٠٫٤٢٧٫٦٦٩
قروض وسلفيات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢٫٣١٠٫٤٣٢    ٢٫٢٤٠٫٤٧٤

      

          

١٢٫٨٢٨٫٥٨٦    ١٢٫٦٦٨٫١٤٣     
      

  

  :والسلفيات القروضتصنيف مخاطر فيما يلي ) ج(
٢٠١١    ٢٠١٠     

    درهمألف     درهمألف 
          

  القروض العاملة     ١١٫١١٠٫٤٥٦     ١٠٫٤٧١٫٦٧٧ 
 مراقبة بصورة إستثنائيةقروض اخرى     ١٫٣٨٤٫٨٤٩     ١٫٨٨٥٫٦٤٢ 
  القروض غير العاملة     ٣٣٣٫٢٨١     ٣١٠٫٨٢٤ 

      

         
 ١٢٫٨٢٨٫٥٨٦     ١٢٫٦٦٨٫١٤٣     
 مخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها:يطرح  )٦٨٣٫٢٦٠(  )٤٦٧٫٢١٦(
  فوائد معلقة:يطرح  )١٠٦٫٠٠١(  )٩٤٫٠٨٧(

      

         
 ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥      ١٢٫١٠٦٫٨٤٠     

      

  

ة في    .والسلفيات المشكوك في تحصيلها يتم اظهار القروض والسلفيات بالقيمة الصافية بعد أخذ مخصص القروض ) د( إن الحرآ
  : المخصص خالل السنة هي آما يلي

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

          

  يناير ١فيآما    ٤٦٧٫٢١٦     ٢٧٥٫٥٠٢ 
 إضافات خالل عالوة تمديد اإلئتمان ٩٫٦٠١     ١١٦٫٤٢٠ 
 )٢٨إيضاح(خالل السنة  إضافات  ٢٢١٫٠٤٦     ٨٤٫٩٧٠ 
  مبالغ تم شطبها )٤٫٧٩٢(    )٢٢٠(
  مستردات )٩٫٨١١(  )٩٫٤٥٦(

      

          

  ديسمبر ٣١فيآما    ٦٨٣٫٢٦٠      ٤٦٧٫٢١٦ 
      

  

ى الحد      / تمثل الرسوم المفروضة على العمالء عند إعتماد تمديد اإلئتمان عالوة اإلضافات من خالل  دة عل نح أي تسهيالت جدي م
  .المجمعةاإلئتماني والتي يتم توزيعها مباشرة على مخصص إنخفاض القيمة 
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٣٢  
    

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(سلفيات، صافي قروض و  ٧
  :آانت الحرآة على حساب الفوائد المعلقة خالل السنة آما يلي) هـ(
  

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

         
  يناير ١فيآما   ٩٤٫٠٨٧     ٨١٫٧٩٤ 
  خالل السنة  إضافات ١٥٫٩٨٨     ١٤٫١٨٠ 
 مبالغ تم شطبها خالل السنة )٢٫٩٤٣(    )٤٦٠(
  مستردات   )١٫١٣١(    )١٫٤٢٧(

      

          

  ديسمبر ٣١فيآما    ١٠٦٫٠٠١      ٩٤٫٠٨٧ 
      

  
غ            ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في  دها مبل ق فوائ م تعلي ي ت د أو الت ا الفوائ م تحتسب عليه ي ل لفيات الت   ٣٣٣، بلغ إجمالي القروض والس
ون   ١٦مسجلة المتعلقة بتلك القروض مبلغ الغير بلغت الفوائد ). مليون درهم ٣١١ :٢٠١٠( درهممليون  م  ملي  ١٤: ٢٠١٠(دره
  .)درهممليون 

  

  : هو آما يلي القطاع االقتصاديإن توزيع القروض والسلفيات حسب ) و(
  

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

  القطاع االقتصادي        
         
 التجارة    ٤٫٨٠٣٫٦٤٠     ٤٫٢١٧٫٠٨٢ 
 قروض شخصية ألغراض تجارية    ٨١٩٫٣٦٥     ٢٫٥٧٠٫٧١٨ 
  خدمات    ٢٫٣٢٦٫٠٨٥     ١٫٣٨٧٫٧٩٠ 
  الصناعة    ١٫٦٢٥٫٥٤٩     ١٫٤٨٥٫٦٠٧ 
  االنشاءات     ٨٨٣٫٤٤٣     ١٫١٥٢٫٦٠٣ 
  الحكومي    ١٣٣٫١١٢     ٢٥٣٫٠٩٩ 
  خدمات عامة    ١٫١٠٥٫٩٩٥     ٥٧٦٫١٨٣ 
  المناجم والتعدين    ٥١٦٫٠١٦     ٥١٤٫١٠٧ 
  والمواصالتالنقل    ١٨٥٫٦٠٥     ٢٣٨٫١٨٤ 
 قروض شخصية ألغراض خاصة    ١٣٢٫٨٥٥     ١١٧٫٩٩١ 
  الزراعي    ١٠٩٫٤٥٤     ٧٦٫٧٠٩ 
  مؤسسات مالية    ١٨١٫٠٧٠     ٥٦٫٥٣٢ 
 أخرى   ٦٫٣٩٧     ٢١٫٥٣٨ 

      

      

 ١٢٫٨٢٨٫٥٨٦     ١٢٫٦٦٨٫١٤٣     
      

 مخصص القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها:يطرح  )٦٨٣٫٢٦٠(  )٤٦٧٫٢١٦(
  فوائد معلقة:يطرح  )١٠٦٫٠٠١(  )٩٤٫٠٨٧(

      

          

 ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥      ١٢٫١٠٦٫٨٤٠     
      

  
  

 ٢٧١٫٥: ٢٠١٠(مليون درهم  ٥١١، تتضمن القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة مبلغ ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في   )ز( 
  .منخفضة القيمةإستحقاقها وغير موعد تجاوزت وسلفيات لقروض ) مليون درهم
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٣٣  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

   موجودات مالية أخرى  ٨
  :٢٠١١ديسمبر  ٣١الموجودات المالية األخرى للبنك آما في تحليل فيما يلي   )أ(

  

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

 بالقيمة العادلةموجودات مالية أخرى         
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر    )١(        

 أدوات ملكية مدرجة     ٥٧٫٧٠٠    ٦٩٫٥٥٧
  أدوات ديـن      ٣٫١٤٥    ٩٩

          

٦٠٫٨٤٥    ٦٩٫٦٥٦    
          

 الدخل الشامل األخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل    )٢(        
 أدوات ملكية مدرجة      ١١٥٫٣٦٢    ١٦٨٫٠٧٧
 أدوات ملكية غير مدرجة      ٩٣٥٫١٤٢    ٦٥٠٫٣٧١

          

١٫٠٥٠٫٥٠٤    ٨١٨٫٤٤٨     
          

 مجموع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة    ١٫١١١٫٣٤٩    ٨٨٨٫١٠٤
        

  

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية األخرى         
  سندات ديـن    ٧٣٦٫٥٩٧    ٩٠٢٫٥٣٠

          

 مجموع الموجودات المالية األخرى    ١٫٨٤٧٫٩٤٦    ١٫٧٩٠٫٦٣٤
  

ة         ألوراق المالي ة المتحدة ل ارات العربي ة اإلم ة     (إن إغلبية االستثمارات المدرجة هي في أسواق دول ألوراق المالي وظبي ل سوق أب
  ).يوسوق دبي المال

  

  :ستثمارات حسب المنطقة الجغرافيةاإل تفصيلفيما يلي   )ب(
  

٢٠١١    ٢٠١٠      
      درهمألف     درهمألف 

          

  دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٣٤٦٫٦٩٥    ٤١٠٫٣٩٧
  )فيما عدا اإلمارات(دول مجلس التعاون الخليجي األخرى     ٧٫٢٨٨    ١٠٫٣٦٠

  )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(الشرق األوسط وأفريقيا     ١٫٤٨٩٫١٢٧    ١٫٣٦٦٫٥٨٠
  وروباأ    ٤٫٨٣٦    ٣٫٢٩٧

  
  

    

          

١٫٨٤٧٫٩٤٦    ١٫٧٩٠٫٦٣٤     
      

  

ي     )ج( تثمارات ف ر هي إس امل اآلخ دخل الش ن خالل ال ة م ة العادل ة األخرى بالقيم ودات المالي ةالموج تراتيجية  أدوات ملكي إس
اجرة           ا للمت ر محتفظ به ة وغي ة العادل ر في القيم تفادة من التغيي د اإلدارة أن  . وصناديق اإلستثمار غير المحتفظ بها لإلس تعتق

تثماراتها       ر وضوحًا إلس يقدم عرضا أآث تصنيف هذه اإلستثمارات على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر س
  .األجل من تقييمها من خالل األرباح أو الخسائرالمتوسطة إلى طويلة 

  

ة من           ٢٠١١ديسمبر   ٣١خالل السنة المنتهية في    )د( ة العادل ة بالقيم تلمة من الموجودات المالي اح المس ، بلغت توزيعات األرب
  .ل الموحدآإيراد من اإلستثمارات في بيان الدخ) مليون درهم ٥٫٨: ٢٠١٠(مليون درهم  ٣٢٫٦خالل الدخل الشامل األخر 

  
  

  إستثمارات عقارية  ٩
    

  ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  فيرات يالتغ  
  القيمة العادلة

  ديسمبر٣١    
٢٠١٠ 

  
    درهمألف      ألف درهم    درهمألف 

                

 قطع أراضي في دولة اإلمارات العربية المتحدة   ٧٨٫٤٩٦      )١٦٫٦٩٧(    ٦١٫٧٩٩
 في دولة اإلمارات العربية المتحدةوحدات سكنية وتجارية    ٧١٫١٦٩      )٦٫١٤٧(    ٦٥٫٠٢٢

  
  

  
    

  
    

 ديسمبر ٣١القيمة الدفترية آما في    ١٤٩٫٦٦٥      )٢٢٫٨٤٤(    ١٢٦٫٨٢١
          



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٣٤  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع( إستثمارات عقارية  ٩
  
  

ا البنك       قطع أراضي   اإلستثمارات العقاريةتمثل  ر محددة   وممتلكات تحت التطوير يحتفظ به تقبل   إلستخدامات غي تم   .في المس ي
ع        روف، م ع والظ س الموق ي نف ارات ف نفس العق ة ل عار الحالي ار األس ام بإعتب ة بانتظ تثمارات العقاري ة لإلس ة العادل دير القيم تق

اريخ حصول     التعديالت ليتم عكس أي تغيرات في ذ ت امالت  الطبيعة، الموقع، أو الظروف اإلقتصادية من ذه األسعار  المع ا  . به آم
ى   ، ٢٠١١ديسمبر  ٣١في  ذي أجرى في ديسمبر          تم التوصل إل يم ال ى أساس التقي ة عل ة العادل يم مؤهل      ٢٠١١القيم ل ُمق من قب

  .مستقل
  

  الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى  ١٠
  

 :كتحليل للشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى للبنفيما يلي )أ(
٢٠١١    ٢٠١٠     

    درهمألف     درهمألف 
          

 الشهرة  ١٨٤٫٧٣٣  ١٨٤٫٧٣٣
          

 موجودات غير ملموسة أخرى    
  رخصة بنكية  ١٨٫٣٦٥  ١٨٫٣٦٥
 التأسيس القانوني للشرآات في لبنان  ٣٤٫٣٥٧  ٣٨٫٦٥١
  قاعدة العمالء  ٢٤٫٩٧٧  ٢٨٫٠٩٩
  شبكة الفروع   ٢٫٩٣٨  ٣٫٣٠٥

          

          

٨٠٫٦٣٧    ٨٨٫٤٢٠    
          

  المجموع  ٢٦٥٫٣٧٠  ٢٧٣٫١٥٣
      

  
  

 :فيما يلي الحرآة على الموجودات غير الملموسة األخرى خالل السنة)ب(

 رخصـة البنك 

التأسيس
القانوني 

للشرآات في 
  المجموع  الفروعشبكة  قاعدة العمـالء لبنان

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـمألف درهـم ألف درهـم 
          موجودات غير ملمومسة

  ٩٦٫٢٠٤  ٣٫٦٧٣  ٣١٫٢٢١ ٤٢٫٩٤٥ ١٨٫٣٦٥ ٢٠١٠يناير  ١الرصيد آما في 
  )٧٫٧٨٤(  )٣٦٨(  )٣٫١٢٢( )٤٫٢٩٤( -  ٢٠١٠اإلطفاء في 

            

  ٨٨٫٤٢٠  ٣٫٣٠٥  ٢٨٫٠٩٩ ٣٨٫٦٥١ ١٨٫٣٦٥ ٢٠١٠ديسمبر ٣١الرصيد آما في 
  )٧٫٧٨٣(  )٣٦٧(  )٣٫١٢٢( )٤٫٢٩٤( -  ٢٠١١اإلطفاء في 

            

  ٨٠٫٦٣٧  ٢٫٩٣٨  ٢٤٫٩٧٧ ٣٤٫٣٥٧ ١٨٫٣٦٥ ٢٠١١ديسمبر ٣١الرصيد آما في 
  

اع ش ٢٠٠٧في سنة  اني  . ل.م.، قام البنك باإلستحواذ على جميع األسهم المصدرة لبنك البق ام  ، ٢٠٠٨سنة  خالل  . بنك لبن  البنك ق
ة      ٥٠لى إل من خالل زيادة رأس ماله .م.رسملة بنك البقاع شبإعادة  ة بقيم ى مساهمة نقدي ون   ١٠٠مليون دوالر باالضافة ال ملي
ى   آما قام البنك  . مليون دوالر أمريكي ١٥٠ حقوق ملكية بقيمةإلى إجمالي  للوصولدوالر  ر إسمه إل ان    بتغيي ارات ولبن  بنك اإلم

ك. إل. إي"( .ل.م.ش ي أي   الس )"بن ي ان ب ك ب ات بن ودات ومطلوب ان –تحواذ موج رى    .لبن ة األخ ودات الملموس ق الموج تتعل
  .٢٠٠٨في سنة  لبنان –بنك بي ان بي أي باالستحواذ على 

  

  موجودات أخرى  ١١
  

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

          

  متقابلة -قبوالت    ٥٩٩٫٦٩٢    ٦٠٩٫١٢٢
 مقابل سداد ديونموجودات مستحوذ عليها     ٣٠٣٫٦٩٥    -

 ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات    ١٧٨٫٤٥٢    ٢٦٠٫١٧٦
  رصيد مقاصة مدين    ٦٫٧١٤    ٢٢٫٧٤٠
  فوائد مستحقة القبض    ٢٫٧٣٧    ١٫٤٦٠
  مصاريف مدفوعة مقدمًا   ١٣٫٢٠٨    ٨٫٢٢٢

 )١٢إيضاح(للمشتقاتالموجبة القيمة العادلة     ١٣٢    ٥٩
 ىأخر ٧١٫٧٥٥  ٦٢٫٣٢٥

          

١٫١٧٦٫٣٨٥    ٩٦٤٫١٠٤     
      

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٣٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع( موجودات أخرى  ١١
  

ة     ة العادل إدراج القيم ة  يقوم البنك ب ل البنك      الموجب تقات المستخدمة من قب اء سير  للمش ة ضمن الموجودات      أثن ال اإلعتيادي األعم
ة             ١٢يوضح إيضاح . األخرى ى القيم ل البنك باإلضافة إل تقات المستخدمة من قب ود المش وع عق ة ون معلومات إضافية عن طبيع
  .اتوتاريخ اإلستحقاق األسمية

  

ع  ضم  ت بيع استثمارات من الذمم المدينة المستحقة إن ياحة في     في شرآة خاصة لتطوير      %٢٠ حصة بي ارات والس رويج العق وت
غ       مستردةعائدات البيع ، حيث أن تونس اوية بمبل ة أقساط سنوية متس ون دوالر أمريكي    ٢٥على أربع م   ٩١٫٨(ملي ون دره ) ملي

   .٢٠١٢وتنتهي في عام  ٢٠٠٩تبدأ من عام 
  

  المشتقات  ١٢
  

ين        . متنوعة تتضمن مشتقات يبرم البنك في معامالتإلعتيادية خالل مسار األعمال ا ا ب الي م د م تقة هي عق ة المش إن األداة المالي
دل أو المؤشـر         ة المتضمنة ومرجع المع ر من األدوات المالي . طرفين بحيث تعتمد الدفعات على التحرآات في سعر واحدة أو أآث

  . ومقايضات جلةالتي يدخل فيها البنك عقود آ تتضمن أدوات المشتقات المالية
  

 .باستخدام األدوات المالية المشتقة التالية وذلك ألغراض التحوط وغير التحوط البنك يقوم

ة  ة اآلجل امالت العمالت األجنبي امالت   -مع ا مع ا فيه ة بم ة أو محلي ة أجنبي راء عمل ك بش زام البن ة إلت ود العمالت اآلجل ل عق تمث
  . فورية، غير مستلمة

امالت المقايضة آخر - مع دي ب دفق نق ة ت زام لمبادل امالت مقايضة العمالت إلت ل مع ادل عمالت. تمث تج عن المقايضات تب . وين
ة    . وبموجبها ال يتم أي تبادل للمبلغ األصلي فيما عدا بعض خيارات مقايضة عمالت مشتقة ل التكلف ة تمث إن مخاطر البنك اإلئتماني

م تق      ود المقايضة إذا ل ا    اإلحتمالية لإلستعاضة عن عق ذ إلتزامه ك       . م الجهات األخرى بتنفي ة وذل ذه المخاطر بفعالي ة ه تم مراقب وي
وم   . بالرجوع إلى القيمة المالية العادلة والجزء من المبلغ اإلسمي للعقد وسيولة السوق أخوذة يق وللتحكم بمعدل مخاطر اإلئتمان الم

  .ماثلة للطرق المستعملة لعمليات اإلقراضالبنك بمراجعة القيمة اإلئتمانية للجهات األخرى باستعمال الطرق الم

ة   - المتعلقة بمخاطر االئتمان المشتقات تنشأ مخاطر االئتمان المتعلقة بمشتقات األدوات المالية من احتمال إخالل الجهات المتبادل
ود     . البنكلألدوات المالية التي تكون في صالح الموجبة بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة السوقية  إبرام عق وم البنك ب يق

  .أدوات مالية مشتقة مع عدة مؤسسات مالية ذات التصنيف االئتماني الجيد

يستخدم البنك مشتقات األدوات المالية لغرض التحوط للمخاطر آجزء  - التحوط ألغراضالمحتفظ بها أو المصدرة  المشتقات
يستخدم البنك عقود العمالت األجنبية . لبنك لتقلبات أسعار الصرفمن أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات للحد من تعرض ا

وفي جميع هذه الحاالت يتم بصفة رسمية توثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك . اآلجلة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف
  .تحوط القيمة العادلةتفاصيل البند الذي يتم التحوط له ومشتق التحوط، ويتم تسجيل هذه المعامالت على أنها معامالت 

دة          السالبة والموجبة يبين الجدول أدناه القيمة العادلة  ى الم اًء عل ا بن م تحليله ة األسمية والتي ت ى القيم للمشتقات المالية باإلضافة إل
  .إلى تاريخ اإلستحقاق، وطبيعة المخاطر التي تم التحوط لها

  
  المبالغ األسمية بالمدة لتاريخ االستحقاق

  ١٢ – ٣من 
   أشهر ٣خالل     شهر

  القيمة 
   األسمية

القيمة العادلة
  السالبة

القيمة العادلة
 الموجبة

  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم
 محتفظ بها بغرض التحوط للقيمة العادلة             
             ٢٠١١ 
  مقايضات العملة  -  -   ٥٥٠٫٩٥٠   ٥٥٠٫٩٥٠    -

  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة ١٣٢  -   ٤٠٫٠٠٧   ٨٫٢٧٢    ٣١٫٧٣٥
                

              
 المجموع ١٣٢  -   ٥٩٠٫٩٥٧   ٥٥٩٫٢٢٢    ٣١٫٧٣٥

                

              

             ٢٠١٠ 
  مقايضات العملة  -  -   ١٫٣٤٤٫٢٧٣   ١٫٣٤٤٫٢٧٣    -

  أجنبية آجلةعقود صرف عمالت  ٥٩  -   ٤٧٫٠٨١   ١٦٫٢٦٠    ٣٠٫٨٢١
                

              

 المجموع ٥٩  -   ١٫٣٩١٫٣٥٤   ١٫٣٦٠٫٥٣٣    ٣٠٫٨٢١
                

  

  

نة،     القائمةالمعامالت  حجامأعلى  ًاالتي توفر مؤشر اإلسمية، المبالغ إن ة الس دفقات  ة بالضرور  ال تعكس في نهاي الغ الت ة   مب النقدي
ان   لتعرض اليست مؤشرا  اإلسمية هذه المبالغوعليه، فإن . ةالمستقبلي ا     مخاطر السوق  ال لو لبنك لمخاطر االئتم والتي هي عموم
 .تللمشتقا ةالعادل ةعلى القيم مقتصرة



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٣٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  ممتلكات ومعدات  ١٣
  المجموع

  أعمال رأسمالية
 سيارات  قيد التنفيذ

تحسينات على عقارات
  ترآيبات مستأجرة، 

 وقواطع وديكورات
  أثاث ومعدات

 مكتبية
  أرض 
   ومباني

   درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف  درهمألف   درهمألف
   التكلفة       
 ٢٠١٠ يناير ١   ١٧٣،٦٠٠    ٦٧،٩١٦     ٤٠،١٢٠     ٤،٦٦٨     ١٨،٦٩٨    ٣٠٥،٠٠٢ 
 خالل السنةإضافات    ١٨،٨١١    ٦،٢١١     ٤،٤٥٠     ٦٦٨     -    ٣٠،١٤٠ 
 إستبعادات   -    )٢٦٢(    )٩(    )٤٣٠(    -    )٧٠١(
  تحويالت   ١٨،٦٩٨    -     -     -     )١٨،٦٩٨(   -
                          

                     
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢١١،١٠٩    ٧٣،٨٦٥     ٤٤،٥٦١     ٤،٩٠٦     -    ٣٣٤،٤٤١ 
 إضافات خالل السنة   -    ٧،١٥٢     ١٠،٥٤٢     ٥٢٧     -    ١٨،٢٢١ 
 إستبعادات   -    )١،٠٥٤(    )٣،٨٧٧(    )٩٨٠(    -    )٥،٩١١(
                          

 ٢٠١١ديسمبر ٣١   ٢١١٫١٠٩   ٧٩٫٩٦٣    ٥١٫٢٢٦    ٤٫٤٥٣     -    ٣٤٦٫٧٥١ 
                     

    

 المتراآم االستهالك                    
 ٢٠١٠ يناير ١   ٥٫٩٢٢   ٥٤٫٦٠٥    ٣٣٫٦٢١    ٢٫٧٥٠     -    ٩٦٫٨٩٨ 
 محمل خالل السنة   ٢٫٠٨٣   ٥٫٥٢٩    ٢٫٦٣٩    ٧٠٠     -    ١٠٫٩٥١ 
 إستبعادات   -   )٢٥١(   )٩(   )٤٣٠(    -    )٦٩٠(
                      
 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٨،٠٠٥    ٥٩،٨٨٣     ٣٦،٢٥١     ٣،٠٢٠     -    ١٠٧،١٥٩ 
 محمل خالل السنة   ١،٣٧٩    ٤،٧٢٢     ٣،٨١٢     ٨١٤     -    ١٠،٧٢٧ 
 إستبعادات   -    )١،٠٠١(    )٣٦(    )٨٣٣(    -    )١،٨٧٠(
                     

    

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١    ٩،٣٨٤    ٦٣،٦٠٤     ٤٠،٠٢٧     ٣،٠٠١     -    ١١٦،٠١٦ 
                         

 :صافي القيمة الدفترية                      
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١    ٢٠١،٧٢٥    ١٦،٣٥٩     ١١،١٩٩     ١،٤٥٢     -    ٢٣٠،٧٣٥ 

                     
    

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١   ٢٠٣٫١٠٤   ١٣٫٩٨٢    ٨٫٣١٠    ١٫٨٨٦     -    ٢٢٧٫٢٨٢ 
               

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٣٧  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  ودائع العمالء  ١٤

  

  :فيما يلي تحليل لودائع العمالء
  

٢٠١١  ٢٠١٠     
    درهمألف   درهمألف 

       
  حسابات جارية وأخرى    ٣٫٠٦٦٫٩١٨  ٣٫٣٧٦٫١٨٠
  حسابات توفير    ١٫٤٦٢٫١١٨  ١٫٤٤٠٫٧٩٨
  ودائع ثابتة    ١٠٫٤١١٫١٠٧  ٩٫٥٦٠٫٣٤٩

      

        

١٤٫٩٤٠٫١٤٣  ١٤٫٣٧٧٫٣٢٧     
      

  
  

  أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  ١٥
  

  :للبنوكفيما يلي تحليل للودائع واألرصدة المستحقة 
  

٢٠١١   ٢٠١٠     
    درهمألف   درهمألف 

       
 ودائع تحت الطلب    ١٢٦٫٦٥٩  ١٧٥٫٣١٩
  ودائع ألجل    ٣٣٨٫٩٩٢  ٢٤٨٫٦٦٠

      

        

٤٦٥٫٦٥١  ٤٢٣٫٩٧٩     
      

  

   :إلىتتكون من أرصدة مستحقة 
  
  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة بنوك داخل   ٩١٫٨٢٥  ٣٣٦
        دولة اإلمارات العربية المتحدة خارجبنوك    ٣٧٣٫٨٢٦  ٤٢٣٫٦٤٣

        

٤٦٥٫٦٥١  ٤٢٣٫٩٧٩          
  

   مطلوبات أخرى  ١٦
٢٠١١  ٢٠١٠     

    درهمألف   درهمألف 
       

   متقابلة -قبوالت    ٥٩٩٫٦٩٢  ٦٠٩٫١٢٢
 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة   ٥٩٫٧٥١  ٥٣٫٤٤٢
  فوائد مستحقة الدفع   ٦٨٫٤١٧  ٧٣٫٩٤٤
  إيرادات غير مكتسبة   ٢٢٫٤٩٥  ٤٩٫٦٢١
  شيكات المدراء    ٦٫٥٨٠  ٨٫٨٢٨
      أخرى   ٧٦٫٤٦٧  ٧٥٫٥٣٥

        

٨٣٣٫٤٠٢   ٨٧٠٫٤٩٢          
  

ات األخرى  السالبة يدرج البنك القيمة العادلة  إن . للمشتقات المستخدمة من قبل البنك في المسار اإلعتيادي لألعمال ضمن المطلوب
  .يفصل طبيعة ونوع العقود المشتقة المستخدمة من قبل البنك باإلضافة إلى القيم األسمية وتواريخ إستحقاقها ١٢إيضاح رقم 

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٣٨  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(مطلوبات أخرى   ١٦

  

  :آما يلي يهللموظفين إن الحرآة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة 
  

٢٠١١    ٢٠١٠   
  درهمألف     درهمألف 

       
  يناير  ١آما في ٥٣٫٤٤٢     ٥١٫١٨١ 
  السنةمحمل خالل  ٨٫٢٥٤     ٢٢٫٩٦٠ 
         السنةمبالغ مدفوعة خالل  )١٫٩٤٥(    )٢٠٫٦٩٩(
       
       ديسمبر  ٣١آما في  ٥٩٫٧٥١      ٥٣٫٤٤٢ 

  
  قرض مشترك  ١٧

  
ون   ٤٩٦(أمريكي  مليون دوالر  ١٣٥قرض مشترك جديد بقيمة ، وقع البنك ٢٠١١يوليو  ٢٦في  م ملي ان الغرض من    . )دره وآ
دة    تسهيل  ال.يدفع عند االستحقاق والمبلغ األساسي سنتينمدة له التسهيل . للبنكتمويل أنشطة عامة هو التسهيل  اهذ دل فائ يحمل مع

  .على أساس ربع سنويالفائدة نقطة أساس، وتدفع  ١٥٠الليبور لمدة سنة واحدة باالضافة الى هامش 
  

  . )مليون درهم ٥٥١(مليون دوالر أمريكي  ١٥٠بقيمة تم إستحقاق ودفع تسهيل القرض المشترك ، ٢٠١١ يوليو ٢٩بتاريخ 
  

  
  

  ُمصدر ومدفوع وإحتياطيات رأس مال  ١٨
  

  رأس مال ُمصدر ومدفوع وأسهم خزينـة  )أ(
٢٠١١    ٢٠١٠    

    عدد األسهم  درهمألف    عدد األسهم    درهمألف 
              
   يناير١آما في   ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٫١٠٠٫٠٠٠     ٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠     ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ 
  إصدار أسهم منحة   -     -      ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠     ١٠٠٫٠٠٠ 
  أسهم محتفظ بها في الخزينة   )١٢٦٫٥٠٠٫٠٠٠(   )٢٣٠٫٦٠٢(    )١٫٤١٤٫٤٤٤(    )٢٫٦٥٧(

                  
                  

            ديسمبر ٣١آما في   ١٫٩٧٣٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٫٨٦٩٫٣٩٨     ٢٫٠٩٨٫٥٨٥٫٥٥٦     ٢٫٠٩٧٫٣٤٣ 
  

باإلضافة إلى التوزيع النقدي على إصدار   ٢٠١٠مارس  ٦وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 
ى     . ليون درهمم ١٠٠وقيمتها % ٥أسهم منحة بنسبة  ع إل دفوع للبنك ارتف م مكون     ٢٫١وبناًء عليه، فإن رأس المال الم ار دره ملي

  .درهم لكل سهم ١مليار سهم بواقع  ٢٫١من 
  

ادة شراء   اإلدارة قرر مجلس  ،٢٠١٠يونيو  ٥بتاريخ  ة ٪ من أسهم البنك     ١٠إع ة      . القائم ات التنظيمي ى الموافق د الحصول عل بع
دأ البنك    ى أسهمه في السوق المفتوحة     في اإلستحواذ   المطلوبة، ب ا في   . عل ى  البنك   إستحوذ  ٢٠١١ديسمبر   ٣١آم  ١٢٦٫٥ عل

م    ٢٣١بقيمة ) مليون سهم ١٫٤١: ٢٠١٠ ديسمبر ٣١(مليون سهم  ون   ٢٫٦٦ :٢٠١٠ديسمبر   ٣١(مليون دره م ملي ى  . )دره عل
  .)سهممليار  ٢٫٠٩: ٢٠١٠(سهم  مليار ١٫٩٧هو  ٢٠١١ديسمبر  ٣١هذا النحو، فإن عدد األسهم القائمة بتاريخ 

  
  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٣٩  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع( وإحتياطياتُمصدر ومدفوع  رأس مال  ١٨
  
  

  إحتياطي قانوني  )ب(
يمكن التوقف عن . ٪ من أرباح العام إلى االحتياطي القانوني ١٠لدولة اإلمارات العربية المتحدة يتم تحويل  يتحاداالوفقا للقانون 

ة  (التنظيمية حتياطي إلى النسب المحددة من قبل السلطات إلحتياطي عندما يصل اإلهذه التحويالت إلى ا إن النسبة المحددة في دول
 ).الصادر والمدفوع من رأس المال% ٥٠اإلمارات العربية المتحدة هي 

  
  

  إحتياطي طوارئ  )ج(
اح    ١٠يتم إحتساب إحتياطي الطوارئ بإقتطاع    اطي الطوارئ     ا٪ من أرب ى احتي ى لسنة إل اطي     حت ذا االحتي ٪ من   ٥٠يصبح ه

 .رأس المال الصادر والمدفوع
  

  العائد على السهم  ١٩
  

  :السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو التالي ربحتم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة 
٢٠١١    ٢٠١٠     

          

 العائد األساسي على السهم         
          

 )درهمباأللف(الربح الموزع على مساهمي الشرآة األم خالل السنة   ٢٢٨٫٦٥٣    ٣٩٧٫٤٥٢
  

  

  

    

         
 )باآلالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة    ٢٫٠٣٧٫٦١١    ٢٫٠٩٩٫٥٢٩

  

  

  

    

          

 )درهم(العائد األساسي على السهم     ٠٫١١٢    ٠٫١٨٩
      

  
   توزيعات أرباح  ٢٠

  

ة     ٢٠١١فبراير  ٢٦ في ية السنوي للمساهمين المنعقداجتماع الجمعية العمومفي  اح نقدي ع أرب ى توزي ة  ، وافق المساهمون عل بقيم
ائم  فلس للسهم الواحد  ١٠مثل تدرهم مليون  ٢١٠ ة   توزيعات   :٢٠١٠( ٢٠١٠ديسمبر   ٣١في  الق اح نقدي م    ٢٤٠أرب ون دره ملي
 ).مليون درهم ١٠٠إصدار أسهم منحة بمبلغ % ٥و ، ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١القائم في فلس للسهم الواحد  ١٢تمثل 

 
أة أعضاء مجلس اإلدارة    على وافق المساهمون أيضا آما  ة  مكاف م    ٧٫٥بقيم ون دره م   ٧٫٥:  ٢٠١٠(ملي ون دره وتبرعات  ) ملي

ة  ة خيري م  ٢٫٥بقيم ون دره م ٢٫٥:  ٢٠١٠(ملي ون دره بق). ملي ا س ى م م دف، باإلضافة إل ا وت دره ع مبلغ م  ٢٫٢ق ون دره ملي
  .، وهي شرآة تابعة للبنكل.م.شلبنان وعضاء مجلس إدارة بنك اإلمارات ألمكافأة آ) مليون درهم ٢٫٢: ٢٠١٠(
  

ة بنسبة     ٢٠١٢فبراير  ١٤فيما يتعلق بالسنة الحالية، اقترح مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد في  اح نقدي ى  % ١٠توزيع أرب عل
  .المساهمين

  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ٢١
٢٠١١    ٢٠١٠     

    درهمألف     درهمألف 
         

  خطابات ضمان للقروض    ١٫٧٣١٫٤٦٤  ١٫٥٨٦٫٥٤٦
  ضمانات أخرى    ١٫٤٧٧٫١٢٥  ١٫٩٦٢٫٣٥٠
  اعتمادات مستندية    ٩٨١٫٨٦٩  ٨٨٦٫٩٧٩
  التزامات رأسمالية     ١٠٤٫٣٣٣  ١٠٤٫٣٣٣

      

         
٤٫٢٩٤٫٧٩١  ٤٫٥٤٠٫٢٠٨     
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية    ١٫٥٠٠٫١٠٢  ١٫٥٩٧٫٦٥٦

      

         
 ٥٫٧٩٤٫٨٩٣  ٦٫١٣٧٫٨٦٤     

      

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٤٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    )يتبع( التزامات ومطلوبات طارئة  ٢١

ة    د تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت على االلتزامات المتعلق ات ضمان مخصصة        بتمدي اد وخطاب ات اعتم تسهيالت وخطاب
   . لتلبية احتياجات عمالء البنك

ذه   . قروض وسلفيات وتسهيالت تجدد تلقائيا لمنحتسهيالت االلتزامات التعاقدية  بتمديدتمثل االلتزامات المتعلقة  وعادة ما يكون له
تعمالها،        . االلتزامات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على شروط اللغائها ود دون اس ذه العق اء صالحية ه ة انته ونظرا المكاني

    .فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية
ا  يلتزم البنك بم وجب خطابات االعتماد وخطابات الضمان بالسداد نيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته وفق
ود تكون   . قد تحمل هذه العقود، مخاطر سوقية عند اصدارها أو تمديد صالحيتها بأسعار فائدة ثابته. لشروط العقد غير أن هذه العق

  .متغيرةفائدة ات أسعار ذال تحمل فائدة أو بصورة رئيسية 
  
  

  وما يعادلهالنقد   ٢٢
٢٠١١    ٢٠١٠      

      درهمألف     درهمألف 
          

  )٥إيضاح ( نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية    ١٫٥٩٩٫١٤٥     ١٫٨٣٣٫٥٥٠
  )٦إيضاح ( ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    ٣٫٦٤٨٫٦٤٥     ٣٫٢٧٢٫٤٥٢

  )١٥إيضاح ( مستحقة للبنوكأرصدة ودائع و  )٤٦٥٫٦٥١(  )٤٢٣٫٩٧٩(
      

          
 ٤٫٧٨٢٫١٣٩     ٤٫٦٨٢٫٠٢٣      
  أشهر  ٣وأرصدة مستحقة من البنوك تستحق ألآثر من  ودائع: يطرح  )٦٫١١٩(  )٥٤٥٫٦٣٤(
  )٥إيضاح (إيداعات الزامية مع البنوك المرآزية : ينزل  )٩٠٩٫٥٠٤(  )٨٧٤٫٩٦٤(
      

          

٣٫٨٦٦٫٥١٦    ٣٫٢٦١٫٤٢٥    
      

  
  الموجودات االئتمانية  ٢٣

  
غ   م   ارملي  ١٫٠٦يحتفظ البنك باستثمارات بمبل م  ارملي  ١٫٢٣: ٢٠١٠ديسمبر   ٣١(دره م       ) دره ة عن العمالء ول ا نياب محتفظ به

  .بيان المرآز المالي الموحدتدرج آموجودات في 
  

    إيرادات الفوائد  ٢٤
٢٠١١  ٢٠١٠        

      درهمألف   درهمألف 
        

  القروض والسلفيات     ٩٨٤٫٥٩٥    ٩٨٤٫٢٩٦
  خزينة لدى البنوك المرآزية اليداع وسندات اإلشهادات     ٧٦٫١٢٧    ٧٧٫٥٧٢
  الودائع لدى البنوك    ١٦٫٦٩٨    ٦٫٢٠٣

          

          

١٫٠٧٧٫٤٢٠     ١٫٠٦٨٫٠٧١      
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٤١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  مصروفات الفوائد  ٢٥

٢٠١١  ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

         
  ودائع العمالء    ٥٢٢٫٤٠١    ٤٩٨٫٤٣٠
  الودائع البنكية   ١٦٫٦٤٩    ١٣٫٢٠٣
           القرض المشترك   ١٠٫٨١٩    ٦٫٣٨٨

          

٥٤٩٫٨٦٩     ٥١٨٫٠٢١              
  

  الرسوم والعموالتصافي إيرادات   ٢٦
٢٠١١  ٢٠١٠   

  درهمألف   درهمألف 
      

 ةيتجارالرسوم المتعلقة باإلئتمان للبنوك ال   ٣٥٫٥٣٤    ٣٠٫٢٥٠
  أنشطة تمويل تجاري    ٣٢٫٦٦٧    ٣٠٫٤١٣
  خطابات ضمان    ٤١٫٥٥٢    ٤٩٫٨٨٨
 أخرى    ٣٫٦١٤    ١٠٫٦٢٦

          
          

١١٣٫٣٦٧     ١٢١٫١٧٧     
  

  
  

    
  
  

  
  إيرادات استثمارات    ٢٧

٢٠١١  ٢٠١٠   
  درهمألف   درهمألف 

     
  أرباح  توزيعات ٣٢٫٦٥١   ٥٫٨١٠ 
  ستثمارات إالربح من بيع   ٩٧٧   ٥٤٧ 
 إعادة تقييم استثماراتخسارة  )٢٩٫٤٥٤(  )١٢٫٠١١(
      أرباح أخرى من إستثمارات ٥٫٣٦٦   ١٢٫٠٤١ 

     
 ٩٫٥٤٠   ٦٫٣٨٧       
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٤٢  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  إنخفاض قيمة الموجودات الماليةصافي   ٢٨
٢٠١١  ٢٠١٠   

  درهمألف     درهمألف 
     
 المقّيمة آمجموعةخسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات  ٢١٥٫٠٠٠   ٨٠٫١٨٣ 
 المخصصات المحددة للقروض والسلفيات ٦٫٠٤٦   ٤٫٧٨٧ 

      

      

 )٧إيضاح(مجموع المحمل للسنة   ٢٢١٫٠٤٦   ٨٤٫٩٧٠ 
  خالل السنة متحصالت )٩٫١٦٦(  )٩٫٥٠٧(

      

      

 إنخفاض القيمة على القروض والسلفيات صافي  ٢١١٫٨٨٠   ٧٥٫٤٦٣
      

      

 صافي خسائر إنخفاض قيمة الموجودات المالية  ٢١١٫٨٨٠    ٧٥٫٤٦٣
      

  

  مصاريف إدارية وعمومية  ٢٩
٢٠١١  ٢٠١٠   

  درهمألف   درهمألف 
      

 رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين  ١٢٢٫٩٨٦  ١٣١٫٢٧٨
  استهالك ممتلكات ومعدات ١٠٫٧٢٧  ١٠٫٩٥١
 أخرى ٥١٫٢٠١  ٥١٫١٤٨

      

      

١٨٤٫٩١٤  ١٩٣٫٣٧٧   
      

  
  

  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   ٣٠
  

م ضمن سياق         ة به ا للبنك والمنشآت المتعلق يقوم البنك بإبرام معامالت مع آبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلي
  .أعماله االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت

  

  .البنك والشرآات التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاحإن المعامالت بين 
  

والمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات    بيان المرآز المالي الموحدذات العالقة المدرجة ضمن  باألطرافإن األرصدة المتعلقة 
  :هي آما يليالعالقة 

  

٢٠١١  ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

          

  قروض وسلفيات    ١٫٧٦٤٫٠٠٥    ١٫٩٠٨٫٦٨٨
      

          

 ودائع    ٦٣٥٫٧٢٨    ٧١٨٫٧٦٨
      

          

 وقبوالتخطابات ضمان، اعتمادات مستندية    ١٫٢٨١٫٨٤٩    ١٫٠٠٨٫٣٣٨
      

          

  إيرادات الفوائد    ١٢١٫٩٧٠  ١١٨٫١٦١
      

          

  مصروفات الفوائد   ٣٥٫٠٣١    ٣٨٫٢٠١
      

          

  تعويضات مدراء رئيسيين   ١٥٫٢٥٠    ٢١٫٩٨٠
      

  

ى  ). درهممليون  ٧٫٥: ٢٠١٠(درهم مليون  ٧٫٥ بمبلغإقترح مجلس اإلدارة تحديد مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  يخضع هذا إل
  .إعتماد المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية

  

ي   ا ف آة  ، بلغت ٢٠١١ديسمبر  ٣١آم دراء القروض من منش الي %) ٥٣: ٢٠١٠% (٦٧ذات صلة بأحد الم من إجم
اله، و   ا أع ار إليه لفيات المش روض والس اله،   %) ٧١: ٢٠١٠% (٦٥الق ذآورة أع ع الم ن الوادائ : ٢٠١٠% (٩٤و م

  .ت المالية للقروض المذآورة أعالهمن أجمالي الضمانا%) ٩٢
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٤٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  المعلومات القطاعية   ٣١

  قطاعات األعمال ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ١-٣١
ات             ٨يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ة عن مكون ارير الداخلي ى التق اًء عل تم اإلفصاح عن معلومات القطاعات بن أن ي

ه             يم أدائ وارد للقطاع وتقي ع الم ك لتوزي رار التشغيلي الرئيسي وذل ل صانع الق في  . البنك والتي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قب
د   والذي يمثل بشكل رئيسي تعريف القروض والتسهيالت   )تقرير القطاع: ١٤عيار المحاسبي الدولي الم( تم إعتمادالمقابل،  لتحدي
ذي  نهج المخاطر والمكافآت، م، وذلك باستخدام )التجارية والجغرافية األنشطة( قطاعين ه   يتمثل هذه القطاعات األساس ال ي علي بن

ك  يةالن ات الرئيس ل القطاع اريره عن تحلي تم تنف. تق ين  ي ذ بع ع األخ ددها اإلدارة م عار تح ًا ألس ات وفق ين القطاع امالت ب ذ المع ي
راً قطاعات األعمال  تم تقديم، باإلضافة إلى ذلك. االعتبار التكلفة الهامشية لألموال اً  مبك دولي     وفق ار ال ات المعي ر  ١٤لمتطلب  تقري

  .وتقييم أدائهاقطاعات ليضا من قبل المدير العام لتخصيص الموارد لأوتستخدم  القطاع

  إليرادات القطاعات المتضمنة في التقارير المنتجةالمنتجات والخدمات  ٢-٣١
ك،  قرار التشغيلالصانع التي قّدمت إلى المعلومات إن  ع  بغرض  ي األساسي للبن وارد  توزي يم األداء،   الم بشكٍل  ترآز   للقطاع وتقي

  : تم توزيع أنشطة البنك إلى قطاعين رئيسيين هماألغراض تشغيلية، . للبنكأآثر تحديدًا على قطاعات األعمال 
  

ة  ) أ( األنشطة البنكية التجارية والتي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجاري
  .لعمالء البنك

  

  . األنشطة البنكية االستثمارية والتي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمارية للبنك) ب(
  
  

   :٢٠١١ديسمبر  ٣١يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة بالبنك للسنة المنتهية في 
  

  
 المجموع

 
 غير مخصصة

األنشطة البنكية 
 االستثمارية

البنكيةاألنشطة
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
  إيرادات من العمالء الخارجيين     

 إيرادات الفوائدصافي-  ٤٩٥،٧٠٢   ٣١،٨٤٩   -     ٥٢٧،٥٥١ 
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت-  ١١٣،٣٦٧  -   -     ١١٣،٣٦٧ 
  أجنبية أرباح عمالت-  ٢٣،٦٤٨  -        ٢٣،٦٤٨ 
  إيرادات استثمارات-  -   ٩،٥٤٠   -     ٩،٥٤٠ 

  
)٢٢،٨٤٤(    

  
 -   

  
)٢٢،٨٤٤(   

  
-  

صافي خسارة في تقييم اإلستثمارات  - 
  العقارية

                 إيرادات أخرى-  ١٦،٨١٩  -   -     ١٦،٨١٩ 
     إيرادات تشغيلية  ٦٤٩،٥٣٦   ١٨،٥٤٥   -     ٦٦٨،٠٨١ 

 بنود غير نقدية مادية أخرى           
)٢١١،٨٨٠(  -   -     )٢١١،٨٨٠(  

صافي إنخفاض في قيمة الموجودات-
  المالية

 إستهالك ممتلكات ومعدات-  -  -    )١٠،٧٢٨(    )١٠،٧٢٨(
     إطفاء موجودات غير ملموسة-  )٧،٧٨٣(  -   -     )٧،٧٨٣(
           
    لسنة بعد الضرائبلالربح  ٢٨٢،٢٦٥   )٨،٠٣٣(    )٢٠،٤٣٤(    ٢٥٣،٧٩٨ 
                  

     الموجودات القطاعية  ١٨،١٥٢،١٧٧   ٢،١٥٣،٢١٩    ٦٢٨،٩٧٦     ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢ 
           
    المطلوبات القطاعية  ١٦،٠٠٥،٤٨٥   ٤٩٥،٨٥٥    ٢٣٣،٧١١     ١٦،٧٣٥،٠٥١ 
                   

  إضافات إلى موجودات غير متداولة  ٣٠٣،٦٩٥  -    ١٨،٢٢١     ٣٢١،٩١٦ 
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٤٤  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(المعلومات القطاعية   ٣١

  )يتبع( إليرادات القطاعات المتضمنة في التقارير المنتجةالمنتجات والخدمات   ٢-٣١
  

  :٢٠١٠ديسمبر  ٣١يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة بالبنك للسنة المنتهية في 
   

  
 المجموع

  
 غير مخصصة

األنشطة البنكية 
  األنشطة البنكية التجارية االستثمارية

ألف درهم درهمألف ألف درهم ألف درهم  
  إيرادات من العمالء الخارجيين      

 إيرادات الفوائدصافي-  ٥٥٠٫٠٥٠  -   -     ٥٥٠٫٠٥٠
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت-  ١٢١٫١٧٧  -   -     ١٢١٫١٧٧
  إيرادات استثمارات-  -  ٦٫٣٨٧   -     ٦٫٣٨٧
  أرباح عمالت أجنبية-  ٢٠٫٣٣٤  -   -     ٢٠٫٣٣٤

)٣٥٫١٣٢(   -     )٣٥٫١٣٢(   -  
صافي خسارة في تقييم اإلستثمارات-

  العقارية
  إيرادات أخرى-  -  ٦٫١٠٠   -     ٦٫١٠٠
١٩٫٥٢٣   -     ١٩٫٥٢٣   -  

إيرادات من بيع شرآات تابعة وشرآة-
          زميلة

    إيرادات تشغيلية ٦٩١٫٥٦١  )٣٫١٢٢(  -   ٦٨٨٫٤٣٩
 نقدية مادية أخرىبنود غير      
)٧٥٫٤٦٣(  -   -     )٧٥٫٤٦٣(  

صافي إنخفاض في قيمة الموجودات-
  المالية

 إستهالك ممتلكات ومعدات-  -  -   )١٠٫٩٥١(    )١٠٫٩٥١(
    إطفاء موجودات غير ملموسة-  )٧٫٧٨٤(  -   -     )٧٫٧٨٤(
      

   بعد الضرائب للسنةالربح ٤٥٣٫٦١٢  )٣٠٫٨٤٦(  )١٨٫٨١٩(  ٤٠٣٫٩٤٧
       

    الموجودات القطاعية ١٨٫٠٩٥٫١١٨  ٢٫٢٠٠٫٤٧٤  ٣٢٢٫٠٨٨  ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠
      

   المطلوبات القطاعية ١٥٫٤١٠٫٤٢٨  ٥٥٠٫٩٥٠  ٢٦١٫٣٧٠  ١٦٫٢٢٢٫٧٤٨
       

   متداولةإضافات إلى موجودات غير  - -  ٣٠٫١٤٠  ٣٠٫١٤٠
  

ذه السنة           . العمالء الخارجيين  من المتولدةتمثل اإليرادات الواردة أعاله اإليرادات  ين القطاعات خالل ه ع ب ات بي ة عملي تم أي م ت ل
ل اإلدارة   ال يتم  بين القطاعات نفقاتالتكلفة األموال وتخصيص  ،المعامالت بين القطاعات إن). ال يوجد: ٢٠١٠( دها من قب  تحدي

م    لقطاعات هي نفس لتقارير االسياسات المحاسبية إن . تخصيص الموارد لغرض ي ت السياسات المحاسبية التي يستخدمها البنك الت
  .٣تفصيلها في إيضاح 

  
  : قطاعاتبين ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد 

  
ع التم تخصيص ي • ودات جمي ارير اموج ات لتق ات واللقطاع تثناء الممتلك داتباس ة  مع ر الملموس ودات غي هرة والموج  والش

  و   خرىاألموجودات الوبعض المبالغ المدرجة في 

  . باستثناء بعض المبالغ المدرجة في المطلوبات األخرىلقطاعات ا لتقارير المطلوبات جميعتم تخصيص ي •
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٤٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )يتبع(المعلومات القطاعية   ٣١

  الجغرافيةالمعلومات   ٣- ٣١
  )."أجنبي" إليهايشار (ولبنان ) بلد المنشأ(اإلمارات العربية المتحدة  –جغرافيين رئيسيين قطاعين ضمنيعمل البنك 

  

  :موضحة أدناهالجغرافي  القطاعمعلومات عن الموجودات غير المتداولة حسب المن العمالء الخارجيين و البنكإيرادات إن 
  

  
  بلد المنشأ أجنبي المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

      
     ٢٠١١  

    )الخارجيينمن العمالء( إيرادات تشغيلية ٥٣٢٫٧١٤    ١٣٥٫٣٦٧    ٦٦٨٫٠٨١
      

  موجودات غير متداولة ٩٠٤٫٢٨٧    ٢٩٥٫٣٣٣    ١٫١٩٩٫٦٢٠
    

      
     ٢٠١٠  

    )من العمالء الخارجيين(إيرادات تشغيلية  ٥٧٢٫٥٩١    ١١٥٫٨٤٨    ٦٨٨٫٤٣٩
            

 موجودات غير متداولة ٧٣٨٫٣٢٥    ٢٦٦٫٧٥٧    ١٫٠٠٥٫٠٨٢
    

 حول العمالء الرئيسيينمعلومات   ٤- ٣١
ثالن   ٢٠١٠ سنة من العمالء الخارجيين وفي  البنك إيراداتمن % ١٠أآثر من  نمثالي عميالنهنالك  ٢٠١١ سنةفي  يالن يم  عم

  .البنك من العمالء الخارجيين عائداتمن % ١٠أآثر من 
  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  - ٣٢
لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما آما في  البنكالجدول التالي يوضح تصنيف   )أ(

  :٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

  المطفأة التكلفة   المجمــوع

 بالقيمة العادلة
من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر 

بالقيمة العادلة
من خالل األرباح 

     والخسائر
   ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم

  :الموجودات المالية       
 المرآزية البنوكالنقد وأرصدة لدى   - -  ١٫٥٩٩٫١٤٥  ١٫٥٩٩٫١٤٥
 البنوك من مستحقةودائع وأرصدة   - -  ٣٫٦٤٨٫٦٤٥  ٣٫٦٤٨٫٦٤٥
  قروض وسلفيات، صافي  - - ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥  ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة  ٦٠٫٨٥٤  ١٫٠٥٠٫٥٠٤  -  ١٫١١١٫٣٤٩
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة  - -  ٧٣٦٫٥٩٧  ٧٣٦٫٥٩٧

  موجودات أخرى   - -  ١٫١٦٣٫١٧٧  ١٫١٦٣٫١٧٧
  المجموع   ٦٠٫٨٤٥  ١٫٠٥٠٫٥٠٤ ١٩٫١٨٦٫٨٨٩  ٢٠٫٢٩٨٫٢٣٨

            

  :المطلوبات المالية       
  ودائع العمالء  - - ١٤٫٩٤٠٫١٤٣  ١٤٫٩٤٠٫١٤٣

 للبنوكودائع وأرصدة مستحقة   - -  ٤٦٥٫٦٥١  ٤٦٥٫٦٥١
  مطلوبات أخرى  - -  ٧٥١٫١٥٧  ٧٥١٫١٥٧
  قرض مشترك     ٤٩٥٫٨٥٥  ٤٩٥٫٨٥٥

  المجموع   - - ١٦٫٦٥٢٫٨٠٦  ١٦٫٦٥٢٫٨٠٦
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٤٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع( تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  - ٣٢

لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل منهما آما في البنك الجدول التالي يوضح تصنيف   )ب(
  :٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  

 المطفأة التكلفة   المجمــوع

 بالقيمة العادلة
من خالل الدخل 
  الشامل اآلخر 

بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح 

      والخسائر
      ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم

  :الموجودات المالية          
  المرآزية البنوكالنقد وأرصدة لدى     -  -  ١٫٨٣٣٫٥٥٠  ١٫٨٣٣٫٥٥٠
  ودائع وأرصدة لدى البنوك     -  -  ٣٫٢٧٢٫٤٥٢  ٣٫٢٧٢٫٤٥٢
  قروض وسلفيات، صافي    -  -  ١٢٫١٠٦٫٨٤٠  ١٢٫١٠٦٫٨٤٠

  بالقيمة العادلةموجودات مالية أخرى     ٦٩٫٦٥٦  ٨١٨٫٤٤٨  -  ٨٨٨٫١٠٤
  موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة    -  -  ٩٠٢٫٥٣٠  ٩٠٢٫٥٣٠
  موجودات أخرى     -  -  ٩٥٥٫٨٨٢  ٩٥٥٫٨٨٢

  المجموع     ٦٩٫٦٥٦  ٨١٨٫٤٤٨  ١٩٫٠٧١٫٢٥٤  ١٩٫٩٥٩٫٣٥٨
            
  :المطلوبات المالية          

  ودائع العمالء    -  -  ١٤٫٣٧٧٫٣٢٧  ١٤٫٣٧٧٫٣٢٧
  ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك    -  -  ٤٢٣٫٩٧٩  ٤٢٣٫٩٧٩
  مطلوبات أخرى    -  -  ٧٦٧٫٤٢٩  ٧٦٧٫٤٢٩
  قرض مشترك    -  -  ٥٥٠٫٩٥٠  ٥٥٠٫٩٥٠

  المجموع     -  -  ١٦٫١١٩٫٦٨٥  ١٦٫١١٩٫٦٨٥
  

   إدارة المخاطر  ٣٣
 

ة إدارة المخاطر      دراء الرئيسيين لمراقب ويض من مجلس اإلدارة بتعريف          . لدى البنك لجان للم ى تف اًء عل ة بن ة التنفيذي وم اللجن تق
دة،          . السياسات، العمليات واألنظمة إلدارة ومراقبة مخاطر اإلئتمان ة وحدود لمخاطر سعر الفائ وم بوضع سياسات، أنظم ا تق آم

ع         . اطر السيولةمخاطر العمالت األجنبية ومخ د بجمي د من التقي وم بالتأآ ذي يق ان ال آما لدى البنك أيضًا قسم إلدارة مخاطر اإلئتم
تقل    إدارة المخاطر بشكل مس ات الخاصة ب يم    . السياسات والعملي داخلي للبنك بشكل رئيسي بتقي دقيق ال وم قسم الت ة يق مدى فعالي

  .على اإلستقاللية والموضوعية حرصًا في المنطقةمحاسبة تم تفويض هذه المهمة إلى شرآة . مخاطر التشغيلضوابط 

  إدارة مخاطر اإلئتمان
د الطرف اآلخر            ى تكب ؤدي إل ا ي ه مم اء بالتزامات ة بالوف ود األدوات المالي تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم التزام أحد األطراف لعق

ة . لخسائر مالية ى التعامل مع          يحاول البنك التحكم في مخاطر االئتمان من خالل متابع ز عل ة والحد من الترآي المخاطر االئتماني
ان،      . أطراف محددة، والتقييم المستمر للقدرة اإلئتمانية المتعلقة باالطراف التي يتعامل معها البنك  ة حدود اإلئتم ى مراقب إضافة إل
ات التس          دخول في اتفاقي ق ال اجرة عن طري ة بأنشطة المت ات الضمان مع األطراف     يقوم البنك بإدارة المخاطر المتعلق وية وترتيب

ا     . األخرى حسبما تقتضيه الظروف للحد من فترة التعرض للمخاطر امالت أو تحويله اء مع وقد يقوم البنك في بعض الحاالت بإلغ
  .على اطراف أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٤٧  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١تهية في للسنة المن

  

  )يتبع( إدارة المخاطر  ٣٣

  )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان
  

ة   ي أنشطة ضمن منطق ابهة أو ف ة متش ي أنشطة تجاري ة من األطراف ف ل مجموع دما تتعام ان عن زات مخاطر االئتم تج ترآ تن
ابه    جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على  ة بشكل مش مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدي

رى      رات أخ ية أو أي تغي ادية أو سياس رات اقتص روز تغي ة ب ي حال اه     . ف ك تج ية أداء البن ى حساس ان إل زات االئتم ير ترآ وتش
  .التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة

  
ان ة باإلئتم ة وتصديق السياسات المتعلق ك بمراجع دى البن ة ل ة التنفيذي وم اللجن ك . تق ان وذل ع حدود اإلئتم ى جمي ة عل تم الموافق ي

ك وحين         . المبينة في دليل سياسات اإلئتمان بموجب سياسة البنك اإلئتمانية ى ذل ان والتسويق منفصلة باإلضافة إل ام اإلئتم إن أقس
ويقوم البنك باإلضافة إلى ذلك بحد  . روض مضمونة بأنواع رهونات مقبولة وذلك لمقابلة مخاطر اإلئتمانيكون ذلك ممكن، إن الق

  .المخاطر بتوزيع موجوداته على قطاعات إقتصادية وصناعية
  

ان من قبل قسم إدارة االوتجري مراجعة دورية . إن جميع التسهيالت اإلئتمانية مدارة ومراقبة من قبل قسم إدارة اإلئتمان تم   ئتم وي
  .التسهيالت بناًء على المقاييس المبينة في دليل سياسات اإلئتمانمخاطر تصنيف 

  
ة تعرضات المؤسسات المالية لألسواق المالية حدود إن حدود التعرضات الخارجية و ات       والخزين ا بموجب البين ة عليه تم الموافق ي

  . بل المدراء الرئيسيين بشكل يوميالمعدة من قبل اللجنة التنفيذية للبنك ويتم مراقبتها من ق
  

ى            ق عل ناعية وتواف ات الص دود للقطاع ع ح وم بوض ك وتق ة للبن ة اإلئتماني ع السياس ن وض ؤولة ع ي مس ة ه ة التنفيذي إن اللجن
  .اإلستثناءات للسياسات وتجري مراجعة دورية للمحافظ للتحقق من جودتها

  المؤسسات / تعهد اإلقراض التجاري
دات وحدود القطاعات       إن جميع طلبات اإل ايير التعه ة ولمع ئتمان لإلقراض التجاري والمؤسسات تخضع لسياسات البنك اإلئتماني

ى         . من حين آلخر والمتطلبات القانونية المطبقة) إن وجدت( ا البنك عل إقراض شرآات تعمل في قطاعات يعتبره ال يقوم البنك ب
ع العمالء    . متخصصة للقطاعأنها ذات صفات خطرة وعندما يكون مطلوب وجود معرفة  ان لجمي باإلضافة يضع البنك حدود إئتم

  .بناًء على مالئتهم المالية
  

هي ع التس ن البن إن جمي ة م ة الممنوح بقة بموجب   الت اإلئتماني ة المس ًا للموافق ون وفق ويض الصالحياتك تك د وتحت  تف المعتم
ى       . ة مجلس اإلدارة ب ت مراقالمسؤولية النهائية للجنة التنفيذية والمدير العام للبنك وتح ة عل اك إمضائين للموافق يجب أن يكون هن

  .أي طلب إئتماني إلقراض تجاري أو للمؤسسات

  إجراءات مراجعة اإلئتمان وتصنيف القروض
وب        ا هو مطل ك آم ة وذل يقوم قسم مخاطر اإلئتمان للبنك بإخضاع موجودات البنك الخطرة إلى تقييم جودة مستقل بصورة منتظم

المبكر   اإلآتشاف بموجب توجيهات البنك المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وسياسسات البنك الداخلية وذلك للمساعدة من 
يقوم قسم مخاطر اإلئتمان بتدقيق تصنيف المخاطر لجميع الزبائن التجاريين ويعطي تقييمه . تملةلإلستحقاقات ومشاآل األداء المح

دة والتوجيهات واإلجراءات لتكامل قطاعات           ة المعتم ع السياسات اإلئتماني اع جمي لمخاطر المحافظ لكل منتج وقطاع ويراقب إتب
  .البنك

  

ى  A(تصنيفات  تسعةواحد من بتصنيف المؤسسات للبنك / تصنف جميع تسهيالت اإلقتراض التجارية حيث يكون تصنيف    ) I إل
A  ممتاز وتصنيفI خسارة بدون مالئة لإلسترداد وتخصيص لكامل المبلغ .  

  

تم   إن المخصصات المح. عندما يتأخر سداد اإلئتمان يتم تعليق الفوائد وال تدرج في بيان الدخل ددة للديون المشكوك في تحصيلها ي
  . تكوينها بناًء على إمكانية تحصيل الرصيد القائم وتصنيف مخاطر األصول

  

دولي      ار المحاسبي ال ات المعي م   IAS ويمتثل البنك لمتطلب ة       ٣٩رق ارير المالي دولي إلعداد التق ار ال م   IFRSوالمعي ذي   ٩رق وال
اض   ر اإلنخف ة مخاس ك أي يم البن ه يق تقبلية   بموجب ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي اب صافي القيم ك بإحتس روض وذل ة الق لمحفظ

رض ل ق ة ولك ى   . المتوقع ك الرصيد األعل ذ البن دة يأخ ة المتح ارات العربي ة اإلم زي لدول ك المرآ ل البن ن قب وب م و مطل ا ه آم
ة      والم ٣٩رقم  IAS لمخصصات الخسائر الناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ارير المالي دولي إلعداد التق ار ال  IFRSعي

  .متطلبات البنك المرآزيو ٩رقم 
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٤٨  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  )يتبع(إدارة مخاطر اإلئتمان 

  اللجنة التنفيذية
ة                ل مجلس اإلدارة إلدارة هيكل ة صالحيات واسعة ممنوحة من قب ة التنفيذي دى اللجن ان، ل ة باإلئتم ا المتعلق ى عملياته باإلضافة إل

ل  تراتيجية التموي ك وإس ات البن ودات ومطلوب ات    . موج ودات والمطلوب ة الموج يولة وهيكل دالت الس ة مع ة التنفيذي ع اللجن وتراج
د والعم دالت الفوائ وقية  وتعرضات مع ل الفجوات واألوضاع الس ة وتموي ة والخارجي دالت الداخلي ات المع ة ومتطلب الت األجنبي

ة ة اإلقتصادية والمالي ة والداخلي ى  . العالمي ة إل ك نتيج ك وذل ال البن يولة ألعم اطر الس ات إدارة مخ ة توجيه ة التنفيذي وتضع اللجن
  .المراجعة التي تقوم بها

  
وم بم   العلياإن اإلدارة  ة حساسية معدالت             للبنك تق اس ومراقب دة لقي ًا وتستخدم نموذج تظاهرات معدالت الفائ ة السيولة يومي راقب

  .الفوائد وسيناريوهات تغيرات معدالت الفوائد
  

ام   دير الع ذي والم دير التنفي ى الم ن مجلس اإلدارة باإلضافة إل ة أعضاء م يس مجلس اإلدارة وثالث ة تضم رئ ة التنفيذي . إن اللجن
ع اللج ل وتجتم ر آ رة أو أآث ة م ة التنفيذي ات ٤٥ن ك حسب المتطلب وم وذل ع األعضاء  . ي انوي حضور جمي ب النصاب الق ويتطل

  .إجتماعات اللجنة وتصدر القرارات باإلجماع

  لمخاطر اإلئتماناألقصى التعرض 
   قروض وسلفيات للعمالء
٢٠١١  ٢٠١٠   

  درهمألف   درهمألف 
  الدفتريةالقيمة    
 فردية منخفضة القيمةقروض    
 المبلغ اإلجمالي - )Iإلى  H(تصنيف  ٣٣٣٫٢٨١      ٣١٠٫٨٢٥ 

      

      

 قروض لم تتجاوز فترة إستحقاقها وليست منخفضة القيمة    
  Aتصنيف  ١٫٥٤٥٫٨٧٩   ٨٧١٫٠٠٨ 
  Bتصنيف  ٥٫٦١١٫٤٥٨   ٦٫٣١٧٫١٩٧ 
  Cتصنيف  ٣٫٤١١٫٩٥٢   ٣٫٢٣٥٫٩٣١ 
  Dتصنيف  ١٫٣٢٩٫٦٠٦   ١٫٥٧٩٫٨٨٧ 
  Eتصنيف ٨٥٫٧٨٩   ٨١٫٧٩٦ 
  Fتصنيف  -   - 

      

      

 ١٢٫٣١٧٫٩٦٥   ١٢٫٣٩٦٫٦٤٤   
      

      تجاوزت موعد إستحقاقها وغير منخفضة القيمة  ٥١٠٫٦٢١   ٢٧١٫٤٩٩ 
      

       الدفتريةمجموع القيمة   ١٢٫٨٢٨٫٥٨٦    ١٢٫٦٦٨٫١٤٣ 
      

 )يتضمن الفوائد المعلقة( مخصص إنخفاض القيمة  )٧٨٩٫٢٦١(  )٤٦٧٫٢١٦(
      

  القروض واألوراق المالية المنخفضة
دة   غ األساسي والفائ دم تحصيل المبل ال ع ك إحتم دد البن ة يح روض وأوراق مالي ة المنخفضة هي ق روض واألوراق المالي إن الق

نظام تصنيف المخاطر اإلئتمان المستحقة بموجب شروط إتفاقيات التعاقد وتصنف هذه القروض ضمن تصنيف ط إلى ي بموجب 
  .الداخلية للبنك
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٤٩  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  )يتبع(إدارة مخاطر اإلئتمان 

  مخصص إنخفاض القيمة
لفيات             ى محافظ القروض والس ة عل ائر المحتمل ديره للخس ل تق ذي يمث ة وال يقوم البنك بأخذ مخصص لخسائر اإلنخفاض في القيم

ة  إن البنود الرئيسية لهذا المخصص تمثل خسارة محددة متعلقة بمخاطر جوهرية فردية، ومخصص خسارة   . لديه م أخذه   جماعي ت
دير       لمجموعات موجودات متجانسة لمقابلة الخسا ا لقروض تخضع لتق تم التعرف عليه م ي ة     ئر المتكبدة والتي ل إنخفاض في القيم

  .فرديًا

  سياسة شطب القروض
ة    رض أو األوراق المالي ك بشطب الق وم البن ة  (يق ي القيم اض ف ائر اإلنخف ة بخس ك ان  ) وأي مخصصات متعلق دد البن دما يح عن

روض ة للتحصيل /الق ر قابل ة غي ذا ال. األوراق المالي رات    إن ه ور تغيي ل ظه ات مث ار المعلوم ين اإلعتب ذ بع د األخ تم بع د ي تحدي
رض  الي للمقت ف الم ي الموق ة ف رض  / جوهري ن المقت دم تمك ين ع ث يتب ون   /المصدر حي زام، أو أن تك ديد االلت ن تس المصدر م

  .المتحصالت من الرهونات غير آافية لتسـديد آامل التعرض
  

ع  والسيارات الممتلكات  رهونات بشكل وذلك ياتوالسلفضمانات مقابل القروض بالبنك يحتفظ  واآلالت، والهوامش النقدية، الودائ
ة االمربوط ق . ، والضمانات وغيره ى ضمانات يواف ك عل بالبن ي الغال ن  ف ة،  م وك عالمي دة أو بن معة جي ديهم س ة ل وك محلي بن

ة عال          يم ائتماني ديهم صافي ق راد ل ة، وأف ة وشرآات عالمي رة محلي ة شرآات آبي ّدرت . ي ة    دارةاإل ق ة العادل غ،   لضمانات لالقيم بمبل
  .)درهممليار  ١٠٫٦: ٢٠١٠(مليار درهم  ١٠٫٥

  

  .لم يكن هناك أية رهونات متعلقة مقابل اإلستثمارات في األوراق المالية

  مخاطر السيولةإدارة 
    .بإلتزاماته التمويليةإن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء 

ك     ة للبن ات الداخلي دة والتوجيه ة المتح ارات العربي ة اإلم زي لدول ك المرآ ات البن يولته بموجب متطلب ك س دير البن ك . ي دد البن ح
ة المتحدة   ين           المرآزي لدولة اإلمارات العربي راوح ب ى أن يت ع عل الي الودائ ى إجم د عل دل النق ات مع ع ألجل و   % ١متطلب للودائ

داعات  لل% ١٤ رة اإلي ك حسب فت ع تحت الطلب وذل دل   . ودائ دة مع ة المتح ارات العربي ة اإلم ك المرآزي لدول ا ويفرض البن آم
) تضم إيداعات بين البنوك التي لديها تاريخ إستحقاق أآثر من ثالثة أشهر(حيث أن القروض والسلفيات  ١:١إستخدام إلزامي يبلغ 

ا             . األموال الثابتةعن ال يجب أن تزيد  ى أنه ة المتحدة عل ارات العربي ة اإلم ل البنك المرآزي لدول ة من قب وال الثابت وتعرف األم
ة     ع العمالء الثابت ة  . تعني األموال الحرة للبنك، اإليداعات بين البنوك والتي لديها فترة إستحقاق تزيد عن ستة أشهر وودائ وللحماي

ار السيولة،        مقابل مخاطر السيولة لقد نوع البنك  ين اإلعتب ذًا بع ه آخ دير موجودات ه وي ى أفضل     مصادر أموال اظ عل ة الحف ومحاول
ا سيولة تسييل     معادالتبين النقد و النسب ي له د وتراقب معدالت السيولة       . النقد واإلستثمارات المدرجة الت ة تع ة التنفيذي إن اللجن

أن الب  د ب يولة للتأآ ك إلدارة الس ات البن ع وتطور سياس تحقاقها وتراج د إس ه عن اء بالتزامات وم بالوف ك يق ؤولية إدارة  .ن ت مس أوآل
ات    تمخاطر السيولة وفقًا للمعايير التي وضع ة الموجودات والمطلوب ألف من نائب     ) ALCO(ها اللجنة التنفيذية إلى لجن والتي تت

  .عام وآبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الخزينة والتمويل واإلستثمارمدير 
  

ك خالل       إن الم د إستحقاقها وذل ه عن ة إلتزامات نهج الذي يتبعه البنك إلدارة السيولة هي التأآد أنه لدى البنك دائمًا سيولة آافية لمقابل
  .ة واإلجهادية وذلك بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو أضرار محتملة لسمعة البنكياألوضاع العاد

  
دفقات   وتفاصيلالسيولة للموجودات والمطلوبات المالية  ملخصاتبخصوص يقوم قسم الخزينة باإلتصال بأقسام البنك األخرى  الت
د     بفظ قسم الخزينة ويحت. ة المتوقعةالنقدية المتوقعة التي ستنتج من األعمال المستقبلي يلة قصيرة األجل للتأآ محفظة موجودات مس

  .من خالل أعمال البنك آكل متوفرةمن أن السيولة 
  

للسيولة ويتم القيام بخصومات سيولة إجهادية بشكل منتظم وذلك تحت سيناريوهات متنوعة تغطي آٍل  تتم مراجعة الوضع اليومي
ة     . ة واألوضاع اإلجهاديةيمن أوضاع السوق العاد ة التنفيذي ة اللجن ة وموافق . إن جميع سياسات وإجراءات السيولة تخضع لمراجع

ر    . العلياالعمالت األجنبية يتم مراجعتها من قبل اإلدارة إن جدول الوضع اليومي التي تبين مراآز البنك للسيولة و تم إعداد تقري وي
  . ملخص يضم أية إستثناءات والخطوات التي يجب إتباعها لتصحيح الوضع ويتم تقديم هذا التقرير إلى اللجنة التنفيذية



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٥٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١منتهية في للسنة ال

  

  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣
  

  :إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي هي آما يليالتقرير على أساس الفترة المتبقية من تاريخ  ٢٠١١ديسمبر  ٣١إن تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات آما في 
  

تاريخبدون    المجموع   أآثر من سنة  
 أشهر٣أآثر من
إلى سنة    أشهر ٣خالل  

ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   ألف درهم     ألف درهم 
الموجودات              

نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٨٨٣٫٤٩٩  ١٠٢٫٨٤٤  ٥٨١٫٧٩٢   ٣١٫٠١٠    ١٫٥٩٩٫١٤٥
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٣٫٦٤٨٫٦٤٥  -          ٣٫٦٤٨٫٦٤٥
 ، صافيأخرىقروض وسلفيات  ٦٫٤٨٧٫٨٥٩  ١٫٣٩١٫٠٥٧   ٤٫٠٩٦٫٤٦٢   ٦٣٫٩٤٧    ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥
 موجودات مالية بالقيمة العادلة  ١٧٦٫٢٠٦       ٩٣٥٫١٤٣    ١٫١١١٫٣٤٩
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة   ٧٨٫٩٧٤  ٧٢٫٠٠٢  ٥٨٥٫٦٢١        ٧٣٦٫٥٩٧
 إستثمارات عقارية         ١٢٦٫٨٢١    ١٢٦٫٨٢١

 موجودات أخرى  ٧٠٦٫٨٨٧  ١٥٦٫٩٣٥  -   ٣١٢٫٥٦٣    ١٫١٧٦٫٣٨٥
 ممتلكات ومعدات  -  -  -   ٢٣٠٫٧٣٥    ٢٣٠٫٧٣٥
 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى  -  -  -   ٢٦٥٫٣٧٠    ٢٦٥٫٣٧٠

                      

مجموع الموجودات  ١١٫٩٨٢٫٠٧٠  ١٫٧٢٢٫٨٣٨   ٥٫٢٦٣٫٨٧٥   ١٫٩٦٥٫٥٨٩    ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢
                    

المطلوبات وحقوق الملكية              
 ودائع العمالء  ١٠٫٣٨٦٫٢٧٢  ٢٫٩٠٦٫٠١٨  ٦٣٨٫٦٤٩   ١٫٠٠٩٫٢٠٤    ١٤٫٩٤٠٫١٤٣

أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  ١٦٤٫٩٥٧  ٣٠٠٫٦٩٤  -    -    ٤٦٥٫٦٥١
 مطلوبات أخرى  ٦٩٤٫٧١٦  -  ٣٤٫٦٥٦   ١٠٤٫٠٣٠    ٨٣٣٫٤٠٢
قرض مشترك  -  -  ٤٩٥٫٨٥٥    -    ٤٩٥٫٨٥٥

 حقوق الملكية  -  -  -   ٤٫١٩٩٫٣٢١    ٤٫١٩٩٫٣٢١
                      

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  ١١٫٢٤٥٫٩٤٥  ٣٫٢٠٦٫٧١٢   ١٫١٦٩٫١٦٠   ٥٫٣١٢٫٥٥٥    ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢
       



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٥١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  
  :إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي هي آما يليالتقرير على أساس الفترة المتبقية من تاريخ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إن تحديد تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات آما في 

  
بدون تاريخ   المجموع   أآثر من سنة  

 أشهر٣أآثر من
إلى سنة   أشهر ٣خالل  

ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   ألف درهم    ألف درهم 
الموجودات              

نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ١٫٢٨٧٫٩١٦  ٣٤١٫٨٢٧  ٢٠٣٫٨٠٧    -    ١٫٨٣٣٫٥٥٠
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٢٫٩٥٩٫٣٣٠  ٣١٣٫١٢٢  -    -    ٣٫٢٧٢٫٤٥٢
 ، صافيأخرىقروض وسلفيات  ٧٫٠٨١٫٩١٦  ١٫٥٣٠٫٠٩٠   ٣٫٤٩٤٫٨٣٤    -    ١٢٫١٠٦٫٨٤٠

 موجودات مالية بالقيمة العادلة  ٢٣٧٫٧٣٣  -  -   ٦٥٠٫٣٧١    ٨٨٨٫١٠٤
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة   ٣٤٫٤١٦  ٢٠٠٫٦٤٩  ٦٦٧٫٤٦٥    -    ٩٠٢٫٥٣٠
 إستثمارات عقارية  -  -  -   ١٤٩٫٦٦٥    ١٤٩٫٦٦٥
 موجودات أخرى  ٦٦٨٫٠٥٤  ٩١٫٨٢٥  ١٩٢٫٩٧٤   ١١٫٢٥١    ٩٦٤٫١٠٤
 ممتلكات ومعدات  -  -  -   ٢٢٧٫٢٨٢    ٢٢٧٫٢٨٢
 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى  -  -  -   ٢٧٣٫١٥٣    ٢٧٣٫١٥٣

              
                      

مجموع الموجودات  ١٢٫٢٦٩٫٣٦٥  ٢٫٤٧٧٫٥١٣   ٤٫٥٥٩٫٠٨٠   ١٫٣١١٫٧٢٢    ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠
              
الملكيةالمطلوبات وحقوق              

 ودائع العمالء  ١٠٫١٢٤٫٥١٥  ٢٫٢٠٧٫١٤٢  ٢٧٠٫٩٧١   ١٫٧٧٤٫٦٩٩    ١٤٫٣٧٧٫٣٢٧
أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  ٤١٩٫٣٥٠  ٤٫٦٢٩  -    -    ٤٢٣٫٩٧٩
 مطلوبات أخرى  ٧٨٨٫٣١٨  ٢١٫٩٥٤  ٥١٫٣٥٣   ٨٫٨٦٧    ٨٧٠٫٤٩٢
قرض مشترك  -  ٥٥٠٫٩٥٠  -    -    ٥٥٠٫٩٥٠

 حقوق الملكية  -  -  -   ٤٫٣٩٤٫٩٣٢    ٤٫٣٩٤٫٩٣٢
              

                      

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  ١١٫٣٣٢٫١٨٣  ٢٫٧٨٤٫٦٧٥  ٣٢٢٫٣٢٤   ٦٫١٧٨٫٤٩٨    ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠
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٥٢  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  إدارة مخاطر السوق
ات في     ا تقلب ة       إن مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي ينتج عنه ألدوات المالي تقبلية ل ة المس دفقات النقدي ة أو الت يم العادل نظراًً   الق

ة وأسعار األسهم       د وأسعار العمالت األجنبي ى مخاطر       . للتغيرات في السوق مثل معدالت الفوائ وم البنك بتصنيف التعرض إل يق
  .خاطر تجارية أو مخاطر غير تجارية أو بنكيةالسوق إما لم

 المحافظ التجارية –مخاطر السوق   ) أ
 يحتفظ البنك بمحفظة إستثمارية متنوعة. بولة إلدارة المحفظة التجاريةبوضع حدود لدرجة المخاطر المق يقام المجلس التنفيذ

إلدارة مخاطر السوق في المحافظ التجارية، يحتفظ البنك بدرجة محدودة من مخاطر السوق بناًء على السياسات . جيدةبصورة 
حساب البنك الخاص مدارة بواسطة وضع إن المعامالت التجارية ل. والتي تقوم اإلدارة العليا بمراقبتها بشكل مستمر المفضلة

  .حد إليقاف الخسائرحدود للمعامالت التجارية لحساب البنك الخاص مع 
  

تتكون المحفظة التجارية للبنك بشكل رئيسي من أدوات حقوق الملكية في شرآات مدرجة باألسواق المالية في دولة اإلمارات 
  . التجارية مقتصرة على مخاطر أسعار األسهم ولهذا فإن مخاطر السوق للمحفظة. العربية المتحدة

  
في  للتغيرات نتيجة المدرجة ضمن المحافظ التجارية للبنك لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاطر تمثل األسهم أسعار مخاطر إن

  . الفردية األسهم وقيمة األسهم مؤشرات مستويات
  

" بيتا"ولديها معدل حساسية  من حيث األنشطة اإلقتصادية جيدةبصورة متنوعة  اإلستثمارية ألغراض المتاجرةإن محفظة البنك 
في  مقبول إن حساسية أدوات حقوق الملكية لدى البنك نتيجة تغير. مقارنًة مع أسواق اإلمارات) ٣٫٠٣: ٢٠١٠( ٢٫١٥قدره 

  :مؤشرات األسهم مع إبقاء باقي المتغيرات ثابتة هي آاآلتي
 
 
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ٢٠١١ديسمبر٣١ 

  السوق اتمؤشر
التغير في سعر

 السهم
 التأثير

 على الدخل
   التغير في سعر

  السهم
  التأثير 

  على الدخل
  درهمألف   % درهمألف % 
       

  ٢٫٢٤١  %١+ ١٫٢٤١ %١+  أسواق عالمية
  

  غير التجارية أو البنكية الحسابات –طر السوق امخ  )ب
ابات مخاطر السوق  تنشأ  ر   للحس ة او الغي ة  تجاري رات في   من  بشكل رئيسي    البنكي دة سعر  تغي أسعار العمالت   تعرضات  ، الفائ

 .أسعار األسهمتغيرات األجنبية و

   الفائدةمخاطر اسعار   )١
يتعرض البنك لمخاطر   . اإلحتمال في أن التغيرات في سعر الفائدة قد تؤثر على قيم األدوات الماليةأسعار الفائدة من  تنشأ مخاطر

  .قيمة الموجودات والمطلوبات فيفجوات عدم مطابقة وتيجة أسعار الفائدة ن
  

ل اإلدارة     بصورة دورية حساسية معدالت الفوائد  لقياس ومراقبة المحاآاهنماذج يستخدم البنك  ائج من قب ة النت ويتم تحليل ومراجع
ة حيث أن معظم موجودات ومطلوبات البنك المالية هي بمعدالت . العليا إن   عائم الي ف ادة      ، بالت تم إع داعات العمالء ي القروض وإي

دة     ه     . تسعيرها بشكل متزامن ويتم الحصول على تحوط طبيعي وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدالت أسعار الفائ ك فإن ى ذل إضافة إل
  .يتم إعادة تسعير موجودات ومطلوبات البنك المالية سنويًا وبالتالي يتم الحد من مخاطر معدالت أسعار الفائدة
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٥٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  
  :آانت آما يلي ٢٠١١ديسمبر  ٣١آما في أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب إن حساسية أسعار الفائدة للبنك بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة 

  
   المجموع

  حساسة غير
  أآثر من سنة   لسعر الفائدة

 أشهر٣أآثر من
إلى سنة    أشهر٣خالل 

 سعر الفائدة
   الفعلي

ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم       ألف درهم 
 الموجودات               

نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية %٣٫٢٧   ٧٠٢،٣١٣  -  -    ٨٩٦،٨٣٢     ١،٥٩٩،١٤٥
إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك %٠٫٤٩   ٣،٣٠٤،٩٥٦  -  -    ٣٤٣،٦٨٩     ٣،٦٤٨،٦٤٥
 قروض وسلفيات، صافي %٧٫٢٤   ١١،٤٢٣،١٨٥  ٩٠،٤٧٢  -    ٥٢٥،٦٦٨     ١٢،٠٣٩،٣٢٥

 سندات دين–موجودات مالية أخرى %٥٫٧٢  ٣٫١٤٥  -  -    ٧٣٦،٥٩٧     ٧٣٩٫٧٤٢
 أدوات حقوق الملكية–موجودات مالية أخرى -  -  -  -   ١،١٠٨،٢٠٤     ١،١٠٨،٢٠٤
 إستثمارات عقارية -  -  -  -    ١٢٦،٨٢١     ١٢٦،٨٢١

 موجودات أخرى %٦٫٠٠   ٩١،٨٢٤  -  ٨٦،٦٢٧    ٩٩٧،٩٣٤     ١،١٧٦،٣٨٥
 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -    ٢٣٠،٧٣٥     ٢٣٠،٧٣٥
 الشهرة والموجودات الملموسة األخرى -  -  -  -    ٢٦٥،٣٧٠     ٢٦٥،٣٧٠

                 
مجموع الموجودات    ١٥،٥٢٥،٤٢٣  ٩٠،٤٧٢  ٨٦،٦٢٧   ٥،٢٣١،٨٥٠     ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢

المطلوبات وحقوق الملكية               
 ودائع العمالء %٣٫٠٩   ٨،٧٠٦،٨٥٠  ٣،٦٨٩،٩٥١  -   ٢،٥٤٣،٣٤٢     ١٤،٩٤٠،١٤٣

ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك %٠٫٥٨   ١٠٩،٠٥٤  ١٩٣،٠٤٧  -    ١٦٣،٥٥٠     ٤٦٥،٦٥١
 مطلوبات أخرى -  -  -  -    ٨٣٣،٤٠٢     ٨٣٣،٤٠٢
 قرض مشترك %١٫٩٤   ٤٩٥،٨٥٥  -  -    -     ٤٩٥،٨٥٥

  حقوق الملكية  -  -  -  -   ٤،١٩٩،٣٢١     ٤،١٩٩،٣٢١
                 

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية    ٩،٣١١،٧٥٩  ٣،٨٨٢،٩٩٨  -   ٧،٧٣٩،٦١٥     ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢
                        

 فجوة البنود المدرجة في بيان المرآز المالي    ٦٫٢١٣٫٦٦٤  )٣،٧٩٢،٥٢٦(  ٨٦،٦٢٧   )٢٫٥٠٧٫٧٦٥(    -
                        

 فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراآمة    ٦٫٢١٣٫٦٦٤  ٢٫٤٢١٫١٣٨  ٢٫٥٠٧٫٧٦٥    -    -
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٥٤  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣
  

  :آانت آما يلي ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إن حساسية أسعار الفائدة للبنك بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب آما في 
  

 المجموع
  غير حساسة  

 لسعر الفائدة
  

 أآثر من سنة
 أشهر٣أآثر من 

إلى سنة   أشهر٣خالل
 سعر الفائدة

 الفعلي
ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   ألف درهم 

 الموجودات            
نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية %١٫٤٧   ١٫٠١٧٫٢٢٨  -  -    ٨١٦٫٣٢٢     ١٫٨٣٣٫٥٥٠
إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك %٠٫٤٧   ٢٫٩٩٤٫٣٤٠  ٧٠٫٢٦٣  -    ٢٠٧٫٨٤٩     ٣٫٢٧٢٫٤٥٢
 قروض وسلفيات، صافي %٧٫٢٠   ١١٫٣٨٢٫٧٣٧  ١٦٩٫٥٦٧  -    ٥٥٤٫٥٣٦     ١٢٫١٠٦٫٨٤٠

 سندات دين–موجودات مالية أخرى %٥٫١٣   ١٥٠٫٠٠٠  -  -    ٧٥٢٫٦٢٩     ٩٠٢٫٦٢٩
 أدوات حقوق الملكية–موجودات مالية أخرى -  -  -  -    ٨٨٨٫٠٠٥     ٨٨٨٫٠٠٥
 إستثمارات عقارية -    -  -    ١٤٩٫٦٦٥     ١٤٩٫٦٦٥
 موجودات أخرى %٦٫٠٠  -  ٢٦٠٫١٧٨  -    ٧٠٣٫٩٢٦     ٩٦٤٫١٠٤
 ممتلكات ومعدات، صافي -  -  -  -    ٢٢٧٫٢٨٢     ٢٢٧٫٢٨٢
                       الشهرة والموجودات الملموسة األخرى -  -  -  -    ٢٧٣٫١٥٣     ٢٧٣٫١٥٣

     مجموع الموجودات    ١٥٫٥٤٤٫٣٠٥  ٥٠٠٫٠٠٨  -   ٤٫٥٧٣٫٣٦٧     ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠
المطلوبات وحقوق الملكية               

 ودائع العمالء %٣٫٦٣   ٩٫٨٩٧٫٤٦٥  ٢٫١٠٤٫٧٧٧  -   ٢٫٣٧٥٫٠٨٥     ١٤٫٣٧٧٫٣٢٧
ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك %١٫٨٣   ٣٨١٫٣٤٢  ٩٫٣٩٧  -    ٣٣٫٢٤٠     ٤٢٣٫٩٧٩
 مطلوبات أخرى -  -  -  -    ٨٧٠٫٤٩٢     ٨٧٠٫٤٩٢
 قرض مشترك %١٫٧٩   ٥٥٠٫٩٥٠  -  -    -     ٥٥٠٫٩٥٠

                        حقوق الملكية  -  -  -  -   ٤٫٣٩٤٫٩٣٢     ٤٫٣٩٤٫٩٣٢
     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية    ١٠٫٨٢٩٫٧٥٧  ٢٫١١٤٫١٧٤  -   ٧٫٦٧٣٫٧٤٩     ٢٠٫٦١٧٫٦٨٠

                 
                       البنود المدرجة في بيان المرآز الماليفجوة     ٤٫٧١٤٫٥٤٨  )١٫٦١٤٫١٦٦(  -   )٣٫١٠٠٫٣٨٢(    -
      فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراآمة    ٤٫٧١٤٫٥٤٨  ٣٫١٠٠٫٣٨٢  ٣٫١٠٠٫٣٨٢    -     -
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  
ه  في  يتم إستخدامهلالداة المالية النقدية هو المعدل الذي عندما ) العائد الفعلي(إن سعر الفائدة الفعلي  حساب القيمة الحالية، ينتج عن
ة       إن المعدل هو معدل تاريخي لألدوات. بدون البنود الخاضعة للفوائد القيمة المدرجة لألداة ي تظهر بالتكلف دل الثابت الت ذات المع

  .األدوات التي تظهر بالقيمة العادلة أوذات معدل الفائدة العائم  السوق الحالية لألدوات ومعدل ،المطفأة
  

اقي         اء ب ع إبق دة م دالت الفائ ي مع ل ف ر محتم ة تغي ك نتيج ة للبن وق الملكي ان حق دخل وبي ان ال ية بي الي حساس دول الت ر الج يظه
ر            . ات ثابتةالمتغير ة الغي ى الموجودات المالي اًء عل د لسنة واحدة بن رادات الفوائ ى صافي إي إن حساسية بيان الدخل هو التأثير عل

ا في        ى أدوات التحوط آم أثير عل ك الت نتيجة    ٢٠١١ديسمبر   ٣١تجارية والمطلوبات المالية ذات معدالت فائدة عائمة بما في ذل
ع ذات معدالت       . دةالتغير المحتمل في معدالت الفائ تثمارات المتاحة للبي يم اإلس ادة تقي يتم إحتساب حساسية بيان حقوق الملكية بإع

ا  أدوات  تأثيربما في ذلك  فائدة ثابتة ة به ا في    التحوط المتعلق دة       ٢٠١١ديسمبر   ٣١آم ر محتمل في معدالت الفائ تم   .نتيجة تغي ي
دة اإلستحقاق     د المقايضة   تحليل حساسية حقوق الملكية على أساس م ع    . لألصل أو عق ة جمي تم مراقب ابات ي  البنك المتعرضة   حس

  .الدراهم بآالفترآيزات العمالت وتم إظهار الحساسيات المتعلقة بها وتحليلها ل
  

    حساسية حقوق الملكية    ٢٠١١

  
 العملة

  الزيادة 
  األساسية

  حساسية 
 إيرادات الفوائد

  أشهر  ٦
  أو أقل

  سنة 
  أو أقل

 ٥ – ١من 
  سنوات أو أقل

 ٥أآثر من 
  سنوات

  
 المجموع
٢٠١١  

            
  ٩٫٦٩٦   -  - - - ٩٫٦٩٦  ٢٥+  درهم إماراتي
  )٢٫٧١٤(  -  - - - )٢٫٧١٤(  ٢٥+  دوالر أمريكي

  )٣١١(  -  - - - )٣١١(  ٢٥+ أخرى
  

    حساسية حقوق الملكية    ٢٠١٠

  
 العملة

  الزيادة 
  األساسية

  حساسية 
 إيرادات الفوائد

  أشهر  ٦
  أو أقل

  سنة 
  أو أقل

 ٥ – ١من 
  سنوات أو أقل

 ٥أآثر من 
  سنوات

  
المجموع 
٢٠١٠  

            
  ٨٫٤٣٧   -  - - - ٨٫٤٣٧  ٢٥+  درهم إماراتي
  )٧٩٢(  -  - - - )٧٩٢(  ٢٥+  دوالر أمريكي

  )١٫٠٩٧(  -  - - - )١٫٠٩٧(  ٢٥+ أخرى

   مخاطر العملة  ) ٢

إن مجلس اإلدارة يضع حدود . المالية نتيجة تغير في معدالت العمالت األجنبيةمخاطر تغير قيم األدوات من تتمثل مخاطر العملة 
ة والتي يتم مراقبتها بشكل يومي، آما يتم إستخدام أدوات تحوط للتأآد من إبقاء ترآيزات البنك في   لمستويات الترآيزات لكل عمل
 . العمالت األجنبية ضمن الحدود

  
. إن موجودات البنك ممولة بصورة رئيسية بنفس العمالت التي يتم التعامل بها وذلك لتقليل مخاطر البنك تجاه العمالت األجنبية

يقوم المجلس التنفيذي بوضع . يتعرض البنك لمخاطر العمالت األجنبية ضمن سياق أعماله اإلعتيادية بتمويل نشاطات عمالئه
ديسمبر  ٣١آما في . وذلك للمراآز الليلية واليومية والتي يتم مراقبتها من قبل اإلدارة العلياحدود لمستوى التعرض لكل عملة 

، لم يكن لدى البنك صافي تعرض للعمالت مهم آما آانت جميع التعرضات ضمن الحدود المعتمدة من قبل المجلس ٢٠١١
  :لهايوضح الجدول أدناه العمالت التي لدى البنك تعرضات جوهرية  .التنفيذي

 
٢٠١١    ٢٠١٠     

    درهمألف     درهمألف 
     مايعادله    مايعادله
     )قصير(طويل     )قصير(طويل 

          
  دوالر أمريكي  )٢٨٦٫٨٦٣(  )٢٣٫٧٣٥(
 يورو )٣٫٦٥٣(  )٢٥٫٦٥٩(



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٥٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  

  )يتبع(إدارة المخاطر   ٣٣

  )يتبع( مخاطر العملة  )٢
اقي                  اء ب ة المتحدة مع إبق ارات العربي م اإلم ل دره دل العمالت مقاب ر محتمل في مع أثير تغي اه يحتسب ت إن التحليل الموضح أدن

ة        (المتغيرات الثابتة على بيان الدخل  ة الحساسة للعمل ات التجاري ة والمطلوب ر تجاري ة الغي ) نتيجة القيمة العادلة للموجودات المالي
ة  وعلى  وق الملكي ة مستخدمة للتحوط               نت( حق ة آجل ود صرف عمالت أجنبي ة وعق ود مقايضات العمل ة لعق ة العادل ر القيم يجة تغي

ة دفقات النقدي لبي إنخفاض  ). للت أثير الس ر الت ا يظه ة، بينم وق الملكي دخل أو حق ان ال ي بي ة ف ادة محتمل ابي زي أثير اإليج يظهر الت
  .محتمل في بيان الدخل أو حقوق الملكية

 
 )ألف درهم(

  العمالت آما فيتعرض 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  
  % عملةالتغير في سعر ال

  
  التغير في صافي الدخل

  
التغير في حقوق 

  الملكية
        

  -   )١٤٫٣٨٣( %٥+  دوالر أمريكي
  -   )١٨٣( %٥+ يورو

        

 )ألف درهم(
 تعرض العمالت آما في

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
 

  %التغير في سعر العملة 
  

  الدخلالتغير في صافي 
  

  التغير في حقوق الملكية
        

  -   )١٫١٨٧( %٥+  دوالر أمريكي
  -   )١٫٢٨٣( %٥+ يورو

  

  األسهمسعار أمخاطر    )٣

ة   تمثل مخاطر أسعار األسهم اإلنخفاض في القيمة العادلة لألسهم في محفظة البنك االستثمارية غير التجارية نتيجة تغيرات محتمل
  .الفرديةمقبولة في معدالت مؤشرات األسهم وقيمة األسهم 

  
دخل ال         إن التأثير على  ة من خالل ال ة العادل ة المدرجة للبنك بالقيم وق الملكي ر محتمل في      شامل األخر  استثمارات حق نتيجة تغي

  :مؤشرات األسهم مع إبقاء باقي التغيرات ثابتة هي آما يلي
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  

  مؤشر السوق
  تغير

    سعر السهم
  التأثير على 
  حقوق الملكية

  تغير
    سعر السهم

  التأثير على 
  حقوق الملكية

  درهمألف     %  درهمألف     %  
              

  ٥٫٤١٥    %١+  ٢٫٤٨٠    %١+  عالمية أسواق

  مخاطر العمليات
ال أو العوامل         تعّرف مخاطر التشغيل  ة التشغيل واألخطاء البشرية أو الغش واإلحتي على أنها المخاطر الناتجة عن مشاآل أنظم

ة           . الخارجية ة وتنظيمي د تسبب تشويه للسمعة وعواقب قانوني إن مخاطر التشغيل ق وفي حالة فشل الضوابط بالعمل آما ينبغي، ف
ت  . وبالتالي تؤدي إلى خسارة مالية ة          ال يستطيع البنك ال ع المخاطر التشغيلية، ولكن بوجود إطار للضوابط الرقابي خلص من جمي

ة وجود فصل      . ومن خالل المراقبة واإلستجابة للمخاطر المحتملة، فإن البنك يستطيع تقليل هذه المخاطر  تشتمل الضوابط الرقابي
 .م، بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخليوإجراءات التسويات وتدريب الموظفين وإجراءات التقيي واالستخدامفّعال في المهام، 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  آفاية وإدارة رأس المال  ٣٤

  إدارة رأس المال
    :وهيالموحد بيان المرآز المالي في " حقوق الملكية"إن أهداف البنك عند إدارة رأس المال وهو مفهوم أآبر مما هو ظاهر في 

 ؛سب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن البنك المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةح اإللتزام بمتطلبات رأس المال •
 

 و ؛إلستمرار في العمل وزيادة العائدات للمساهمينالمحافظة على مقدرة البنك على ا •
  

  .اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال البنك •
  

ه  رأس المال النظامي ستخدام اقبة آفاية رأس المال وايتم مر ل    بشكل مستمر  ل ى     إدارة البنك من قب تنادًا إل ات إس ، وإستخدام التقني
ة  اديء التطويري ي المب دة    الت ة المتح ارات العربي ة االم زي لدول ازل والمصرف المرآ ة ب عتها لجن ات  . وض ديم المعلوم تم تق وي

  .المطلوبة إلى لجنة الرقابة آل ربع سنة
  

ة المتحدة    ٢٠٠٩نوفمبر  ١٧الصادر بتاريخ  ٢٧/٢٠٠٩في تعميمه رقم  ع أبلغ البنك المرآزي لدولة اإلمارات العربي وك   جمي البن
يم  " ٢"تطبيق المقاربة الموحدة لبازل بمارات العربية المتحدة العاملة في دولة اإل اريخ التعم أصدر البنك المرآزي    . إعتبارًا من ت

موجب  بللتقرير  البنوك مسودة توجيهات لتطبيق المقاربة الموحدة بخصوص مخاطر اإلئتمان والسوق والتي من المتوقع أن تمتثل
أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فقد أعطى البنك  .  ٢٠١٠بحلول مارس  س المال الداخليةعملية تقييم آفاية رأ - ٢القائمة متطلبات 

ة الموحدة           دالئل األساسية أو المقارب ة ال وك باستخدام مقارب ار للبن ة المتحدة الخي ام البنك    . المرآزي لدولة اإلمارات العربي د ق وق
عليها في جميع  والتي يجب المحافظة% ١٢هي " ٢"بازل مال بموجب نسبة آفاية رأس الإن متطلبات . بإختيار المقاربة الموحدة

  .األوقات
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  )يتبع(آفاية وإدارة رأس المال   ٣٤

  )يتبع(إدارة رأس المال 
  

  :هي آما يلي" ٢"بما يتماشى مع بازل  إن النسب المحتسبة
 

   ٢بازل 
٢٠١١  ٢٠١٠   

   درهمألف   درهمألف 
      "١"رأس المال الطبقة األولى     
  رأس المال ٢٫١٠٠٫٠٠٠   ٢٫١٠٠٫٠٠٠ 
 أسهم محتفظ بها في الخزينة )٢٣٠٫٦٠٢(  )٢٫٦٥٧(
  إحتياطي قانوني  ١٫٠٨٥٫٣٥٧   ١٫٠٨٥٫٣٥٧ 
 طارئة وإضافيةيات احتياط  ٣٨٢٫٤٦٨   ٣٥٩٫٦٠٣ 
  أرباح مستبقاة  ٦١٨٫٨٢٠   ٦٤٠٫٤٣٦ 
 حصة األطراف غير المسيطرة في الشرآات التابعة  ٢٤٨٫٢٢٥   ٢٢٣٫٦٤٧ 
      الشهرة والموجودات الملموسة األخرى )٢٦٥٫٣٧٠(  )٢٧٣٫١٥٣(
      
 ٣٫٩٣٨٫٨٩٨   ٤٫١٣٣٫٢٣٣       

       "٢"الطبقة الثانية رأس المال     
 خسائر إنخفاض القيمة للقروض والسلفيات المقّيمة آمجموعة  ٢٢٤٫٨٨٧   ٢١٢،٤٠٢

      التغير التراآمي في القيمة العادلة  )٤٫٩٤٧(  )١١٫٤٥٤(
     
 ٢١٩٫٩٤٠      ٢٠٠٫٩٤٨   
     
          
      النظاميمجموع رأس المال  ٤٫١٥٨٫٨٣٨    ٤٫٣٣٤٫١٨١ 

      :الموجودات المرجحة بالمخاطر    
  مخاطر اإلئتمان  ١٧٫٠١٩٫١٩٠   ١٦٫٤٢٢٫٢١٠ 
  مخاطر السوق  ٩٤٫٧٩٧   ١٥٦٫٩٤٢ 

       مخاطر التشغيل  ٨٧٦٫٩٧١   ٨٨٨٫٦٧٦
     
      مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر  ١٧٫٩٩٠٫٩٥٨     ١٧٫٤٦٧٫٨٢٨ 

     
  نسبة آفاية رأس المال  %٢٣٫١٢   %٢٤٫٨١ 
      



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٥٩  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 

  لألدوات المالية  العادلة ةالقيم ٣٥
  

  اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة
ة والتي         تثمارات في أوراق مالي اجرة اإلس ا بغرض المت دم تمثل اإلستثمارات المحتفظ به ودة من خالل    فرصة   للبنك  تق دخل  للع

اح  اجرةمكاسب الوأرب تثمارات . مت ذه اإلس يسإن ه تحقاق   ل واريخ إس ا ت دة له عر فائ ت أو س ذه  . ثاب ة له ة العادل د القيم تم تحدي ي
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١اإلستثمارات بناًء على أسعار اإلغالق المعلنة آما في 

  

  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات غير مدرجة 
  

تم   ) مليون درهم ٦٥٠: ٢٠١٠(مليون درهم  ٩٣٥ محتفظ بها بمبلغ مدرجةأوراق مالية غير  علىتتضمن البيانات المالية  والتي ي
اذج التسعير       القيم العادلة يتم تحديد . قياسها بالقيمة العادلة ة ونم دفقات النقدي اذج خصم الت بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة، نم

ا، ة المخصومة المعترف به دفقات النقدي ل الت ات سوق وتحالي وفر بيان د ت ابهة عن ع أدوات مش ة م ك المقارن اذج  ويتضمن ذل ونم
  .تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى المستخدمة عادًة من قبل السوق

  
  

ا   حديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات لت ّدر قيمته ة     التي تق دفقات النقدي ل خصم الت امًال من      ، باستخدام تحلي ل ع ى المدى الطوي عل
ان  . المستخدمة %٢٠إلى  %١٤أو القيمة السوقية في حدود  خصمالمعدالت وتعديل مخاطر  %٢نمو األرباح بنسبة عوامل  إذا آ

ى  يةنقطة أساس  ١٠٠بنسبة  على المدى الطويل عامل نمو األرباح ل  /أعل ة،      أق رات األخرى ثابت ع المتغي اء جمي إن   مع إبق ة  ف القيم
ع  تقل/ زيدتس لألسهمالدفترية  م   ٢٫٩ بواق ون دره م   ٢٫٤٤: ٢٠١٠( ملي ون دره ل، إذ . )ملي ديل معدالت    مخاطر آانت   ابالمقاب تع

ة السوقية في حدود      ى نقطة أساسية    ١٠٠الخصم أو القيم ل مع   /أعل اء  إأق ع بق ة       جمي إن القيم ة، ف رات األخرى ثابت ة  المتغي العادل
  ).مليون درهم ٥٫٣: ٢٠١٠( مليون درهم ٦٫٤ بواقع تزيد/ تقلسوف  لألوراق المالية

  
  

يم     في سهم األأسعار ونسب المقارنة  ةقيمالتي تستخدم الستثمارات إن ا ة في نموذج التقي إذا . الشرآات المماثلة تمثل مدخالت هام
ة    فإن ثابتةخرى األمتغيرات الأقل في حين أن جميع / أعلى %٥آانت أسعار أسهم الشرآات المماثلة  ألوراق المالي القيمة العادلة ل

  ).درهممليون  ٢٢: ٢٠١٠(مليون درهم  ٣٤بواقع  تقل/ ستزيد
  
  

ا المدرجة     القيمة العادلة  تقييم أثر التغير فيإن  ابقًا بقيمته ا س م   والمعترف به راف به  ت ة في      ا آجزء االعت رات المتراآم من التغي
  .القيمة العادلة في حقوق المساهمين

  

  القيمة العادلة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  

يم     ل وفي الجد  باستثناء ما هو مبين  رى أن الق إن اإلدارة ت اه، ف ة  أدن واردة في       الدفتري ة ال ات المالي المدرجة للموجودات والمطلوب
  .تقارب قيمها العادلةالموحدة البيانات المالية 

  

 ٢٠١٠  ٢٠١١  
 القيمة العادلة  القيمة الدفترية   القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      موجودات مالية 
موجودات مالية أخرى بالتكلفة  -

 ٩٢٠٫٤٦٥ ٩٠٢٫٥٣٠ ٧٤٢٫٢١٦ ٧٣٦٫٥٩٧ المطفأة 
  

  .بالتكلفة المطفأة مبنية على أساس أسعار السوق العادلة للموجودات المالية األخرىالقيمة 
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٦٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  )يتبع(لألدوات المالية   العادلة ةالقيم ٣٥

  )يتبع( القيمة العادلة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

  الموحد يالعادلة في بيان المرآز المال القيمة قياساإلعتراف ب
ة، مقسم     تحليًال يقدم الجدول التاليإن  ة العادل ي بالقيم ى  لألدوات المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف األول  ١مستويات من   الة إل

  .القيمة العادلة فيها مالحظةإلى الدرجة التي يمكن  ًااستناد ٣إلى 
  

ة          ١المستوى  • ك المستمدة من األسعار المتداول ة هي تل ة العادل ر  (قياس القيم ة غي ة النشطة   في أسواق األور  ) المعّدل اق المالي
 .للموجودات أو المطلوبات المطابقة

تقات القيمة العادلة هي تلك المستمدة من   قياس ٢المستوى  • ي يمكن   ) ١(أخرى من األسعار المدرجة ضمن المستوى        مش الت
ا    أي المستمدة من  (غير مباشر  بشكٍل أو ) في األسعار آما( ، إما مباشرًةالموجودات أو المطلوباتمالحظتها في  األسعار، بم

 ).ةمدرجال التي تجاوزت األسعار هافي
ي تشمل          ٣المستوى  • يم الت ات التقي ك المستمدة من تقني ات  أو  لموجودات مدخالت ل قياس القيمة العادلة هي تل ي ال  المطلوب الت

 .)بيانات غير ملحوظة( بيانات السوقمالحظاتها تستند إلى 
  

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث  المجموع
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

        

  بالقيمة العادلة أخرى موجودات مالية             
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر             

  أدوات ملكية ُمدرجة -   ٥٧٫٧٠٠   -   -   ٥٧٫٧٠٠
  ديـن -   -   ٣٫١٤٥   -   ٣٫١٤٥

              

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر            
  أدوات ملكية مدرجة   ١١٥٫٣٦٢   -   -   ١١٥٫٣٦٢
  أدوات ملكية غير مدرجة   -   -   ٩٣٥٫١٤٢   ٩٣٥٫١٤٢

  
  

  
  

  
  

  
    

                  

 المجموع  ١٧٣٫٠٦٢   ٣٫١٤٥   ٩٣٥٫١٤٢   ١٫١١١٫٣٤٩
          

  موجودات أخرى        
  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات    -    ١٣٢    -    ١٣٢

  
 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث  المجموع
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

        

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة             
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإستثمارات              

  أدوات ملكية ُمدرجة -   ٦٩٫٥٥٧   -   -   ٦٩٫٥٥٧
  ديـن -   -   ٩٩   -   ٩٩

              

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر            
  أدوات ملكية مدرجة   ١٦٨٫٠٧٧   -   -    ١٦٨٫٠٧٧
  ملكية غير مدرجةأدوات    -   -   ٦٥٠٫٣٧١   ٦٥٠٫٣٧١

  
  

  
  

  
  

  
    

                  

 المجموع  ٢٣٧٫٦٣٤   ٩٩   ٦٥٠٫٣٧١   ٨٨٨٫١٠٤
  

  

  

  

  

  

  

    

  موجودات أخرى                
  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات    -    ٥٩    -    ٥٩

  
  .السنةهذه  خالل ٢و  ١لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 
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٦١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  )يتبع(لألدوات المالية   العادلة ةالقيم ٣٥

  

  :األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المالية للموجوداتقياس القيمة العادلة   ٣لمستوى تسوية ا
  

٢٠١٠  ٢٠١١  
  ألف درهـم ألف درهـم 
      

  ٥٧٣٫٧٨٣   ٦٥٠٫٣٧١    الرصيد اإلفتتاحي
  ١٨٫٩٧٤    -   )IFRS 9(–تأثير التغير في السياسة المحاسبية لألدوات المالية

  ٢٨٫٥١٥   ٢٣٨٫٢٤٢    إضافات خالل السنة
  ٢٩٫٠٩٩   ٤٦٫٥٢٩   الدخل المعترف به في بيان الدخل الشامل اآلخر

         
          

       ٦٥٠٫٣٧١   ٩٣٥٫١٤٢    الرصيد النهائي
  

  إستبعاد أعمال  ٣٦
  

م وهما شرآتان تابعتات مملوآتان بالكامل من .م.م و بوليكو ذ.م.جينكو ستيل ذفي  إستثماره ، قام البنك باستبعاد٢٠١٠في ديسمبر 
م            ة وت ديون المعدوم ا آجزء من تسوية ال م اإلستحواذ عليهم تبعادهما قبل البنك ت ا ال يتصالن بجوهر نشاط البنك       إس بإعتبارهم

   .غير إسترتيجيةوبالتالي إعتربتهم اإلدارة آإستثمارات 
  

  :إن تفاصيل اإلستبعاد هي آما يلي
  

  
صافي القيمة 

     الدفترية
     درهمألف   
       

 لصافي الموجودات المستبعدة الدفتريةالقيمة  ١٠٫٣٦٦
  ربح من اإلستبعاد  ١٢٫٠٩٧

   
  المتحصل من البيع   ٢٢٫٤٦٣

  
مملوآة بالكامل من م، وهي شرآة تابعة .م.، قام البنك أيضًا بتصفية إستثماره في ويفكو فاينانشيال بروآربج ذ٢٠١٠سنة خالل 

  .مليون درهم بدون خسائر أو أرباح إضافية ٤٫٥تم تصفية الشرآة بالقيمة الدفترية لإلستثمار بقيمة . قبل البنك
  

وآانت . من األسهم في شرآة زميلة% ٣٥مرة أخرى، باع البنك أسهمه في حقوق الملكية البالغ نسبتها  ٢٠١٠وخالل سنة 
. أنشطة األعمال الرئيسية لتلك الشرآة هي تطوير األراضي في المناطق الصناعية الرئيسية داخل اإلمارات العربية المتحدة

مليون درهم،  ٨٠٫٠١ت حصة البنك من صافي الموجودات عند البيع مليون درهم، آما بلغ ٨٧٫٥وحققت عائدات البيع مبلغ 
  .مليون درهم ٧٫٤األمر الذي نتج عنه تحقيق أرباح بقيـمة 

  
م إلى .ل.٪ من حقوق ملكية بنك اإلمارات لبنان ش ٣٠، أنهى البنك التحويل القانوني لنسبة ٢٠١٠خالل الربع األخير من عام 

  .، ولم يكن له أي تأثير على نتائج العام الحالي ٢٠٠٨إلى عام  ح والتي تعود.م.ئي إل آابيتال ش
  

  قيـم المقارنة  ٣٧
 

في موعد سابق على تاريخ تطبيقه  ٢٠١٠األدوات المالية في سنة  ٩رقم   IFRSتبنى البنك المعيار الدولي للتقارير المالية 
أي، التاريخ الذي قيم فيه البنك موجوداته المالية (ي آموعد التطبيق األول ٢٠١٠ديسمبر  ٣١وقد اختار البنك تاريخ . الفعلي
قيم المقارنة، وفق ما هو مسموح به من قبل المعيـار الدولي بأثر رجعي ولم يتم إعادة إدراج وقد تم تطبيق المعيار ). الحالية

  .٩رقم  IFRSللتقارير المالية 
  
  
  

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  )يتبع( ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
 )يتبع( قيـم المقارنة  ٣٧

  

ويتطلب ذلك أن يتم تصنيف . آيفية تصنيف المنشأة وقياسها لموجداتها المالية ٩رقم  IFRSالمعيـار الدولي للتقارير المالية  يحدد
لموجودات المالية وصفات التدفقات النقدية آافة الموجودات المالية بشكل آامل على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة ا

  .وتقاس الموجودات المالية إما بتكلفتها المطفأة أو بقيمتها العادلة. للموجودات المالية
  

التي يكون غرضها االحتفاظ عمال األآان األصل محتفظا به ضمن نموذج ) ١(وال تقاس أدوات الدين بالتكلفة المطفأة إال إذا 
إلى ظهور تؤدي البنود التعاقدية لألصل المالي في تواريخ ثابتة  آانت) ٢(بالموجودات حتى يتم تحصيل التدفقات النقدية، و

أداة وإذا لم يتم استيفاء أي من المعيارين، يتم تصنيف . تدفقات نقدية التي هي دفعات لالصل والفائدة  على القيمة األصلية الباقية
وإضافة إلى ذلك، وحتى لو استوفى األصل معيار التكلفة المطفأة، ). FVTPL(الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

يجوز للمنشأة، عند االعتراف المبدئي، اختيـار األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائر، إن أدى ذلك إلى 
  .طابق المحاسبة بشكل جوهريتخفيف أو تقليل عدم ت

 
  .ال تخضع إال الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة الختبـار انخفاض القيمة
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٦٢  
تصنف آافة المشتقات، بما في ذلك المشتقات الضمنية التي تم ضمها في المطلوبات المالية وعقود الضيافة خارج نطاق 

الربح أو الخسارة والمحتسبة بشكل منفصل، تصنف بالقيمة العادلة من خالل  ٣٩رقم  IASالمعيار المحاسبي الدولي 
)FVTPL(وطبقا . ، باستثناء إذا ما تم تحديدها ضمن تحوط تدفقات نقدية فعال أو ضمن عالقة محاسبة تحوط للعمليات األجنبية

ن نطاق المعيار المشار إليه ال يتم احتسابها بشكل ، فإن المشتقات الضمنية ضم٩رقم  IFRSللمعيار الدولي للتقارير المالية 
  .منفصل للموجودات المالية

  

فيما عدا ما آانت االستثمارات ) FVTPL(الربح أو الخسارة تصنف االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
وإذا آانت استثمارات ). FVTOCI(الدخل الشامل األخر غير محتفظا بها للتجارة ومحددة من قبل البنك بالقيمة العادلة من خالل 

، فإن جميع األرباح والخسائر، باسثناء )FVTOCI(العادلة من خالل الدخل الشامل األخر حقوق الملكية مصنفة بالقيمة 
  .بح أو الخسارةتوزيعات األرباح، يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها في فترات الحقة إلى الر

  

للمعيار الدولي قامت اإلدارة بمراجعة وتصنيف آافة الموجودات المالية البنيكة الحالية للبنك آما في تاريخ التطبيق المبدئي 
  :ونتيجة لذلك فإن. ٩رقم  IFRSللتقارير المالية 

 فة المطفأة؛استثمارات البنك في أدوات الدين التي تستوفي المعيار المطلوب يتم تصنيفها بالتكل •
 استثمارات البنك في حقوق الملكية الغير محتفظ بها للتجارة يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر؛ و •
 .بقية استثمارات البنك في استثمارات حقوق الملكية وفي أدوات الدين يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

  

للمعيار الدولي للتقارير المالية في السياسة المحاسبية قد تم تطبيقها بأثر رجعي، بما يتفق مع األحكام االنتقالية إن التغيرات 
IFRS  حيث لم يتم تطبيق إعادة إدراج لألرقام المقارنة٩رقم ،.  

  

أدى إلى زيادة الرصيد االفتتاحي  )٢٠١٠يناير  ١آما في (إن أثر هذا التغير في السياسة المحاسبية آما في بداية السنة السابقة 
الرصيد االفتتاحي لمخصصات إعادة تقييم االستثمارات بقيمة تخفيض مليون درهم، آما أدى إلى  ٩٨٫٤لألرباح المستبقاة بقيمة 

  :مليون درهم آما يلي ١١٠٫٨قدرها 
مخصصات إعادة تقييم 

   األرباح المستبقاة  االستثمار
   ألف درهم  درهمألف 

 :إلىإعادة تصنيف الموجودات المالية    
      

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  ٩٨٫٤٠٠  )٩٨٫٤٠٠(
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  -  )١٢٫٤٠٥(
)٩٨٫٤٠٠  )١١٠٫٨٠٥   

  
   إعتماد البيانات المالية الموحدة  ٣٨

  
  .٢٠١٢ فبراير ١٤بتاريخ  الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارةلقد تم اعتماد البيانات المالية 


