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 غير مدقق() املرحلي املوحداملوجز  بيان األرباح أو الخسائر

 يونيو 30في  املنتهيةأشهر  ستةاللفترة 

 

 

 لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو 30

 2017 2018 2017 2018 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 559.296 635.711 293.433 341.992  إيرادات الفوائد 

 (317.499) (401.472) (168.212) (217.627)  مصاريف الفوائد

 241.797 234.239 125.221 124.365  صافي إيرادات الفوائد 

 
 

    

 51.783 57.022 22.937 29.645  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 10.269 8.053 4.503 3.814  أرباح عمالت أجنبية

 11.709 41.558 28.136 28.737  من االستثمارات الربح

 12.905 7.404 5.954 3.669  اإليرادات األخرى 

      

 328.463 348.276 186.751 190.230  إيرادات العمليات

 

 اليةاملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصافي 
 

(44) (19.016) 6.918 (28.374) 

 300.089 355.194 167.735 190.186  صافي إيرادات العمليات

 

 وإدارية مصاريف عمومية
 

(67.985) (69.439) (143.008) (140.342) 

 (2.955) (2.955) (1.477) (1.477)  ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

 156.792 209.231 96.819 120.724  الربح قبل الضرائب

 (4.330) (9.167) (2.237) (4.472)  خارجية –مصاريف ضريبة الدخل 

 152.462 200.064 94.582 116.252  الربحصافي 

 
 

    

      عائدة إلى:

 147.802 200.335 92.335 116.383  مساهمي البنك

 4.660 (271) 2.247 (131)  األطراف غيـر املسيطرة

  116.252 94.582 200.064 152.462 

 
 

    

 0.070 0.095 0.044 0.055 18  الربح األساس ي للسهم الواحد )درهم(

      

      

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املاليةج 26 إلى 1 فقةتشكل اإليضاحات املر 
ً
 .املرحلية ةاملوجزة املوحد زءا
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 )غير مدقق( املرحلي املوحداملوجز الشامل  الدخل و  األرباح أو الخسائر  بيـان

  يونيو 30في  املنتهيةأشهر  ستةاللفترة 
 

 

 

 30لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 يونيو

 30لفترة الستة أشهر املنتهية في 

 يونيو

 2018 2017 2018 2017 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 152.462 200.064 94.582 116.252 الربح للفترة 

 
    

     الشامل اآلخربـنود الدخل 

 إلى
ً

بيان األرباح أو الخسائر  بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

     املوجز املوحد املرحلي

 

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (156.465) 22.820 (159.782) (4.325) الل الدخل الشامل اآلخرمن خ

مالية بالقيمة العادلة  طلوباتصافي التغيـرات في القيمة العادلة مل

 (40.489) 56.583 (24.748) 33.953 االرباح أو الخسائر نتيجة مخاطر االئتمانمن خالل 

 
    

 (196.954) 79.403 (184.530) 29.628 االخر للفترةالشامل الدخل  (خسارة) ربح/  مجموع

     

 (44.492) 279.467 (89.948) 145.880 للفترةالشامل الدخل  (خسارة) ربح/  مجموع

 
    

     :عائدة إلى

 (49.167) 279.738 (92.210) 146.011 مساهمي البنك

 4.675 (271) 2.262 (131) األطراف غير املسيطرة

   
  

 (44.492) 279.467 (89.948) 145.880 للفترةالشامل الدخل  (خسارة) ربح/  مجموع

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املاليةج 26 إلى 1 فقةتشكل اإليضاحات املر 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة زءا
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 )غير مدقق(املرحلي املوحد املوجز في حقوق امللكية  بيان التغيرات
 

 

 يونيو 30في  املنتهية أشهر لستةالفترة 

 مجموع

 حقوق امللكية

األطراف غير 

 املسيطرة

مجموع حقوق 

 امللكية العائدة إلى

 ةاملستبقااألرباح  مساهمي البنك

احتياطي القيمة 

  رأس املال إحتياطي قانوني حتياطي طوارئ ا احتياطي عام العادلة لالستثمارات

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

 )مدقق(2017يناير  1الرصيد في  2,100,000 1.050.000 510.000 100.000 22.836 606.035 4.388.871 210.857 4.599.728

 الربح للفترة - - - - - 147.802 147.802 4.660 152.462

- - - 3.897 (3.897) - - - - 

بالقيمة ند إستبعاد إستثمارات إعادة التصنيف ع

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 الشاملة األخرى الخسارة  - - - - (196.969) - (196.969) 15 (196.954)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - (200.866) 151.699 (49.167) 4.675 (44.492)

 (17)إيضاح  كافآت أعضاء مجلس اإلدارةم - - - - - (10.409) (10.409) (727) (11.136)

 (17)إيضاح  تبـرعات - - - - - (7.500) (7.500) - (7.500)

 (17)إيضاح  االحتياطياتإلى  تحويل - - 50.000 - - (50.000) - - -

12.696 12.696 - - - - - - - 

اإلستحواذ على األطراف غير السيطرة في شركة 

 تابعة

 (17توزيعات أرباح )إيضاح  - - - - - (160.860) (160.860) (1.469) (162.329)

 )غير مدقق( 2017 يونيو 30الرصيد في  2.100.000 1.050.000 560.000 100.000 (178.030) 528.965 4.160.935 226.032 4.386.967

 )مدقق( 2018يناير  1د في الرصي 2,100,000 1.050.000 560.000 100.000 (400.782) 647.251 4.056.469 11.462 4.067.931

 الربح للفترة - - - - - 200.335 200.335 (271) 200.064

 خر الشامل اآل  الربح - - - - 79.406 - 79.403 - 79.403

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - 79.403 200.335 279.738 (271) 279.467

 (3.5إيضاح ) IFRS 9عتماد تأثير إ - - - - - (265.158) (265.158) - (265.158)

 (17)إيضاح  تحويل إلى احتياطي الطوارئ  - - 40.000 - - (40.000) - - -

 (17)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - (11.467) (11.467) - (11.467)

 (17)إيضاح  تبـرعات - - - - - (7.500) (7.500) - (7.500)

 )غير مدقق( 2018 يونيو 30الرصيد في  2.100.000 1.050.000 600.000 100.000 (321.379) 523.461 4.052.082 11.191 4.063.273

 

  26 إلى 1املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(  املرحلي املوحداملوجز  بيان التدفقات النقدية

 يونيو 30 املنتهية فيشهر أ ستةاللفترة 
 يونيو  30 ايضاح 

2018 

 يونيو 30 

2017 

 ألف درهم  ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 152.462  200.064  الربح للفترة

     تعديالت على:

 14.432  14.679  استهالك املمتلكات واملعدات

 2.955  2.955  إطفاء املوجودات غيـر امللموسة

 593  192  اطفاء العالوة على أدوات الدين

 14  74  الربح من بيع ممتلكات ومعدات

 3.377  (86.486)  صافي )الربح(/ الخسارة من القيمة العادلة من سندات دين مصدرة

 (3.377)  86.486  صافي الخسارة/ )الربح( من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة

 (9.660)  (26.954)  قيمة عادلة من موجودات مالية أخرى  صافي ربح

 28.374  (6.918)  صافي خسارة انخفاض قيمة موجودات مالية

 (2.349)  (14.964)  توزيعات أرباح مستلمة

     

 186.821  169.128  أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

     تغييرات في

 334.672  (52.196)  أشهر ثالثةودائع واألرصدة املستحقة من البنوك والتـي تستحق بعد ال

 (115.830)  172.310  الودائع اإللزامية لدى البنوك املركزية

 1.047.263  1.160.666  القروض والسلفيات

 (893.956)  (1.573.736)  موجودات أخرى 

 (424.257)  (1.358.759)  ودائع العمالء

 115.518  326.456  مطلوبات أخرى 

 250.231  (1.156.131)  املستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية) النقد

 (18.636)  (18.967)  دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات

 231.595  (1.175.098)  املستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشـغيـلية) صـافي النقد

     النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات

 (7.751)  (12.083)  شراء ممتلكات ومعدات

 64  281  املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

 (361.538)  (17.914)  إضافات( الى إستثمارات عقارية/) شراء

 (157.934)  (111.513)  شراء موجودات مالية أخرى 

 (98.030)  -  شركة تابعةاإلستحواذ على 

 88.476  62.179  بيع موجودات مالية أخرى  املتحصل من

 2.349  14.964  توزيعات أرباح مستلمة

 (534.364)  (64.086)  األنشطة االستثماريةاملستخدم في صافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (162.329)  -  توزيعات أرباح

 1.836.500  -  سندات دين مصدرة

 1.674.171  -  صافي النقدالناتج من األنشطة التمويلية

 1.371.402  (1.239.184)  صافي )النقص(/ الزيادة في النقد وما يعادله

 3.015.845  5.113.748  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 4.387.247  3.874.564 20 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

 

 ال  26 إلى 1 ملرفقةاتشكل اإليضاحات 
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدة يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 املرحليةاملوحدة املوجزة  املالية البيانات حول إيضاحات 

 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 
 

 معلومات عامة 1

ديسمبر  22يـري صادر عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتاريخ تأسس بنك الشارقة )"البنك"( كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم أم

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

 . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجارية واالستثمارية.1974ر يناي 26صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 

 

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

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

 

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

 

 عداد ال أسس  2

رحليــة الصــادر عــن مجلـــس التقــارير املاليــة امل - 34ملعيــار املحاســبي الــدولي رقــم وفــق ا للمجموعــة املرحليــة املــوجزة املوحــدة تــم إعــداد البيانــات املاليــة

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

 

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

 

ديسـمبر  31فـي إعـداد البيانـات املاليـة املوحـدة السـنوية للمجموعـة للسـنة املنتــهية فـي  السياسات املحاسبية املطبقـة مـع تلـك السياسـات املتبعـة تتفق

2017. 

 

قـــرأ ليـــة املوحـــدةوبـــة فـــي البيانـــات املاجميـــع املعلومـــات املطل املرحليـــةاملـــوجزة املوحـــدة  ال تتضـــمن هـــذه البيانـــات املاليـــة
أ
لبيانـــات بـــالرجوع ل، وينبغـــي أن ت

 2018 يونيــــو 30إلـــى  2018ينــــاير  1ر نتـــائل الفتــــرة مـــن ـ. باإلضـــافة إلــــى ذلـــك، ال تعتبــــ2017ديســــمبر  31املاليـــة املوحـــدة للمجموعــــة للســـنة املنتهيــــة فـــي 

 .2018ديسمبر  31في  التي ستنتهيللسنة املالية من املمكن توقعها  التـي للنتائلبالضرورة مؤشرا 
 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3

 

لها تأثير مادي على املعلومات املالية  دون أن يكون التقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة املعايير الدولية لعداد  3-1

 املرحلية املوجزة املوحدة  

  

د التقـارير املاليـة املعدلـة التاليـة عنـد إعـداد هـذه املعلومـات املاليـة املرحليـة املـوجزة املوحـدة. لـم يكـن لتطبيـق املعـايير تم تطبيق املعـايير الدوليـة إلعـدا

أنهـا قـد  إلفصـاح عنـه، إال الدولية إلعداد التقارير املالية املعدلة أي تأثير مادي على املبالغ املعلنة للفترة الحاليـة أو الفتـرات السـابقة، باسـت ناء مـا تـم ا

 تؤثر على احتساب املعامالت أو الترتيبات املستقبلية: 
 

  ستثمارية.اال عقارات التحويل إلى أو من ال"العقارات االستثمارية" املتعلق بتوقيت إجراء  40التعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 

  عدلــة مــن املعيــار رقــم
أ
 إلــى مــن املعــايير الدوليــة إلعــداد التقــ 9النســخة امل

ً
ارير املاليــة املتعلــق بــاالعتراف بالخســائر االئتمانيــة املتوقعــة اســتنادا

 مراحل لقياس االنخفاض في القيمة. 3نموذج يتضمن 
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( لتقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق املعايير الدولية ل  3

 

 لم يتم تطبيقها بعد   ولكن  املصدرةاملعايير الجديدة واملعدلة  3-2
 

تجــري اإلدارة تقيــيم لتــأثير املتطلبــات لــم تقــم املجموعــة بشــكل مســبق بتطبيــق املعــايير الجديــدة واملعدلــة التاليــة التــي صــدرت ولــم يــتم تطبيقهــا بعــد. 

 الجديدة

 
 

معمــــــول فهــــــا للفتــــــــرات  يير الدولية لعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلةاملعا

الســنوية التـــي تبــدأ فــي 

 أو بعد

  من املعايير الدولية  16من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية عقود اإليجار: يحدد املعيار رقم  16املعيار رقم

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية باالعتراف الجهة ية قيام إلعداد التقارير املالية كيف
ً
املعدة للبيانات املالية وفقا

بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. يقدم هذا املعيار نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار يتطلب من 

 أو أقل  12تكن فترة اإليجار  املستأجرين االعتراف باملوجودات واملطلوبات الخاصة بجميع عقود اإليجار ما لم
ً
شهرا

، ةأو تمويلي ةأو أن تكون قيمة األصل ذو الصلة منخفضة. يواصل املؤجرون تصنيف عقود اإليجار على أنها تشغيلي

من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية بشأن محاسبة املؤجر والتي لم تتغير  16باستخدام منهجية املعيار رقم 

 .17ة عن املنهجية السابقة الخاصة باملعيار املحاسبي الدولي رقم بصورة جوهري

 

 2019يناير  1

 التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة  3-3

 

ت ناء هي نفسها املطبقة في البيانات املالية السنوية األخيرة باساملعلومات املالية املوجزة املوحدة هذه إن السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد 

 التغيرات الناتجة عن تطبيق ما يلي:

 

  األدوات املالية –من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  9املعيار رقم 

  اإليرادات من العقود مع عمالء –من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  15املعيار رقم 

 

علـى أن يكـون  2014ية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية في يوليو من املعايير الدول 9قام البنك بتطبيق املعيار رقم 

مــن  9. فيمــا يلــي التغيــرات الرئيســية التــي طــرأت علــى السياســات املحاســبية للبنــك نتيجــة تطبيــق املعيــار رقــم 2018ينــاير  1تــاريخ التطبيــق املبــدئي هــو 

 رير املالية.املعايير الدولية إلعداد التقا

 

 املوجودات املالية واملطلوبات املاليةتصنيف 

 

مــن املعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير املاليــة ثــالل فنــات رئيســية لتصــنيف املوجــودات املاليــة: املقاســة بالتكلفــة املطفــأة وبالقيمــة  9يتضــمن املعيــار رقــم 

 من خالل األرباح أو الخسائر. العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وبالقيمة العادلة

 

ملة األخــرى أو عنـد االعتــراف املبــدئي، يــتم تصــنيف املوجــودات املاليـة علــى أنهــا مقاســة بـــ: التكلفــة املطفــأة أو القيمـة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــا

 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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لتاليين وال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو يتم قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة فقط في حال كانت تحقق الشرطين ا

 الخسائر:

 

  إذا كان يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

 

  فقط في دفعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ إذا نشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي في مواعيد محددة تدفقات نقدية تتمثل

 .قيد السداداألصلي 

 

قيمة يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى فقط في حال كانت تحقق الشرطين التاليين وال يتم قياسها بال

 :العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

 األصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و إذا كان يتم االحتفاظ ب 

 

  إذا نشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املالي في مواعيد محددة تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ

 .قيد السداداألصلي 

 

حد استثمارات حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتاجرة، قد يختار البنك بشكل نهائي التغيرات الالحقة في القيمة العادلة عند االعتراف املبدئي بأ

 لكل استثمار على حدة.
ً
 ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقا

 

 ة من خالل األرباح أو الخسائر.يتم تصنيف كافة املوجودات املالية األخرى على أنه مقاسة بالقيمة العادل

 

أو بالقيمة  عالوة على ذلك، عند االعتراف املبدئي، قد يقرر البنك بشكل نهائي تحديد األصل املالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة املطفأة

ا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة ائر إن كان هذالعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس

 تم تصنيفها غير ذلك. اذاجوهرية االختالف املحاسبي الذي قد ينشأ 

 

املتعلقة بفصل األداة املشتقة  39املالية املتطلبات الواردة في املعيار املحاسبي الدولي رقم  ر من املعايير الدولية إلعداد التقاري 9يلغي املعيار رقم 

عن عقد األساس ي لألصل. إال أنه يتعين على املنشآت فصل األدوات املشتقة املتضمنة في املطلوبات املالية، والتي ال تكون مرتبطة فيه  الضمنية

 بشكل وثيق بالعقد األساس ي.

 

الخاص بتصنيف  39حاسبي الدولي رقم باملتطلبات الحالية للمعيار امل رةيمن املعايير الدولية إلعداد التقرير املالي بدرجة کب 9املعيار رقم  حتفظی

 إال أنه و  .املطلوبات املالية
ً
يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بكافة التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات  39للمعيار املحاسبي الدولي رقم  فقا

د التقرير املالي يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بصورة من املعايير الدولية إلعدا 9وبموجب املعيار رقم  ،املصنفة على أنها بالقيمة العادلة

 :عامة على النحو التالي

 

 و يتم بيان قيمة التغير في القيمة العادلة املرتبطة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ 

 األرباح أو الخسائر.  يتم بيان القيمة املتبقية من التغير في القيمة العادلة ضمن 
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 األعمالتقييم نموذج 

 

عمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل على مستوى املحفظة حيث يوضح ذلك بشكل أفضل الطريقة نموذج األ  للهدف منتقييم  البنكجري ي

 لها إدارة األعمال 
ً
 تقديم املعلومات إلى اإلدارة. تتضمن املعلومات التي تم أخذها باالعتبار على ما يلي:و التي يتم وفقا

 

 على الحصول على تركز استراتيجية اإلدارة الخاصة باملحفظة وتطبيق تلك السياسيات. وبالتحديد ما إذا كانت  هدافاأل و  سياساتال

، الحفاظ على معدل فائدة محدد، مطابقة فترة املوجودات املالية مع فترة املطلوبات املالية التي تمول تلك إيرادات الفائدة التعاقدية

 دفقات النقدية من خالل بيع املوجودات؛املوجودات أو تحقيق الت

 

  ؛البنكإلى إدارة ورفع تقارير بشأنها كيفية تقييم أداء املحفظة 

 

 املخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واملوجودات املالية املحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة تلك املخاطر؛ و 

 

  ت التــي تــتم إدارأهــا أو ال املثــال؛ مــا إذا كانــت التعويضــات ترتكــز علــى القيمــة العادلــة للموجــودعلــى ســبي –كيفيــة تعــويي مــديري األعمــال

 ؛ والتدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها

 

  في فترات سابقة، وسبب هذه املبيعات وتوقعها لنشاط املبيعات املستقبلية. ال تؤخـذ املعلومـات مبيعات األصل وحجم وتوقيت مدى تكرار

حـــول نشـــاط املبيعـــات باالعتبـــار بشـــكل منفصـــل، ولكـــن كجـــزء مـــن التقيـــيم الشـــامل لكيفيـــة تنفيـــذ هـــدف البنـــك إلدارة املوجـــودات املاليـــة 

 وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

 

ة، يـتم قياسـها بالقيمـة العادلـة مـن والتـي يـتم تقيـيم أدا هـا علـى أسـاس القيمـة العادلـ إلدارأهاأو  للمتاجرةفيما يتعلق باملوجودات املالية املحتفظ بها 

لـــم يــتم االحتفـــاظ بهــا لتحصـــيل التـــدفقات ال حيـــث أنـــه لــم يـــتم االحتفــاظ بهـــا لتحصـــيل التــدفقات النقديـــة التعاقديــة كمـــا األربـــاح أو الخســائر خــالل 

 النقدية التعاقدية أو لبيع املوجودات املالية.

 

 ل فقط دفعات املبالغ األصلي والفائدة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثتقييم 

 

عــرف "املبلــغ األصــلي" علــى أنــه القيمــة العادلــة لألصــل املــالي عنــد االعتــراف املبــدئي، فــي حــين   ألغــراض هــذا التقيــيم، يأ
أ
املقابــل  ا" علــى أنهــالفائــدةعــرف "ت

تـرة زمنيـة محـددة ومقابـل التكـاليف واملخـاطر املاليـة األساسـية األخـرى للقيمة الزمنية للمال واملخاطر االئتمانية املتعلقة باملبلغ األصلي القائم خـالل ف

 .الفائدة)مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، عالوة على هامش معدل 

 

قديــة لــألداة. باالعتبــار الشــروط التعايأخــذ البنــك ، والفائــدةعنــد تقيــيم مــا إذا كانــت التــدفقات النقديــة التعاقديــة تمثــل فقــط دفعــات املبلــغ األصــلي 

فــي يتضــمن شــرط تعاقــدي يترتــب عليــه تغييــر توقيــت أو قيمــة التــدفقات النقديــة التعاقديــة بحيــث ال ي املــالياألصــل  ويتضــمن ذلــك تقيــيم مــا إذا كــان

 .بهذا الشرطاألصل 
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 تعديالت املوجودات املالية

 

لـى التعـديل إيقـاف االعتـراف باألصـل في حال كانت التدفقات النقدية لألصل املحدد املسجل بالتكلفة املطفـأة ال تختلـف بصـورة جوهريـة، ال يترتـب ع

الدفتريـــة  املـــالي. فـــي هـــذه الحالـــة، يقـــوم البنـــك بةعـــادة احتســـاب القيمـــة الدفتريـــة لألصـــل املـــالي واالعتـــراف بالقيمـــة الناتجـــة عـــن تســـوية إجمـــالي القيمـــة

 كتعديل لألرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر.

 

 انخفاض القيمة 

 

بمخصصات الخسائر مقابل خسائر االئتمان املتوقعة من األدوات املالية التالية التي ال يتم قياسـها بالقيمـة العادلـة مـن خـالل يقوم البنك باالعتراف 

 األرباح أو الخسائر:

 

  دين؛ أدوات التي تمثل املوجودات املالية 

 ذمم عقود االيجار املدينة؛ 

 عقود الضمانات املالية املصدرة؛ و 

 درة.التزامات القروض املص 

 

 .حقوق امللكيةال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من استثمارات 

 

تمـــان يقـــوم البنـــك بقيـــاس مخصـــي الخســـائر بقيمـــة تعـــادل فتـــرة خســـائر االئتمـــان املتوقعـــة، باســـت ناء التـــالي، والتـــي يـــتم قياســـها علـــى أنهـــا خســـائر االئ

. 12املتوقعة لفترة الـ 
ً
 شهرا

 

 ن ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير، واالستثمارات في سندات الدي 

 بدئي بها.األدوات املالية األخرى )بخالف ذمم عقود اإليجار املدينة( التي لم تزداد مخاطر االئتمان الخاصة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف امل 

 

 قياس مخصصات الخسائر مقابل ذمم عقود االيجار املدينة( بقيمة تعادل
ً
 فترة خسائر االئتمان املتوقعة يتم دائما

 

 فــي خسـائر االئتمـان املتوقعـة التــي تنـتل عـن أحــدال التعاـر مـن أداة ماليـة مــا واملحتملـة خـالل  12تتثمـل خسـائر االئتمـان املتوقعــة ملـدة 
ً
  12شـهرا

ً
شــهرا

  بعد تاريخ التقرير.

 

 قياس خسائر االئتمان املتوقعة

 

 إلى مدى التراجع االئتماني منذ دام يتم قياس مخصصات خسائر االئتمان باستخ
ً
 : نشأتهمنهج مقسم إلى ثالل مراحل استنادا

 

  االعتــراف املبــدئي بــاألداة املاليــة، يــتم قيــد قيمــة معادلــة لقيمــة خســائر زيــادة جوهريــة فــي مخــاطر االئتمــان منــذ عنــدما ال يكــون هنــاك  - 1املرحلــة

. 12االئتمــان املتوقعــة ملــدة 
ً
باســتخدام احتماليــة حــدول تعاــر عــن الســداد خــالل فتــرة االث ــ  عشــر  ئر االئتمــان املتوقعــةخســايــتم احتســاب  شــهرا

 التاليــــة. فيمــــا يتعلــــق 
ً
شــــهر، يــــتم اســــتخدام احتماليــــة التعاــــر بمــــا يتناســــب مــــع فتــــرة  12التــــي تقــــل فتــــرة اســــتحقاقها املتبقيــــة عــــن  بــــاألدواتشــــهرا

 االستحقاق املتبقية. 
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 املرحليةاملوجزة املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3

 ()يتبع التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة  3-3

 

 ()يتبع قياس خسائر االئتمان املتوقعة

 

  يــتم اعتبــاره ال يعتبــر تعاــر، زيــادة جوهريــة فــي مخــاطر االئتمــان عقــب تقــديم التســهيالت االئتمانيــة ولكــن لــم  ةاملاليــ داةاأل شــهد تعنــدما  -2املرحلــة

 لـألداةاملقـدر املتبقـي  علـى مـدى العمـر . تتطلب هذه املرحلة احتساب خسائر االئتمان املتوقعة بناء على مدة احتمالية التعرض للتعاـر 2ضمن املرحلة 

 .  ةاملالي

 

  فـي هـذه املرحلـة. علـى غـرار املرحلـة الثانيـة، سـوف يـتم تكـوين مخصـي لخسـائر االئتمـان بنـاءً  املتعاـرةاملاليـة  األدواتسوف يـتم إدراج  - 3املرحلة 

 . على مدى فترة زمنية على خسائر االئتمان املتوقعة

 

 التالية:  تتغيرافي هيكل امل ةتتمثل املدخالت الرئيسية الخاصة بقياس خسائر االئتمان املتوقع

 

 السداد؛ عنالتعار  احتمالية 

 عند التعار؛  لخسائر  التعرضات 

 .التعرضات عند التعار 

 

 وغيرهـا مـن البيانـات اإلحصـائية وتخضـع للتعـديل لتوضـيح املعلومـات الخاصـة  إلىتستند هذه املعايير بصورة عامة 
ً
نماذج إحصائية موضوعة داخليـا

 بالنظرة االستشرافية.

 

 تفاصيل هذه املعايير/املدخالت اإلحصائية: فيما يلي

 

 التعار في السداد تقدير الحتمالية التعار على مدى فترة زمنية؛احتمالية يمثل  :السداد عنالتعار  احتمالية 

 

 تغيــرات املتوقعــة فــي عنــد التعاــر تقــدير للتعرضــات فــي تــاريخ تعاــر مســتقبلي، مــع األخــذ باالعتبــار ال تمثــل التعرضــات :عنــد التعاــر لخســائر  التعرضــات

 التعرضات بعد تاريخ التقرير؛ و

 

 :تقـــدير لاخســـائر الناتجـــة فـــي حـــال حـــدول تعاــر فـــي وقـــت مـــا، وترتكـــز علـــى الفـــرق بـــين التعرضـــات لخســـائر عنـــد التعاــر تمثـــل  التعرضــات عنـــد التعاـــر

 التعبيـر التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وتلـك املتوقـع حصـول املقرضـين عليهـا بمـا فـي ذلـك ال
ً
تـدفقات مـن تحقيـق أي ضـمانات. ويـتم عـادة

 عنها كنسبة من التعرضات عند التعار.

 

 املعلومات االستشرافية

 

الســابقة إن قيــاس خســائر االئتمــان املتوقعــة لكــل مرحلــة وتقيــيم الزيــادة الجوهريــة فــي مخــاطر االئتمــان يأخــذ بعــين االعتبــار املعلومــات حــول األحــدال 

إلضــــــافة إلـــــــى الظـــــــروف االقتصــــــادية وتوقعـــــــات األحــــــدال املســـــــتقبلية الداعمـــــــة واملعقولــــــة. يتطلـــــــب تقــــــدير وتطبيـــــــق املعلومـــــــات والظــــــروف الحاليـــــــة با

 االستشرافية وضع أحكام هامة.
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق املعايير   3

 ()يتبع التغيرات في السياسات املحاسبية الهامة  3-3

 

 العوامل االقتصادية العامة 

 

ار أسـعيعتمد البنك في النماذج الخاصة به، على مجموعة واسعة من املعلومات االستشـرافية كمـدخالت اقتصـادية، مثـل: نمـو إجمـالي النـاتل املحلـي و 

ة. الـــنفط. إن املـــدخالت والنمـــاذج املســـتخدمة فـــي احتســـاب خســـائر االئتمـــان املتوقعـــة قـــد ال تتضـــمن كافـــة خصـــائي الســـوق فـــي تـــاريخ البيانـــات املاليـــ

 لتوضيح ذلك، يتم إجراء تسويات نوعية أو رصد مخصصات زائدة كتسويات مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية خبيرة.

 

 ي مخاطر االئتمانتقييم الزيادة الجوهرية ف

  

في مخاطر االئتمان على أساس نسـبي. لتقيـيم مـا إذا كانـت مخـاطر االنتمـان علـى املوجـودات املاليـة قـد زادت بشـكل  الجوهريةيتم إجراء تقييم للزيادة 

قريـر إلـى مخـاطر التقصـير املقابلـة عنـد صل املالي في تـاريخ التأل منذ نشأأها ، يقارن البنك مخاطر التقصير التي تحدل على مدى العمر املتوقع ل جوهري 

تغيــر فــي نشــاء ، باســتخدام مؤشــرات املخــاطر الرئيســية التــي تســتخدم فــي عمليــات إدارة املخــاطر الحاليــة بالبنــك. فــي تــاريخ كــل تقريــر ، ســيتم تقيــيم الاال

 .مخاطر االئتمان بشكل فردي لتلك التي تعتبر مهمة بشكل فردي

 طـــــر مخا في دةیازلا تنخفضإذا ا لیوألا حلةرلما لیإ لمالیةا وداتجولما نم نالئتماا طــــر مخا لیوبتح یسمح مما،  اثلةمتم بیعةطب ملتقییھــــذا ا میتس

 .مةھم رتعتب دتع ملو وءلنشا ذمن نالئتماا

 

 عرض مخصص خسائر االئتمان املتوقعة ضمن بيان املركز املالي

 

 ملالي كما يلي:يتم بيان مخصي خسائر االئتمان املتوقعة ضمن بيان املركز ا

 

  قاسة بالتكلفة املطفأة: على أنه اقتطاع من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛  موجودات مالية مأ

 

 التزامات قروض وعقود ضمانات مالية: بصورة عامة، كمخصي؛ 

 

 عـــة لبنـــد التزامـــات القـــروض بصـــورة عنـــدما تتضـــمن األداة املاليـــة بنـــود مســـحوبة وغيـــر مســـحوبة، ال يمكـــن للبنـــك تحديـــد خســـائر االئتمـــان املتوق

منفصــلة عــن االلتزامــات الخاصــة ببنــد املســحوب: يقــوم البنــك بعــرض مخصــي خســائر ائتمــان مجمــع لكــال البنــدين: يــتم عــرض القيمــة املجمعــة 

ســحوب علــى أنــه كاقتطــاع مــن إجمــالي القيمــة الدفتريــة للبنــد املســحوب. ويــتم عــرض الزائــد مــن مخصــي الخســائر عــن القيمــة الدفتريــة للبنــد امل

 مخصي؛ و

 

  أل 
ً
قاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليـرادات الشـاملة األخـرى: ال يـتم االعتـراف بمخصـي خسـائر فـي بيـان املركـز املـالي نظـرا ن القيمـة أدوات دين مأ

 من احتياطي القيمة العادلة.الدفترية لتلك املوجودات تمثل قيمتها العادلة. إال أنه يتم اإلفصاح عن مخصي الخسائر ويتم االعتراف به ض

 

 تعريف التعثر عن السداد 

 

 أن األصل املالي متعار السداد عندما: يعتبر البنك 

  التخـــاذ إجـــراءات مثـــل مصـــادرة الضـــمان )إن  إلـــى البنـــكدون لجـــوء  البنـــكيفـــي املقتـــرض بالتزاماتـــه االئتمانيـــة بالكامـــل تجـــاه مـــن غيـــر املحتمـــل أن

 وجد(؛ أو 

 90ألكار من  البنكلوفاء بأي من التزاماته االئتمانية املادية تجاه يعجز املقترض عن ا  .
َ
 يوما
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3

 ()يتبع ت في السياسات املحاسبية الهامةالتغيرا  3-3

 

 ()يتبعتعريف التعثر عن السداد 

 

 تعتبر السحوبات متأخرة السداد عندما يخالف العميل الحدود املوضوعة أو تقديم حدود أقل عن قيمة املبلغ القائم الحالي.

 

 ت التالية:باالعتبار املؤشرايأخذ البنك عند تقييم ما إذا كان املقترض تعار عن السداد، 

 مثل مخالفة مادية للتعهد؛ –نوعية ال 

 و للبنك؛التأخر عن السداد وعدم تسوية التزام آخر لنفس الجهة املصدرة بيان مثل  –كمية ال 

 .والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية 
ً
 بناًء على املعلومات املقدمة داخليا

 

 عار عن السداد وقد تختلف أهميتها على مدى الوقت لتعكس التغيرات في الظروف.مدخالت على عملية التقييم سواء أداة مالية في حال ت

 

 محاسبة التحوط

 

-4. تـم بيـان سياسـة محاسـبة التحـوط فـي اإليضـاح 39قرر البنك مواصلة تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الـواردة فـي املعيـار املحاسـبي الـدولي رقـم 

 حول البيانات املالية املوحدة للبنك. 14

 

 التحول 

 

 بــأثر رج ــي، باســت ناء مــا هــو  9التغيــر فــي السياســات املحاســبية النــاتل عــن تطبيــق املعيــار رقــم 
ً
مــن املعــايير الدوليــة إلعــداد التقريــر املــالي ســيطبق عمومــا

 مبين أدناه.

 

 ملطلوبـات املاليـة الناتجـة عـن تطبيـق املعيـار عدم إعادة بيـان أرقـام املقارنـة. سـوف يـتم االعتـراف بـالفروق فـي القـيم الدفتريـة للموجـودات املاليـة وا

. وعليــــه، ال تعكــــس 2018ينـــاير  1مــــن املعـــايير الدوليــــة إلعــــداد التقـــارير املاليــــة بشـــكل عــــام ضــــمن األربـــاح املحتجــــزة واالحتياطيـــات كمــــا فــــي  9رقـــم 

علنة لسنة 
أ
ر املاليـة وبالتـالي فهـي غيـر خاضـعة للمقارنـة مـع املعلومـات من املعايير الدولية إلعداد التقاري 9متطلبات املعيار رقم  2017املعلومات امل

علنة لسنة 
أ
 من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. 9بموجب املعيار رقم  2018امل

 

من  9م إلى املعيار رق 39التأثير على البنود الخاصة بأرصدة بيان املركز املالي عند التحول من املعيار املحاسبي الدولي رقم   3-4

 املعايير الدولية لعداد التقارير املالية 

 

 للمعيار رقم 
ً
 2018ينـاير  1من املعايير الدولية إلعـداد التقـارير املاليـة كمـا فـي  9إن التوضيحات املتعلقة بالتغير في قياس فنات املوجودات املالية وفقا

 تتضمن بصورة رئيسية على ما يلي:

 

 ى مليار درهم إل 17.48من انخفاض في القيمة الدفترية  امليون درهم ترتب عليه 243بقيمة  تسوية افتتاحية – صافي القروض والسلفيات

 ؛2017ديسمبر  31مليار درهم كما في  17.23

  5.57 مليـار درهـم إلـى 5.59فـي القيمـة مـن انخفـاض  امليـون درهـم ترتـب عليهـ 14بقيمـة  تسوية افتتاحيـة -نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 

 ؛2017ديسمبر  31مليار درهم كما في 
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3

من  9إلى املعيار رقم  39ركز املالي عند التحول من املعيار املحاسبي الدولي رقم التأثير على البنود الخاصة بأرصدة بيان امل  3-4

 )يتبع(املعايير الدولية لعداد التقارير املالية 

 

  درهـم إلـى  ليـون م 503مـن انخفـاض فـي القيمـة  امليون درهـم ترتـب عليهـ 1.87بقيمة  تسوية افتتاحية –ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك

 ؛2017ديسمبر  31م كما في دره يون مل 501

 1.87إلــى مليــار درهــم  1.87مــن انخفــاض فــي القيمــة  ادرهــم ترتــب عليهــ ألــف درهــم 363بقيمــة  تســوية افتتاحيــة – إتفاقيــات إعــادة الشــراء 

 ؛2017ديسمبر  31مليار درهم كما في 

  درهـم  ليـون م 795مـن انخفـاض فـي القيمـة  اعليهـ ترتـب مليـون درهـم 6بقيمـة  تسـوية افتتاحيـة –استثمار في سندات دين بالتكلفة املطفأة

 ؛2017ديسمبر  31درهم كما في ليون م 789إلى 

 

من املعايير  9إلى املعيار رقم  9من املعيار املحاسبي الدولي رقم عند التحول مطابقة رصيد مخصص انخفاض القيمة   3-5

 الدولية لعداد التقارير املالية 

 

 للمعيـار املحاسـبي الـدولي رقـم  الختاميين املخصي يتضمن الجدول أدناه مطابقة ب
ً
ومخصصـات  39لخسـائر انخفـاض قيمـة املوجـودات املاليـة وفقـا

 
ً
كمــا فــي  "املخصصــات واملطلوبــات املحتملــة واملوجــودات املحتملــة" 37لمعيــار املحاســبي الــدولي رقــم لارتباطــات التمويــل وعقــود الضــمانات املاليــة وفقــا

 للمعيـار رقـم  املتوقعة خصي االفتتاحي لخسائر االئتمانمع امل 2017ديسمبر  31
ً
مـن املعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير املاليـة  9التي تم تحديدها وفقـا

 .2018يناير  1كما في 

 

 2018يناير  1 إعادة القياس 2017ديسمبر  31 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    

 17.233.681 (242.648) 17.476.329 القروض والسلفيات بالتكلفة املطفأة

 5.573.307 (14.299) 5.587.606 النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية

 501.352 (1.866) 503.218 ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك 

 1.867.435 (363) 1.867.798 إتفاقيات إعادة الشراء

 788.603 (5.982) 794.585 استثمارات في سندات دين بالتكلفة املطفأة

 ------------------- ---------------- --------------- 

 26.229.536 (265.158) 25.964.378 

 =========== ========= ========== 
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 يراتاألحكام والتقد 4
 

أحكـــام وتقـــديرات وافتراضـــات تـــؤثر علـــى تطبيـــق السياســـات املحاســـبية و القـــيم املدرجـــة  اتخـــاذيتطلـــب إعـــداد املعلومـــات املاليـــة املرحليـــة مـــن اإلدارة 

 للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. إن النتائل الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

 

وضعتها إدارة املجموعة لتطبيق السياسات املحاسبية واملصـادر  التـيةن األحكام الهامة ، فاملرحلية املوجزة املوحدة ليةلغرض إعداد هذه البيانات املا

، بةســت ناء مــا 2017ديسـمبر  31متوافقــة مـع تلــك املســتخدمة فـي البيانــات املاليــة املوحـدة كمــا فــي وللسـنة املنتهيــة فــي  ةغيـر املؤكــد اتالرئيسـية للتقــدير 

 .9م نتيجة إعتما املعيا الدولي إلعداد التقارير املالية يلي وه

 

 تصنيف األصول املالية

  

ة تقييم نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ باملوجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل املالي هي فقط دفعات أصل وفائد

 على املبلغ األصلي املستحق.

  

 ملاليةانخفاض قيمة األدوات ا

خسائلر اإلئتمان  ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصول املالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي وإدراج معلومات تطلعية في قياستقييم 

 املتوقعة.

 

 إدارة املخاطر املالية  5

املفصـح عنهـا فـي البيانـات املاليـة املوحـدة كمـا فـي وللسـنة املنتهيـة  إن أهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة والسياسات املتعلقة بهـا متوافقـة مـع تلـك

 .2017ديسمبر  31في 

 

 توحيد البيانات املاليةأساس   6

للبـــنك تتحقــق الســيطرة عنــدما يكــون ته. واملنشــآت الخاضــعة لسيـــطر  للبنــكالبيانــات املاليــة  املرحليــة املوحــدةاملــوجزة  البيانــات املاليــة هــذه تتضــمن

سـة السـلطة على املنشأة املستثمر بها، التعرض للعوائد، أو الحقوق في العوائد املتغيـرة، من ارتباطها باملنشأة املستثمر بها، والقدرة على ممار السلطة 

 على املنشأة املستثمر بها للتأثير على قيمة عوائد املنشأة املستثمر بها.

 

انات املالية للبنك واملنشآت التابعة التالية. لقد تم إعداد البيانات املاليـة للشـركات التابعـة لـنفس البي املرحلية املوجزة املوحدة تضم البيانات املالية

 الفترة املالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك.

 

 ف الداخلية بين أعضاء املجموعة.عند توحيد البيانات املالية، يتم استبعاد كافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاري

 

ت تتم املحاسبة عن التغيرات في حصي املجموعة في الشركات التابعة التـي ال ينتل عنها فقدان البنك للسيطرة على الشركات التابعة كمعامال 

م في الشركات التابعة.  يتم ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصي البنك وحصي حقوق األطراف غير املسيطرة لتعكس التغيرات في حصصه

لدفع االعتراف مباشرة في حقوق امللكية بالفروق بين مبالغ تعديل حصي حقوق األطراف غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع/ مستحق ا

 .مساهمي البنكأو املقبوض/ مستحق القبي، وتوزع مباشرة على 
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  املرحلية ملوحدةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة ا

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 توحيد البيانات املالية )يتبع(أساس   6
 

 في الشركات التابعة املحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر هي كما يلي: البنكإن الحصي اململوكة من 
 

سنة  نسبة المتالك إسم الشركة التابعة

 التأسيس

 األنشطة الرئيسية سبلد التأسي

 2018 2017    

 مؤسسة مالية لبنان 1965 %100 %100 لبنان ش.م.ل.بنك اإلمارات 

 مؤسسة ماليةفي  االستثمار  اإلمارات العربية املتحدة 2007 %100 %100 إي ال كابيتال ش.م.ح
      

 وير العقارات أنشطة تط اإلمارات العربية املتحدة 2009 %100 %100 ريل استيت ش.م.ح بوس
      

 االستثمار  اإلمارات العربية املتحدة 2009 %100 %100 كابيتال ش.م.ح بوس
      

 تجارة عامة  اإلمارات العربية املتحدة  2008 %100 %100 بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.
      

  بوريالس جلف ش.م.ح

 بوس للتمويل ليمتد

 ش.م.حموياح كابيتال 

100%   

100% 

90% 

100% 

100% 

90% 

2011 

2015 

2010 

 اإلمارات العربية املتحدة

 جزر كايمان

 اإلمارات العربية املتحدة

 

 طوير العقارات االستثمار وتأنشطة 

 أنشطة تمويلية

 أنشطة تطوير العقارات

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

 :بنوك املركزيةتحليل نقد وأرصدة املجموعة لدى )أ( فيما يلي 

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
 نقد في الصندوق   59.371  58.403

 (7.1)إيضاح  قانونية ودائع  1.151.553  1.323.862
  حسابات جارية  431.075  450.268

 شهادات إيداع   2.467.701  3.755.073

5.587.606  4.109.700   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  (12.937)  -

5.587.606  4.096.763   

 

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

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 لعربية املتحدة ت اابنوك خارج دولة اإلمار   1.724.397  3.838.043

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  2.385.303  1.749.563

5.587.606  4.109.700   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  (12.937)  -

5.587.606  4.096.763   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30 املنتهية فيأشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

لـدى بنـوك مركزيـة مختلفـة وذلـك كحسـابات تحـت الطلـب، ودائـع ألجـل وودائـع أخـرى ودائـع قانونيـة يتطلب من املجموعة االحتــفاظ ب 7.1

رة لتمويــــل العمليــــات اليوميــــة للمجموعــــة. ومــــع ذلــــك، وافــــق لــــدى البنــــوك املركزيــــة غيـــــر متــــوفالودائــــع القانونيــــة . إن القانونيــــةحســــب املتطلبــــات 

% مــن متطلبــات اإلحتيــاطي 100، للبنــوك بــاالقتراض إلــى حــد 4310/2008املصــرف املركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  بموجــب الــبال  رقــم 

 540اإلمـارات العربيـة املتحـدة لـدى املصـرف املركـزي لدولـة ة الودائـع القانونيـ ت، بلغـ2018 يونيـو 30بالدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكـي. كمـا فـي 

 مليون درهم(. 718: 2017ديسمبر  31) مليون درهم
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 8

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

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  ة()مدقق
     

 تحت الطلب  539.969  289.304

 ألجل  77.985  213.914

503.218  617.954   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  (4.377)  -

503.218  613.577   
 

 

 

 :البنوك من ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي      

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   463.741  471.395
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  154.213  31.823

503.218  617.954   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  (4.377)  -

503.218  613.577   
 

 

 اقيات إعادة الشراءإتف 9
 

 

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

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   47.133  272.821
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  2.003.002  1.594.977

1.867.798  2.050.135   

-  (278)   

1.867.798  2.049.857   
 

درهم(  مليون  1.885 -2017ديسمبر  31درهم ) مليون  2.055أبرم البنك اتفاقيات إعادة شراء تم بموجبها الحصول على سندات بقيمة عادلة تبلغ 

 نقد. ويحتفظ الطرف املقابل باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املستلمة كضمان.كضمان مقابل إيداعات ال
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 قروض وسلفيات، صافي 10
 

 

 

 قاسة بالتكلفة املطفأة:امل املجموعة)أ( فيما يلي تحليل لقروض وسلفيات 
 

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 السحب على املكشوف  7.196.092  6.617.800

 قروض تجارية  9.473.092  10.142.743

 أوراق قبي  945.239  2.136.416

 أخرى  سلف  615.095  541.211

 املبلغ االجمالي للقروض و السلفيات   18.229.518  19.438.170

 يطرح: مخصي انخفاض القيمة  (1.773.774)  (1.555.122)

 يطرح: فوائد معلقة  (376.809)  (406.719)

 صافي قروض وسلفيات  16.078.935  17.476.329
 

 

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل الجغرافي )ب( فيما يلي 
 

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات داخل  15.480.897  16.782.025

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات خارج  2.748.621  2.656.145

19.438.170  18.229.518   

 

 هي كما يلي: الفترةالسلف بالقيمة الصافية بعد أخذ مخصي انخفاض القيمة. إن الحركة في املخصي خالل يتم اظهار القروض و  )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 الرصيد في بداية الفترة / السنة  1.555.122  1.583.551

 ، صافيخالل  إنخفاض القيمة منإضافات   7.000  6.289

 إضافات   30.576  351.302

 تحويل من الفوائد املعلقة  50.355  -

 شطوبات  (66.471)  (250.874)

 استردادات  (31.594)  (135.146)

 الرصيـد في نهاية الفترة / السنة  1.544.988  1.555.122

 املالية ر ير الدولية إلعداد التقاريمن املعاي 9املعيار رقم  تأثير إعتماد   228.786  -

 الرصيـد في نهاية الفترة / السنة  1.773.774  1.555.122
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 موجودات مالية أخرى  11

 :األخرى للمجموعةوجودات املالية فيما يلي امل

  2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

  ألف درهم  ألف درهم

  )غير مدققة(  )مدققة(

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة   

 ( إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر1)   

 ملكية مدرجة اسهم 130.407  103.453

 ير مدرجةملكية غ اسهم 16  -

103.453  130.423  

 ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2)   

 ملكية مدرجة اسهم 182.975  145.416

 ملكية غير مدرجة اسهم 557.806  564.417

 سندات ديـن 192.099  -

709.833  932.880  

 
   

 خرى مقاسة بالقيمة العادلةمجموع املوجودات املالية األ  1.063.303  813.286

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة   

 سندات ديـن 643.485  794.585

 خسائر اإلئتمان املتوقعة (4.307)  -

794.585  639.178  

 مجموع املوجودات املالية األخرى  1.702.481  1.607.871
 

 

 .(املالي دبي وسوق  أبوظبي لألوراق املالية سوق ) املالية لألوراق املتحدة العربية اإلمارات دولة سواقأ في هي املدرجة االستثمارات أغلبية إن
 

 فيما يلي تفصيل محفظة املوجودات املالية األخرى حسب املنطقة الجغرافية:
 

    2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  621.154  474.196

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  1.055.515  1.103.552

 اوروبا  30.119  30.123

1.607.871  1.706.788   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  (4.307)  -

1.607.871  1.702.481   
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 املرحليةالبيانات املالية املوجزة املوحدة إيضاحات حول 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 موجودات أخرى  12

    2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  حسابات متقابلة –قبوالت   935.285 629.651
  مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  تموجودا  1.906.673 1.262.546

 شيكات قيد التحصيل  680.500 -
 فوائد مستحقة القبي  40.774 40.943
 ة وإيرادات مستحقةحسابات مقاصة مدين  36.774 97.340
23.269 25.196   

ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 لعادلة املوجبة للمشتقات القيمة ا  7.106 5.945
 أخرى   145.237 133.038

2.192.732 3.777.545   
 

 ودائع العمالء  13

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

    2018 يونيو 30   2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 حسابات جارية وأخرى   3.390.794  3.742.322

 حسابات توفير  1.686.680  1.715.952

 ألجلودائع   15.194.239  16.172.197

21.630.471  20.271.713   
 

 

 

 أرصدة مستحقة للبنوكع و ودائ 14

 فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة املستحقة للبنوك:

    2018 يونيو 30   2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 تحت الطلب  120.017  4.319

 ألجل  110.391  82.803

87.122  230.408   
 

 

 للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي  
 

 

 

    2018 يونيو 30   2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  70.289  4.060

 مارات العربية املتحدةاإل  دولة بنوك خارج  160.119  83.062

87.122  230.408   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 
 

 

 أخرى  مطلوبات 15

    2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

 حسابات متقابلة  –قبوالت   935.285 629.651

 فوائد مستحقة الدفع  135.700 161.576

 وأخرى مصروفات مستحقة   101.215 84.599

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات   96.287 40.032

 شيكات املدراء  74.147 34.168

 إيرادات غيـر مكتسبة  64.733 26.271

  لخدمة للموظفيننهاية ا آتمخصي مكاف  42.737 42.569

1.018.866 1.450.104   

 سندات  دين مصدرة 16

مليون دوالر أمريكي  500قام البنك بالحصول على تمويل من خالل إصدار سندات دين رئيسية غير مضمونة )"السندات"( بمبلغ ، 2015يونيو  8ي ف

ابعة مملوكة بالكامل للبنك, مؤسسة في جزر كايمن. إّن السندات مليون درهم(عن طريق شركة بوس للتمويل ليمتد, شركة ت 1.836)أي ما يعادل 

 في املنة تستحق الدفع نصف سنويا , ومدرجة في بورصة إيرلندا. 3.374مضمونة بالكامل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة سنوية قدره 
 

 1،836ما يعادل )مليون دوالر أمريكي  500الية بلغت ، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة إجم2017فبراير  28في 

٪. وقد تم إصدار هذه 4.23 توازي نقطة أساس  225ضافة إلى ها خمس سنوات في مقايضة متوسطة باإل لفترة استحقاق مدأ( مليون درهم

 في بورصة إيرلندا.الذي تم إدراجه (EMTN)جل األ  ةاملتوسط سنداتب برنامل الالسندات بموج
 

 

 عامالت مع مالكي ومديري املجموعةم 17

 بنك الشارقة

 
 أرباحتوزيـعات 

 أرباح نقدية توزيع: 2016أرباح نقدية ) توزيععدم  على 2018مارس  24وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 م(.مليون دره 161%  بقيمة 7.66بقيمة 

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مليون درهم  7.5على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  2018مارس  24املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ وافق 

 .مليون درهم( 7.5: 2016)

 

 تبرعات

 7.5: 2016مليون درهم ) 7.5بات وتبرعات بقيمة هعلى  2018مارس  24وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 مليون درهم(.

 

 تحويل الى اإلحتياطيات

  50: 2016)مليون درهم  40على تخصيي مبلغ بقيمة 2018مارس  24 وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 إلى احطياتي الطوارئ.   مليون درهم(
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 املرحليةة املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية املوجز 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( معامالت مع مالكي ومديري املجموعة 17

 بنك المارات ولبنان
 

 أرباحتوزيـعات 

على  ، وافق املساهمون ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك 2018مارس  3 خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ

 .(مليون درهم 1.5منها حصي األطراف غير املسيطرة البالغة  مليون درهم 7.3أرباح نقدية بقيمة : 2016)توزيع أرباح نقدية عدم 

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

لبنك، وافق املساهمون دفع شركة تابعة ل ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، 2018مارس  3خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ 

 (. مليون درهم 0.7منها حصي األطراف غير املسيطرة البالغة  مليون درهم 3.6: 2016مليون درهم مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة ) 3.9مبلغ 

 

 العائد على السهم 18

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

  يونيو 30أشهر املنتهية في الستةلفترة  يونيو 30لفترة السـتة أشهر املنتهية في 

2017 2018 2017 2018  

  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(
     

 العائد األساس ي على السهم     

 )ألف درهم( الفترةخالل  مالكي البنكإلى  العائـدالربح  116.383 92.335 200.335 147.802
     

 ملالكي البنكالربح املتاح  116.383 92.335 200.335 147.802
     

 (بآالف األسهم)املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000

  
     

 العائد األساس ي على السهم )درهم( 0.055 0.044 0.095 0.070
 

 3، لم يكن هنالك أي تخفيي محتمل لألسهم القائمة2017 يونيو 30و 2018 يونيو 30كما في 

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 19

    2018 يونيو 30   2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 نات مالية للقروضضما  373.286  629.622

 ضمانات أخرى   2.124.024  1.736.696

 اعتمادات مستندية  1.218.155  1.372.439

 التزامات رأسمالية  17.496  17.496

3.756.253  3.732.961   

 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية  1.549.136  1.873.569

5.629.822  5.282.097   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 
 

 

 النقد وما يعادله 20

    2018 يونيو 30   2017 يونيو 30

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

 (7دى البنوك املركزية )إيضاح نقد وأرصدة ل  4.096.763  3.975.971

 (8 ئع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاحودا  613.577  479.960

 (9 )إيضاح إتفاقيات إعادة الشراء  2.049.857  2.380.091

 (14ودائع وأرصدة مستحقة بنوك )إيضاح   (230.408)  (141.219)

6.694.803  6.529.789   

(1.053.171)  (1.503.672)  

              -البنوكوأرصدة مستحقة من  لدى البنوك املركزية ودائع يطرح:

 ر من تاريخ االستحواذأشه ثالثةألكار من استحقاق ب

 (7إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح:   (1.151.553)  (1.254.385)

4.387.247  3.874.564   
 

 

 املوجودات االئتمانية 21

مليـــار درهـــم بالقيمـــة العادلـــة ( محـــتفظ بهـــا  0.7: 2017ديســـمبر  31) مليـــار درهـــم0.7 باســـتثمارات بمبلـــغ، تحـــتفظ املجموعـــة 2018 ونيـــوي 30كمـــا فـــي 

 .املرحلي املوجز املوحد نيابة عن عمالء ولم تدرج كموجودات في بيان املركز املالي

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 22

االعتياديـة  اع كبار املساهمين وأعضاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا للمجموعـة واملنشـآت املتعلقـة بهـم ضـمن سـياق أعمالهـتبـرم املجموعة معامالت م

 وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

 

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

 

 :واملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة املرحلي املوحد املوجز  بيان املركز املالي فياألرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة املدرجة  فيما يلي
 

   2018 يونيو 30  2017ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 قروض وسلفيات  652.317  647.927

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  122.296  122.045

769.972  774.613   

 ضمانات  ودائع  213.822  207.313

 صافي التعرض  560.791  562.659

 أخرى  ودائع  158.282  154.394
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 ةاملرحليإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 )يتبع( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 22

 

   يونيو 30أشهر املنتهية في الستةفترة 

2017  2018   

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

     

 إيرادات الفوائد  14.141  23.902

 ريف الفوائدمصا  16.772  4.458

 رئيسيينالدراء املتعويضات   11.467  11.136
 

 

 معلومات القطاعات  23

يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي  التـييتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية عن مكونات املجموعة و 

 أدائه. الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم 

 

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

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

 والحكومة ومؤسسات وأفراد

 تمثل بشكل رئيس ي إدارة املحفظة االستثمارية للمجموعة.  التـيية و )ب( األنشطة البنكية االستثمار 

 

قا ألسعار تمثل هذه القطاعات األساس الذي تب ي عليه املجموعة تقاريرها عن املعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ املعامالت بين القطاعين وف

 وزيع املالئم للمصاريف.تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والت
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 معلومات القطاعات )يتبع( 23

 يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة.

 

 ر مخصصةغي املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 )غير مدققة(: 2018 يونيو 30     

 املوجودات القطاعية  23.125.726 3.372.953 3.108.131 29.606.810

 يةاملطلوبات القطاع  21.437.405 3.591.312 514.820 25.543.537

      

  :)مدققة( 2017ديسمبر  31     

 املوجودات القطاعية  25.481.493 3.197.803 1.831.904 30.511.200

 املطلوبات القطاعية  22.347.244 3.706.810 389.215 26.443.269

 

 )غير مدققة(:  2018 يونيو 30نتهية في امل أشهر الستةلفترة يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجيين العمالء الإيرادات من      

 صافي إيرادات الفوائد -  214.850 19.389 - 234.239

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت -  57.022 - - 57.022

 أرباح عمالت أجنبية -  8.053 - - 8.053

 إيرادات اإلستثمارات -  - 41.558 - 41.558

 إيرادات األخرى  -  7.404 - - 7.404

 تشغيليةإيرادات   287.329 60.947 - 348.276

     

 

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية 

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة افي ص -  6.918 - - 6.918

 إستهالك ممتلكات ومعدات -  - - (14.679) (14.679)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  (109.079) (19.250) - (128.329)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - (2.955) (2.955)

 خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -  - - (9.167) (9.167)

 الربح للفترة  185.168 41.697 (26.801) 200.064
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 (معلومات القطاعات )يتبع 23
 

 :)غير مدققة( 2017 يونيو 30املنتهية في  أشهر الستة لفترةملجموعة يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة با

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجيين العمالء الإيرادات من      

 ادات الفوائدصافي إير  -  221.116 20.681 - 241.797

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت -  51.783 - - 51.783

 أرباح عمالت أجنبية -  10.269 - - 10.269

 إيرادات اإلستثمارات -  - 11.709 - 11.709

 إيرادات األخرى  -  6.905 6.000 - 12.905

 إيرادات تشغيلية  290.073 38.390 - 328.463

     

 

 أخرى  وهريةجبنود غيـر نقدية 

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  (28.374) - - (28.374)

 إستهالك ممتلكات ومعدات -  - - (14.432) (14.432)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  (107.023) (18.887) - (125.910)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - (2.955) (2.955)

 خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -  - - (4.330) (4.330)

 الربح للفترة  154.676 19.503 (21.717) 152.462

      

      

 يونيـــو 30) لفتــرةمـــن العمــالء الخــارجيين. لـــم تــتم أيــة عمليــات بيـــع بــين القطاعــات خـــالل هــذه ا الناتجــةتمثــل اإليــرادات الــواردة أعـــاله اإليــرادات 

القطاعــــات، تكلفــــة األمــــوال وتخصــــيي النفقــــات بــــين القطاعــــات ال يــــتم تحديــــدها مــــن قبــــل اإلدارة لغــــرض  شــــ يء(. إن املعــــامالت بــــين : ال 2018

 تخصيي املوارد. إن السياسات املحاسبية لتقارير القطاعات، هي نفس السياسات املحاسبية التـي تستخدمها املجـموعة.
 

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيي املوارد بين قطاعات: 
 

 خ
أ
وبعـي األخرى باست ناء املمتلكات واملعدات والشهرة واملوجودات غيـر امللموسة املتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املوجودات  صيت

 املبالغ املدرجة في املوجودات األخرى و  

 خصي
أ
 . خرى باست ناء بعي املبالغ املدرجة في املطلوبات األ املتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املطلوبات  ت
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2018 يونيو 30املنتهية في أشهر الستةلفترة 

 

 معلومات القطاعات )يتبع( 23
 

 املعلومات الجغرافية

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

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

   بلد املنشأ البلد األجنبي املجموع
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    2018  

348.276 81.687 266.589  

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

 )غير مدقق( 2018

 )غير مدقق( 2018 يونيو 30املوجودات غير املتداولة كما في   3.760.190 332.949 4.093.139

     

    2017  

328.463 70.140 258.323  

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

 )غير مدقق( 2017

 )غير مدقق( 2017 يونيو 30املوجودات غير املتداولة كما في   2.846.848 387.233 3.234.081
 

 

 املالية لألدوات العادلة القيمة 24

أطراف مطلعة  وفق معاملة منظمة بينات ي قد يتم به استبدال أي من املوجودات أو تسوية أي من املطلوبالقيمة العادلة هي السعر الذ

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

عمالها بشكل ماحوظ، أو إبرام معامالت وفق راض الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر في أعمالها بدون النية أو الحاجة لتقليي حجم أـاالفت

 شروط مجحـفة.
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائرمحتفظ بها موجودات مالية أخرى 
 

حصـول الفرصـة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق املالية التـي تمنح املجموعة تمثل اإلستثمارات املحتفظ بها ب

أوراق ملكيـــة مدرجـــة ســندات و  وتعزيـــز رأس املـــال. تتضـــمن تلــك االســـتثمارات أربـــاح ومكاســب املتـــاجرةتوزيعــات األربـــاح و مــن خـــالل  علــى عائـــدات

 .2018 يونيو 30على أسعار اإلغالق املعلنة كما في  تستند قيمها العادلة
 

 )غير مدرجة( الشامل األخر  محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل موجودات مالية أخرى 
 

ة يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إلــى نمــاذج خصــم التــدفقات النقديــة ونمــاذج التســعير املعتــرف بهــا، ويتضــمن ذلــك املقارنــة مــع أدوات مشــابه

 من قبل السوق.عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى املستخ
ً
 دمة عادة
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 (يتبع) املالية لألدوات العادلة القيمة 24

 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة
 

املـوجزة  اإلدارة أن القـيم الدفتريـة املدرجـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة الـواردة فـي البيانـات املاليـةتـرى ه، باست ناء ما هو مبـين فـي الجـدول أدنـا

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

 

 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  دفترية القيمة ال 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

 (مدققة) (مدققة) )غير مدققة( )غير مدققة( 

     موجودات مالية

 790.552 794.585 611.780 639.178 موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -

 

ب  
أ
 بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة لموجودات املالية األخرى القيمة العادلة ل ت
 

  املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لألدوات املالية التـي يتم قياسها بعد االعتـراف األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى 
ً
 إلـى  3إلـى  1املستويات مـن يقدم الجدول التالي تحليال

ً
اسـتنادا

 الدرجة التـي يمكن فيها مالحظة القيمة العادلة.
 

  قيــاس القيمــة العادلــة هــي تلــك املســتمدة مــن األســعار املتداولــة )غيـــر املعّدلــة( فــي أســواق األوراق املاليــة النشــطة للموجـــودات أو  1املســتوى

 املطلوبات املطابقة.

  ( التــــي يمكــن مالحظتهـــا فـــي 1األســـعار املدرجــة ضـــمن املســتوى ) غيــر أخـــرى  مــدخالتلـــة هــي تلـــك املســتمدة مـــن قيـــاس القيمــة العاد 2املســتوى

 )كمـا فـي األسـعار( أو بشـكلم غيــر مباشـر )أي املسـتمدة مـن األسـعار، بمـا فيهـا األسـعار املدرجــة فـ
ً
ي أســواق املوجودات أو املطلوبـات، إمـا مباشـرة

 غيـر نظاميـة(.

  فــيالقيمــة العادلــة هــي تلــك املســتمدة مــن تقنيــات التقيــيم التـــي تشــمل مــدخالت للموجــودات أو املطلوبــات التـــي ال تســتند  قيــاس 3املســتوى 

 بيانات السوق )بيانات غيـر ماحوظة(.إلى مالحظاأها 
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 (يتبع) املالية لألدوات العادلة القيمة 24

 

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

   املستوى األول   املستوى الثاني  املستوى الثالث  املجموع

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
         

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

درجة اسهم  130.407  -  -  130.407  ملكية مأ

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  16  16
         

 الشامل األخر إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل        

 ملكية مدرجة اسهم  182.975  -  -  182.975

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  577.806  557.806

 مدرجة غيـر سندات دين   -  192.099  -  192.099

 املجموع  313.382  192.099  557.822  1.063.303

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 ة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمسندات دين 

 سندات دين مدرجة  3.591.312  -  -  3.591.312

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  7.106  -  7.106

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (96.287)  -  (96.287)
 

  (ةمدقق) 2017 ديسمبر 31        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

درجة اسهم  103.453  -  -  103.453  ملكية مأ
       

  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 ملكية مدرجة اسهم  145.416  -  -  145.416

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  564.417  564.417

 املجموع  248.869  -  564.417  813.286

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين         

 سندات دين مدرجة  3.706.810  -  -  3.706.810

         

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  5.945  -  5.945

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (40.032)  -  (40.032)

 

 .الحالية خالل السنة 2و  1تحويالت بين املستوى  تتم أيةلم 
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 :بالقيمة العادلة قياس القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى   3تسوية املستوى 

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30  

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 ققة()مد  )غير مدققة(  
     

 913.010  564.417  الرصيد اإلفتتاحي

 37.309  -  إضافات

 (8.499)  -  شطوبات

 (377.403)  (6.611)  في الدخل الشامل اآلخر ااملعترف بهالخسارة 

 564.417  557.806  الرصيد النهائي
 

 كفاية رأس املال 25

 ل
ً
 املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.رة عن الصادتعاميم ليتم إحتساب نسبة كفاية رأس املال وفقا

 

 3القاعدة  

 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30 
 (ةمدققغير )  (ة)غيـر مدقق 
 ألف درهـم  ألف درهـم 

    قاعدة رأس املال 

  3.914.400  3.785.233 اإلجمالي املوحد كفاية رأس املال

  -  - اإلضافي الشق األول 

     

  3.914.400  3.785.233 1مستوى 

 245.400  286.597  2مستوى 

 4.159.800  4.071.830 مجموع قاعدة رأس املال

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 21.509.166  22.927.733 مخاطر االئتمان

 208.783  262.082 مخاطر السوق 

 1.481.723  1.481.723 مخاطر تشغيلية 
 23.199.672  24.671.538 رجحة حسب املخاطراملوجودات امل

 

    نسب رأس املال

 %16.87  %15.34 اإلجمالي املوحد نسبة كفاية رأس املال

 %16.87  %15.34 نسبة الشق األول 

 %17.93  %16.50 نسبة حقوق امللكية العادية

 

 املرحليةإعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة  26

 .2018 يوليو 23اإلدارة بتاريخ وإجازة إصدارها من قبل مجلس  املرحلية املوجزة املوحدة ات املاليةتم إعتماد البيان

 

 




