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 غير مدقق() املرحلي املوحداملوجز  بيان األرباح أو الخسائر

 سبتمبر 30في  املنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 

 

أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة  

 سبتمبر 30

أشهر املنتهية في التسعة لفترة 

 سبتمبر 30

 2018 2019 2018 2019 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 936.359 1,022,542 300.648 356,593  إيرادات الفوائد 

 (588.470) (691,200) (186.998) (248,444)  مصاريف الفوائد

 347.889 331,342 113.650 108,149  صافي إيرادات الفوائد 

 
 

    

 90.825 73,687 33.803 23,756  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 11.303 9,242 3.250 2,810  أرباح عمالت أجنبية

 58.654 17,718 17.096 2,107  من االستثمارات الربح

 11.088 14,126 3.684 1,845  اليرادات األخرى 

      

 519.759 446,115 171.483 138,667  إيرادات العمليات

 

 ليةااملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصافي 
 

(20,389) 11.500 (19,395) 18.418 

 538.177 426,720 182.983 118,278  صافي إيرادات العمليات

 

 وإدارية مصاريف عمومية
 

(91,584) (77.914) (231,870) (220.922) 

 (4.433) (4,433) (1.478) (1,478)  ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

 312.822 190,417 103.591 25,216  الربح قبل الضرائب

 (11.936) (18,406) (2.769) (5,055)  خارجية –مصاريف ضريبة الدخل 

 300.886 172,011 100.822 20,161  الربحصافي 

 
 

    

      عائدة إلى:

 301.290 172,502 100.955 20,338  مساهمي البنك

 (404) (491) (133) (177)  األطراف غيـر املسيطرة

  20,161 100.822 172,011 300.886 

 
 

    

 0.143 0.082 0.048 0.010 17  الربح األساس ي للسهم الواحد )درهم(

      

      

 

 

 

 ال يتجزأ 25 إلى 1 املرفقةتشكل اليضاحات 
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدةمن هذه البيانات املالية  جزءا
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 )غير مدقق( املرحلي املوحداملوجز الشامل  الدخل و  األرباح أو الخسائر  بيـان

  سبتمبر 30في  املنتهيةأشهر التسعة لفترة 

 

 30أشهر املنتهية في الثالثة لفترة 

 سبتمبر

أشهر املنتهية في التسعة لفترة 

 سبتمبر 30

 2019 2018 2019 2018 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 300.886 172,011 100.882 20,161 الربح للفترة 

 
    

     الشامل اآلخرالدخل  ربح  /)خسارة(بـنود

 إلى
ً

بيان األرباح أو الخسائر  بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

     املوجز املوحد املرحلي

 

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (31.473) (24,715) (54.293) (27,181) من خالل الدخل الشامل اآلخر

مالية بالقيمة العادلة  طلوباتصافي التغيـرات في القيمة العادلة مل

 36.578 (48,671) (20.005) 15,415 االرباح أو الخسائر نتيجة مخاطر االئتمانمن خالل 

 
    

 5.105 (73,386) (74.298) (11,766) االخر للفترةالشامل الدخل  ربح  /)خسارة(  مجموع

     

 305.991 98,625 26.584 8,395 للفترةالشامل الدخل  حرب  مجموع

 
    

     :عائدة إلى

 306.395 99,116 26.717 8,572 مساهمي البنك

 (404) (491) (133) (177) األطراف غير املسيطرة

   
  

 305.991 98,625 26.584 8,395 للفترةالشامل الدخل  ربح  مجموع

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 إلى 1املرفقة يضاحات تشكل ال 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(املرحلي املوحد املوجز في حقوق امللكية  بيان التغيرات
 

 

 سبتمبر 30في  املنتهيةأشهر التسعة لفترة 
 

 مجموع

 حقوق امللكية

األطراف غير 

 املسيطرة

مجموع حقوق 

 العائدة إلى امللكية

 ةاملستبقااألرباح  مساهمي البنك

احتياطي القيمة 

 العادلة لالستثمارات

ة    عام اتاحتياط

  رأس املال إحتياطي قانوني حتياطي طوارئ ا أخرى و 

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

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

 الربح للفترة - - - - - 301.290 301.290 (404) 300.886

 خر الشامل اآل الربح  - - - - 5.105 - 5.105 - 5.105

 الشامل للفترةمجموع  الدخل  - - - - 5.105 301.290 306.395 (404) 305.991

 (3.5إيضاح ) IFRS 9تأثير إعتماد  - - - - - (265.158) (265.158) - (265.158)

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

 (16 )إيضاح مكافآت أعضاء مجلس الدارة - - - - - (11.467) (11.467) - (11.467)

 (16 )إيضاحبرعات ت - - - - - (7.500) (7.500) - (7.500)

 )غير مدقق( 2018سبتمبر  30الرصيد في  2.100.000 1.050.000 600.000 100.000 (395.677) 624.416 4.078.739 11.058 4.089.797

 

         
 

 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في  2,100,000 1,050,000 600,000 250,257 (535,375) 300,324 3,765,206 13,709 3,778,915

 الربح للفترة - - - - - 172,502 172,502 (491) 172,011

6,919 - 6,919 - 6,919 - - - - 

اعادة تصنيف التصرف في االستثمارات بالقيم 

 خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من 

  ى خر اآل  ةالشاملالخسارة  - - - - (73,386) - (73,386) - (73,386)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - (66,467) 172,502 106,035 (491) 105,544

  IFRS 9تحويل إلى احتياطي  - - - 107,154 - (107,154) - - -

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

 (16 )إيضاح مكافآت أعضاء مجلس الدارة - - - - - (10,806) (10,806) - (10,806)

 (16 )إيضاح برعاتت - - - - - (7.500) (7.500)  (7.500)

 IFRS 16 تأثير اعتماد  - - -   (3,876) (3,876)  (3,876)

 )غير مدقق( 2019سبتمبر  30الرصيد في  2.100.000 1.050.000 640.000 357,411 (601,842) 303,490 3,849,059 13,218 3,862,277
 

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

 سبتمبر 30 املنتهية فيأشهر التسعة لفترة 

 سبتمبر 30

2018  

 سبتمبر 30

2019 

 

 ايضاح

 

   ألف درهم  ألف درهم

 نقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات ال    

 للفترةالربح   172,011  300.886

 على: تعديالت    

 استهالك املمتلكات واملعدات   24,367  22.043

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة  4,433  4.433

 على أدوات الدين  خصماطفاء ال  462  347

 ت من بيع ممتلكات ومعدا (/ الخسارةالربح)  (629)  82

 سندات دين مصدرة منلربح من القيمة العادلة اصافي   (64,935)  (91.141)

 الخسارة من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدةصافي   67,411  91.141

 موجودات مالية أخرى من )ربح( قيمة عادلة /خسارةصافي   43  (44.366)

 استثمار عقاري بيع من  صافي خسارة  1,000  -

 انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة صافي   19,395  (18.418)

 ارباح مستلمة  (16,638)  (14.964)

250.043  206,920   

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية    

 تغييرات في

 أشهر عةستعد بنوك والتـي تستحق بالالودائع واألرصدة املستحقة من   (14,509)  (97.230)

 ركزيةاملبنوك الالوادائع اللزامية لدى   73,050  228.541

 ياتالقروض والسلف  (2,106,370)  1.179.112

 موجودات أخرى   (148,180)  (1.887.516)

 ودائع العمالء  640,909  (1.936.406)

 مطلوبات أخرى   114,301  286.037

 األنشطة التشغيليةتخدم في املس النقد  (1,235,879)  (1.977.419)

 دفع مكافآت أعضاء مجلس الدارة والتبـرعات  (18,306)  (18.967)

 ألنشطة التشـغيـليةاملستخدم في  صـافي النقد  (1,252,185)  (1.996.386)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 شراء ممتلكات ومعدات  (80,026)  (14.630)

 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  5,363  298

 إضافات الى إستثمارات عقارية  (66,044)  (26.670)

 شراء موجودات مالية أخرى   (6,656)  (113.701)

 بيع موجودات مالية أخرى  املتحصل من  202,803  70.848

 أرباح مستلمة  16,638  14.964

 األنشطة االستثمارية (م فياملستخد)/ الناتج من صافي النقد  72,078  (68.891)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 توزيعات أرباح  2,644,561  -

 سندات دين مصدرة  (1,126,931)  -

 صافي النقدالناتج من األنشطة التمويلية  1,517,630  -

     

 في النقد وما يعادله )النقص(/ صافي الزيادة  337,523  (2.065.277)

 النقد وما يعادله في بداية الفترة  3,203,322  5.113.748

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 19 3,540,845  3.048.471

 

  25 إلى 1املرفقة تشكل اليضاحات 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 معلومات عامة 1
 

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

)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.1974يناير  26ات العربية املتحدة بتاريخ صادرة عن املصرف املركزي لدولة المار 

 

فروع في دولة  ثمانالشارقة، المارات العربية املتحدة. يمارس البنك أنشطته من خالل  – 1394يقع املكتب املسجل للبنك في شارع الخان، ص.ب: 

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

 

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

 

 عداد اإل أسس  2

 

التقــارير املاليــة املرحليــة الصــادر عــن مجلـــس  - 34دولي رقــم ملعيــار املحاســبي الــوفــق 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.غالبية عمليات  بها تسود التـيها العملة نإذ أبدرهم المارات  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

 .للمرة األولى  "عقود إيجار" ( 16)املعيار الدولي لعداد التقارير املالية رقم بإستثناء تطبيق  2018

 

قـــرأ وبـــة فـــي البيانـــات املاليـــة املوحـــدةجميـــع املعلومـــات املطل املرحليـــةاملـــوجزة املوحـــدة  ال تتضـــمن هـــذه البيانـــات املاليـــة
أ
لبيانـــات بـــالرجوع ل، وينبغـــي أن ت

 2019ســـبتمبر  30إلـــى  2019ينـــاير  1نتـــائل الفتـــرة مـــن  ر ـ. بالضـــافة إلـــى ذلـــك، ال تعتبـــ2018ديســـمبر  31املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة للســـنة املنتهيـــة فـــي 

 .2019ديسمبر  31في  التي ستنتهيللسنة املالية من املمكن توقعها  التـي للنتائلبالضرورة مؤشرا 

 

 التغيرات في السياسات املحاسبية والتقديرات واألحكام 3

 

, و لكنها لم تقم بإعادة بيان 2019يناير  1د التقارير املالية بأثر رجعي اعتبارأ من من املعايير الدولية العدا 16قامت املجموعة بتطبيق املعيار رقم 

, على النحو الذي تجيزه بعض االحكام  االنتقالية في املعيار. لذلك يتم االعتراف بإعادة التصنيف و 2018معلومات املقارنة في فترة التقرير لسنة 

 .2019يناير  1جديدة و بالتالي, تم االعتراف بها في امليزانية العمومية االفتتاحية في التعديالت املترتبة عن قوانين االيجار ال

 

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

 

بالتزمات االيجار املتعلقة بعقود االيجار التي تم تصنيفها  من املعايير الدولية العداد التقارير املالية, اعترفت املجموعة 16عند تطبيق املعيار رقم 

. تم قياس هذه املطلوبات بالقيمة الحالية ملدفوعات اليجار 17مسبقا على انها "عقود ايجار تشغيلي" وفقا ملبادئ املعيار املحاسبي الدولي رقم 

. ان التاثير املالي لتطبيق املالي لتطبيق املعيار هو غير 2019يناير  1اجر في املتبقية. مخصومة باستخدام معدل الفائدة على االقتراض الضافي للمست

 جوهري. 
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 )يتبع( التغيرات في السياسات املحاسبية والتقديرات واألحكام 3

 

 )يتبع( من املعايير الدولية العداد التقارير املالية 16تسويات معترف بها عند تطبيق املعيار رقم 

 

 البنك.ود ايجار مصنفة سابقا على انها عقود ايجار تمويلي من قبل لم تكن هناك عق

 

 انشطة االيجار لدى املجموعة و كيفية احتسابها

 

, تم تصنيف عقود إيجار مباني املكاتب على انها عقود ايجار تشغيلي. تم تحميل املبالغ املدفوعة بموجـب عقـود االيجـار التشـغيلي )صـافية 2018حتى 

 ط الثابت على مدى فترة االيجار.من املؤجر( على حساب االرباح و الخسائر  على اساس القس اي حوافز مستلمة

 

, يــتم االعتــراف بعقــود االيجــار علــى انهــا الحــق فــي اســتخدام االصــل و التــزام مماثــل فــي التــاريخ الــذي يتــوفر فيــه االصــل املــؤجر 2019ينــاير  1اعتبــارا مــن 

كــل دفعـــة مــن دفعـــات االيجـــار بــين االلتـــزام و تكلفــة التمويـــل. يــتم تحميـــل تكلفــة التمويـــل علــى االربـــاح او علـــى . يــتم توزيـــع لبنـــكلالســتخدام مـــن قبــل ا

االصـل  الخسائر على مدى فترة االيجار لتحقيق معدل فائدة دوري ثابـت علـى الرصـيد املتبقـي مـن االلتـزام لكـل فتـرة. يـتم اسـتهالك الحـق فـي اسـتخدام

 صل و مدة االيجار, ايهما اقصر, على اساس القسط الثابت.على مدى العمر االنتاجي لال 

 

فعات يــتم مبـــدئيا قيـــاس املوجــودات و املطلوبـــات الناتجـــة عــن عقـــد االيجـــار بالقيمــة الحاليـــة. تشـــمل مطلوبــات االيجـــار علـــى صــافي القيمـــة الحاليـــة لـــد

 االيجار التالية:

 ناقصا اي حوافز ايجار مستحقة القبضفعات الثابثة )بما في ذلك الدفعات الثابتة االساسية(, الد -

 املبالغ املتوقع دفعها من قبل املستاجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية -

 سعر ممارسة حالة الشراء في حال كان املستاجر على يقين معقول بممارسة ذلك الخيار, و  -

 ي يمارس هذا الخيار.في حال كان عقد االيجار يوضح املستاجر الذدفعات الغرامات النهاء عقد االيجار  -

 

 يــتم خصــم مــدفوعات االيجــار باســتخدام ســعر الفائــدة الضــم.ي فــي عقــد االيجــار. اذا تعــذر تحديــد هــذا املعــدل, فســيتم اســتخدام معــدل الفائــدة علــى

ي قيمــة مماثلــة فــي بيي ــة االقتــرا ض االضــافي للمســتاجر, و هــو املعــدل التــي يتعــين علــى املســتاجر دفعــه القتــراض االمــوال الالزمــة ل حصــول علــى اصــل ذ

 اقتصادية مماثلة ذات شروط و احكام مماثلة.

 

بتحليل التغيرات في قيم املوجـودات و املطلوبـات التـي يتعـين اعـادة قياسـها و اعـادة تقيمهـا وفقـا للسياسـات املحاسـبية  البنكقوم يفي تاريخ كل تقرير, 

الرئيسية املطبقة فـي احـدت تقيـيم مـن خـالل املوافقـة علـى املعلومـات فـي احتسـاب التقيـيم من املدخالت  البنكتحقق ي. بالنسبة لهذا التحليل, لبنكل

 للعقود و املستندات االخرى ذات الصلة.

 

 يتم قياس الحق في استخدام املوجودات بالتكلفة متضمنة ما يلي:

 

  العرض ناقصا اي دفعات حوافز مستلمة ءاي دفعات ايجار تم اداؤها في او قبل تاريخ بد -

 اشرة مبدئية, و باي تكاليف م -

 تكاليف االستعادة/ االصالحات -
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 )يتبع( التغيرات في السياسات املحاسبية والتقديرات واألحكام 3

 

 )يتبع( من املعايير الدولية العداد التقارير املالية 16تسويات معترف بها عند تطبيق املعيار رقم 

 

 االحكام الهامة في تحديد مدى عقد االيجار

 

دم ممارسـة عند تحديد مدة عقـد االيجـار, تاخـذ االدارة فـي االعتبـار جميـع الحقـائق و التـروف التـي تـوفر حـافزا اقتصـاديا ملمارسـة خيـار التمديـد, او عـ

معقـود تمديـد عقـد  خيار االنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )او الفترات التي تلي خيارات االنهاء( ضمن فترة االيجـار فقـط اذا كـان مـن املؤكـد بشـكل

تكــون ضـــمن االيجــار )او لــم يــتم انهائــه(. تــتم مراجعــة التقيــيم فـــي حالــة وقــوع حــدت هــام او تغييــر كبيــر فــي التـــروف التــي تــؤثر علــى هــذا التقيــيم و التــي 

 سيطرة املستاجر.

 

علــى اســاس القســط الثابــت كمصــروف ضــمن يــتم االعتــراف بمــدفوعات عقــود االيجــار قصــيرة االجــل و عقــود ايجــار املوجــودات ذات قيمــة املنخفضــة 

 شهر او اقل. 12االرباح او الخسائر. تتمثل عقود االيجار قصيرة االجل في عقود االيجار التي تمتد ملدته 

 

 ضمانات القيمة املتبقية

 

باملبــــالغ املتوقــــع دفعهــــا بموجــــب ان تقــــدير القيمــــة املســــتحقة الــــدفع بموجــــب ضــــمانات القيمــــة املتبقيــــة: تقــــوم املجموعــــة مبــــدئيا بتقــــدير و االعتــــراف 

 ضمانات القيمة املتبقية كجزء من التزام االيجار. تتم مراجعة املبالغ و تعديلها  اذا كان ذلك مناسبا في نهاية كل فترة تقرير. 

 

 إدارة املخاطر املالية  4

 

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

 .2018ديسمبر  31في 

 

 أساس توحيد البيانات املالية  5

 

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

 

  بها، السلطة على املنشأة املستثمر 

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

 .القدرة على ممارسة السلطة على املنشأة املستثمر بها للتأثير على قيمة عوائد املنشأة املستثمر بها 

 

شآت التابعة التالية. لقد تم إعداد البيانات املاليـة للشـركات التابعـة لـنفس تضم البيانات املالية املوجزة املوحدة املرحلية البيانات املالية للبنك واملن

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

 

عـــامالت املتبادلـــة بـــين أعضـــاء تلغـــى جميـــع املوجـــودات واملطلوبـــات وحقـــوق امللكيـــة واليـــرادات واملصـــاريف والتـــدفقات النقديـــة الداخليـــة املرتبطـــة بامل

 املجموعة بالكامل عند توحيد البيانات املالية.
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 )يتبع( أساس توحيد البيانات املالية  5

 

كمعـامالت إن التغيـرات في حصص ملكية البنك في الشركات التابعة، والتـي ال تؤدي إلى فقدان البنك للسيطرة على الشركات التابعة، يتم محاسبتها 

يــتم إجــراء تعــديل علــى القــيم الدفتريــة لحصــص البنــك وحصــص حقــوق األطــراف غيـــر املســيطرة لــتعكس التغيـــرات فــي حصصــهم فــي الشــركات ملكيــة. 

ملــدفوع/ التابعــة.  يــتم االعتـــراف مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة بــالفرق بــين مبــالغ تعــديل حصــص حقــوق األطــراف غيـــر املســيطرة والقيمــة العادلــة للمبلــغ ا

 املجموعة.عه، أو املبلغ املستلم/ املتوقع استالمه، وتسجل في حقوق امللكية مباشرة وتوزع على مالكي الواجب دف

 

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

 

 األنشطة الرئيسية يسبلد التأس سنة اإلستحواذ سنة التأسيس نسبة اإلمتالك إسم الشركة التابعة

 2019 2018     

 مؤسسة مالية لبنان 2008 1965 %  100 %  100 بنك المارات لبنان ش.م.ل.

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

 مالية

 تحدةالمارات العربية امل 2007 2007 %100 %100 ريل استيت ش.م.ح بوس
أنشطة تطوير 

 العقارات

 االستثمار المارات العربية املتحدة 2007 2007 %100 %100 كابيتال ش.م.ح بوس

بوليكو للتجارة العامة 

 ذ.م.م.
 تجارة عامة المارات العربية املتحدة 2008 2008 100% 100%

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

 وتطوير العقارات

 بوس للتمويل ليمتد

 
 أنشطة تمويلية جزر كايمان 2015 2015 100% 100%

 المارات العربية املتحدة 2017 2010 %90 %90 موي ح كابيتال ش.م.ح
أنشطة تطوير 

 العقارات

تفاقيات إعادة بوس ل

 ليمتد الشراء

 

 أنشطة تمويلية جزر كايمان 2018 2018 100% 100%

 ليمتد لمشتقاتبوس ل

 
 أنشطة تمويلية جزر كايمان 2018 2018 100% 100%
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 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 6
 

 

 بنوك املركزية:تحليل نقد وأرصدة املجموعة لدى )أ( فيما يلي 

   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 نقد في الصندوق   65,561  57,144
 (6.1)ايضاح  قانونية ودائع  996,037  1,069,087

  حسابات جارية  896,863  858,287
 شهادات إيداع   2,286,772  2,660,207

4,644,725  4,245,233   

 خسائر الئتمان املتوقعة  (8,051)  (8,382)

4,636,343  4,237,182   

 

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

   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة المار   1,611,635  1,725,320

 عربية املتحدةبنوك داخل دولة المارات ال  2,633,598  2,919,405

4,644,725  4,245,233   

 خسائر الئتمان املتوقعة  (8,051)  (8,382)

4,636,343  4,237,182   
 

 

 

لـدى بنـوك مركزيـة مختلفـة وذلـك كحسـابات تحـت الطلـب، ودائـع ألجـل وودائـع أخـرى ودائـع قانونيـة يتطلب من املجموعة االحتــفا  ب 6.1

لــــدى البنــــوك املركزيــــة غيـــــر متــــوفرة لتمويــــل العمليــــات اليوميــــة للمجموعــــة. ومــــع ذلــــك، وافــــق ودائــــع القانونيــــة ال. إن القانونيــــةحســــب املتطلبــــات 

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

 441لدى املصرف املركزي لدولـة المـارات العربيـة املتحـدة الودائع القانونية  ت، بلغ2019سبتمبر  30. كما في بالدرهم الماراتي والدوالر األمريكي

 مليون درهم(. 488: 2018ديسمبر  31مليون درهم )
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 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 7

 

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

   2019سبتمبر  30  2018مبر ديس 31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 تحت الطلب  416,895  276,592

 ألجل  126,254  232,074

508,666  543,149   

 خسائر الئتمان املتوقعة  (2,769)  (881)

507,785  540,380   
 

 

 

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

   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة المار   483,945  426,731
 بنوك داخل دولة المارات العربية املتحدة  59,204  81,935

508,666  543,149   

 خسائر الئتمان املتوقعة  (2,769)  (881)

507,785  540,380   
 

 

 إتفاقيات إعادة الشراء 8

 
 

 

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

   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 بنوك داخل دولة المارات العربية املتحدة  1,223,919  849,534

849,534  1,223,919   

 خسائر الئتمان املتوقعة  (144)  (346)

849,188  1,223,775   
 

 

 مليون  850 -2018ديسمبر  31درهم ) مليون  1,223اتفاقيات إعادة شراء تم بموجبها الحصول على سندات بقيمة عادلة تبلغ  جموعةامل تأبرم

 رهم( كضمان مقابل إيداعات النقد. ويحتفظ الطرف املقابل باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املستلمة كضمان.د
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 قروض وسلفيات، صافي 9

 

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

 

   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   همألف در   ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 السحب على املكشوف  8,216,531  7,192,041

 قروض تجارية  9,843,405  9,355,962

 أوراق قبض  1,128,184  1,072,325

 سلف أخرى   1,013,477  707.229

 صافي فوائد معلقةاملبلغ االجمالي للقروض و السلفيات   20,201,597  18,327,557

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة  (1,900,289)  (2,113,223)

16,214,334  18,301,308   

 

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل الجغرافي )ب( فيما يلي 

 

   2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 المارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات داخل  16,709,037  15,617,879

 المارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات خارج  3,492,560  2,709,678

18,327,557  20,201,597   

 

  املالية التقارير لعداد الدولية املعايير من 9 رقم احتياطي املعيار (ج)

 

 
ً
 املتحدة العربية المارات مصرف توجيهات بموجب املكون  املخصص تجاوز  إذا زي،املرك املتحدة العربية المارات مصرف من الصادر للتعميم وفقا

  املكون  املخصص عن املركزي 
ً
 املعايير من 9 رقم املعيار احتياطي إلى الزيادة تحويل يجب املالية، التقارير لعداد الدولية املعايير من 9 رقم ملعيار وفقا

 :التالي النحو على ذلك تفاصيل انبي يتم .املالية التقارير لعداد الدولية

 

 البنك البنك   

 2018ديسمبر 31 2019سبتمبر  30   

 ألف درهم ألف درهم   

     محدد -احتياطي االنخفاض في القيمة 

  محددة مخصصات
ً
 مصرف من الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركزي  املتحدة العربية المارات
  

1,255,529 1.389.130 

  3 املرحلة مخصصات 
ً
الدولية  املعايير من 9 رقم للمعيار طبقا

 املالية التقارير لعداد
  1,006,493 1.252.614 

 في االنخفاض احتياطي إلى تحويله تم محتفظ به محدد مخصص

 القيمة
  249,036 136.516 



 ة مساهمة عامةشرك -بنك الشارقة 
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 )يتبع( قروض وسلفيات، صافي 9

 

    

  )يتبع(  املالية التقارير لعداد الدولية املعايير من 9 رقم احتياطي املعيار (ج)

 

 البنك البنك   

 2018ديسمبر 31 2019سبتمبر  30   

 ألف درهم ألف درهم   

     جماعي -احتياطي االنخفاض في القيمة 

  عامة مخصصات
ً
 المارات مصرف من الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركزي  املتحدة العربية
  

754,704 719.927 

  2 واملرحلة 1 املرحلة مخصصات 
ً
الدولية  املعايير من 9 رقم للمعيار طبقا

 املالية التقارير لعداد
  746,329 706.186 

 13.741 8,375   القيمة في االنخفاض احتياطي إلى تحويله تم محتفظ بهعام  مخصص

 
 

 

 

 موجودات مالية أخرى  10

 

 :وجودات املالية األخرى للمجموعةفيما يلي امل ( أ)

  2019سبتمبر  30  2018مبر ديس 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 146,374  143,446

143,446  146,374  

 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( إستثمارات بالق2)   

 ملكية مدرجة اسهم 126,942  160,069

 ملكية غير مدرجة اسهم 300,211  323,239

 سندات ديـن 150,766  190,565

673,873 
 

577,919 
 

 مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة 724,293  817,319

 خرى مقاسة بالتكلفة املطفأةاملوجودات املالية األ    

 سندات ديـن 546,491  675,585

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأةعلى  خسائر الئتمان املتوقعة (3,277)  (4,031)

671,554  543,214  

 مجموع املوجودات املالية األخرى  1,267,507  1,488,873
 

 

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

 



 ة مساهمة عامةشرك -بنك الشارقة 
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 )يتبع( موجودات مالية أخرى  10

 

 فيما يلي تفصيل محفتة املوجودات املالية األخرى حسب املنطقة الجغرافية:  ( ب)

 
 

    2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   درهمألف   ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 دولة المارات العربية املتحدة  582,048  693,747

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  658,624  769,040

 اوروبا  30,112  30,117

1,492,904  1,270,784   

 خسائر الئتمان املتوقعة  (3,277)  (4,031)

1,488,873  1,267,507   

 
 

 موجودات أخرى  11

 

    2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  حسابات متقابلة –قبوالت   777,310 732,922

  مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  موجودات  2,532,016 2,113,117

 شيكات قيد التحصيل  733,550 973,857

 ة وإيرادات مستحقةحسابات مقاصة مدين  24,240 65,990

 فوائد مستحقة القبض  40,925 64,954

15,587 14,464   
ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 لعادلة املوجبة للمشتقات القيمة ا  12,370 3,590

 أخرى   86,766 14,937

3,984,954 4,221,641   
 

 ودائع العمالء  12

 

 الء:فيما يلي تحليل ودائع العم

    2019سبتمبر  30   2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 حسابات جارية وأخرى   2,814,650  2,952,570

 حسابات توفير  1,489,937  1,595,786

 ألجلودائع   16,455,491  15,570,813

20,119,169  20,760,078   
 

 



 ة مساهمة عامةشرك -بنك الشارقة 
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 وكأرصدة مستحقة للبنع و ودائ 13

 

 فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة املستحقة للبنوك: )أ(

    2019سبتمبر  30   2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 تحت الطلب  21,974  46,853

 ألجل  11,995  258,078

304,931  33,969   

 
 

 للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  للودائعفيما يلي التحليل الجغرافي )ب(        
 

 

    2019سبتمبر  30   2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 المارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  17,036  209,121

 المارات العربية املتحدة دولة بنوك خارج  16,933  95,810

304,931  33,969   
 

 

 

 أخرى  تمطلوبا 14

    2019سبتمبر  30  2018ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

 حسابات متقابلة  –قبوالت   777,310 732,922

 فوائد مستحقة الدفع  200,446 172,668

 عقد االيجار مطلوبات  85,849 -

 إيرادات غيـر مكتسبة  66,340 97,080

  نهاية الخدمة للموظفين آتفمخصص مكا  44,465 44,808

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات   10,367 62,808

 شيكات املدراء  38,859 15,191

 وأخرى مصروفات مستحقة   118,964 92,119

1,217,596 1,342,600   

 

 سندات  دين مصدرة 15

 

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

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

حق الدفع نصف سنويا , ومدرجة في بورصة إيرلندا. تست % 3.374السندات مضمونة بالكامل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة سنوية قدره 

 . 101بسعر  عن طريق مناقصة عامة مليون دوالر من هذه السندات 300شراء  عادة البنكأ, 2019 سبتمبر 18 في

 



 ة مساهمة عامةشرك -بنك الشارقة 
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 (يتبعسندات  دين مصدرة ) 15

 

 1،836ما يعادل )أمريكي  دوالر مليون  500غت ، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة إجمالية بل2017فبراير  28في 

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

 الذي تم إدراجه في بورصة إيرلندا.(EMTN)األجل املتوسطة  سنداتالسندات بموجب برنامل ال

 

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

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

 .(EMTN) األجل املتوسطة السندات برنامل ببموج السندات هذه إصدار

 

 2,204ما يعادل )أمريكي  دوالر مليون  600، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة إجمالية بلغت 2019 سبتمبر 18في 

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

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

 

 معامالت مع مالكي ومديري املجموعة 16

 

 بنك الشارقة

 
 أرباحتوزيـعات 

أرباح توزيع عدم : 2017أرباح نقدية ) توزيععدم  على 2019 يوليو 6عقد بتاريخ وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املن

 (.نقدية

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مليون درهم  7.5على مكافآت أعضاء مجلس الدارة بقيمة  2019يوليو  6وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 .م(مليون دره 7.5: 2017)

 

 تبرعات

 7.5: 2017مليون درهم ) 7.5بات وتبرعات بقيمة هعلى  2019يوليو  6وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 مليون درهم(.

 

 بنك الشارقة
 

 تحويل الى اإلحتياطيات

  40: 2017)مليون درهم  40على تخصيص مبلغ بقيمة  2019ليو يو  6 وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 ي الطوارئ.  اطيتإلى اح مليون درهم(

 

 

 

 

 



 ة مساهمة عامةشرك -بنك الشارقة 
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 (يتبعمعامالت مع مالكي ومديري املجموعة ) 16

 

 بنك اإلمارات ولبنان

 

 أرباحتوزيـعات 

على  لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك، وافق املساهمون  ملساهمي بنك المارات 2019فبراير  23 خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ

 .(عدم توزيع أرباح نقدية: 2017)توزيع أرباح نقدية عدم 

 

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

ون دفع لبنك، وافق املساهمملساهمي بنك المارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة ل 2019فبراير  23خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ 

 (. مليون درهم 3.9: 2017مليون درهم مكافآة ألعضاء مجلس الدارة ) 3.3مبلغ 

 

 العائد على السهم 17

 

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

 30أشهر املنتهية في التسعة لفترة 

 برسبتم

 30أشهر املنتهية في  الثالثةلفترة 

 سبتمبر

 

2018 2019 2018 2019  

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

 العائد األساس ي على السهم     

 )ألف درهم( الفترةخالل  مالكي البنكإلى  العائـدالربح  20,338 100.955 172,502 301.290
     

 ملالكي البنكالربح املتاح  20,338 100.955 172,502 301.290
     

 (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( 0.010 0.048 0.082 0.143

 

 .، لم يكن هنالك أي تخفيض محتمل لألسهم القائمة2018سبتمبر  30و 2019سبتمبر  30كما في 

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 18

    2019سبتمبر  30   2018ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 ضمانات مالية للقروض  301,751  338,716

 ضمانات أخرى   2,477,984  2,405,593

 اعتمادات مستندية  845,521  1,092,173

3,836,482  3,625,256   

 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية  1,634,568  1,577,285

5,413,767  5,259,824   
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  النقد وما يعادله 19

    2019سبتمبر  30  2018سبتمبر  30

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

     

 (6نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية )إيضاح   4,237,182  3.594.936

 (7 ئع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاحودا  540,380  743.237

 (8 )إيضاح إتفاقيات إعادة الشراء  1,223,775  1.763.836

 (13ودائع وأرصدة مستحقة بنوك )إيضاح   (33,969)  (417.811)

5.684.198  5,967,368   

(1.540.406)  (1,430,486)  

              -البنوكوأرصدة مستحقة من  لدى البنوك املركزية ودائعيطرح: 

 ر من تاريخ االستحواذأشه 3ألكثر من استحقاق ب

 (6إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح:   (996,037)   (1.095.321)

3.048.471  3,540,845   
 

 

 وجودات االئتمانيةامل 20

 

مليــار درهــم بالقيمــة العادلــة ( محــتفظ بهــا  0.6: 2018ديســمبر  31درهــم ) مليــار  0.6 باســتثمارات بمبلــغ، تحــتفظ املجموعــة 2019ســبتمبر  30كمــا فــي 

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

 

 العالقةاملعامالت مع األطراف ذات  21

 

االعتياديـة  اتبـرم املجموعة معامالت مع كبار املساهمين وأعضاء مجلـس الدارة والدارة العليـا للمجموعـة واملنشـآت املتعلقـة بهـم ضـمن سـياق أعمالهـ

 وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

 ولم يتم الفصاح عنها في هذا اليضاح.ت املالية، عند توحيد البيانابين املجموعة والشركات التابعة الداخلية املعامالت  تم حذف
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 )يتبع( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 21

 

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

 
 

   2019سبتمبر  30  2018يسمبر د 31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 قروض وسلفيات  618,383  492,785

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  119,719  120,140

612,925  738,102   

 ضمانات  ودائع  118,563  7,281

 صافي التعرض  619,539  605,644

 أخرى  ودائع  141,238  131,559
  

 

   سبتمبر 30أشهر املنتهية في التسعة فترة 

2018  2019   

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

     

 إيرادات الفوائد  37,573  38.223

 مصاريف الفوائد  6,725  7.705

 رئيسيينالدراء املتعويضات   10,806  11.467
 

 

 معلومات القطاعات  22

 

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

 الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 

 

 ين رئيسيين هما: ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة املجموعة إلى قطاع

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

 والحكومة ومؤسسات وأفراد

 وعة. تمثل بشكل رئيس ي إدارة املحفتة االستثمارية للمجم التـي)ب( األنشطة البنكية االستثمارية و 

 

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

 تحددها الدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع املالئم للمصاريف.
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 ل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة.يمث

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 )غير مدققة(: 9201سبتمبر  30     

 املوجودات القطاعية  24,504,805 2,927,795 3,799,832 31,232,432

 املطلوبات القطاعية  21,571,357 5,233,508 565,290 27,370,155

      

 

  :)مدققة( 8201ديسمبر  31     

      

 املوجودات القطاعية  22,296,421 3,157,551 3,556,611 29,010,583

 املطلوبات القطاعية  21,157,023 3,589,972 484,673 25,231,668

 

 )غير مدققة(: 2019سبتمبر  30املنتهية في  أشهر التسعة  باملجموعة لفترةيمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة 

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجيين العمالء الإيرادات من      

 صافي إيرادات الفوائد -  307,598 23,744 - 331,342

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت -  73,687 - - 73,687

 أرباح عمالت أجنبية -  9,242 - - 9,242

 إيرادات الستثمارات -  - 17,718 - 17,718

 إيرادات األخرى  -  15,126 (1,000) - 14,126

 إيرادات تشغيلية  405,653 40,462 - 446,115

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية      

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  (19,395) - - (19,395)

 إستهالك ممتلكات ومعدات -  - - (24,367) (24,367)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  (176,378) (31,125) - (207,503)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - (4,433) (4,433)

 خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -  - - (18,406) (18,406)

 الربح للفترة  209,880 9,337 (47,206) 172,011
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 (: )غير مدققة 2018سبتمبر  30املنتهية في  أشهر التسعة ة لفتر الخاصة باملجموعة يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال 

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجيين العمالء الإيرادات من      

 وائدصافي إيرادات الف -  318.712 29.177 - 347.889

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت -  90.825 - - 90.825

 أرباح عمالت أجنبية -  11.303 - - 11.303

 إيرادات الستثمارات -  - 58.654 - 58.654

 إيرادات األخرى  -  11.088 - - 11.088

 تشغيليةإيرادات   431.928 87.831 - 519.759

     

 

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية 

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  18.418 - - 18.418

 إستهالك ممتلكات ومعدات -  - - (22.043) (22.043)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  (169.047) (29.832) - (198.879)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - (4.433) (4.433)

 خارجية - رائب الدخلضمصاريف  -  - - (11.936) (11.936)

 الربح للفترة  281.299 57.999 (38.412) 300.886
 

 

: 2019سـبتمبر  30) لفتـرةمن العمالء الخارجيين. لـم تـتم أيـة عمليـات بيـع بـين القطاعـات خـالل هـذه ا الناتجةتمثل اليرادات الواردة أعاله اليرادات 

وتخصــيص النفقـات بــين القطاعـات ال يــتم تحديــدها مـن قبــل الدارة لغـرض تخصــيص املــوارد.  شـ يء(. إن املعــامالت بـين القطاعــات، تكلفـة األمــوال ال 

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

 

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد بين قطاعات: 

 

 خصــص
أ
وبعـــض األخــرى باســتثناء املمتلكــات واملعـــدات والشــهرة واملوجــودات غيــــر امللموســة املتضــمنة فــي التقـــارير ات قطاعـــللجميــع املوجــودات  ت

 املبالغ املدرجة في املوجودات األخرى و  

 خصص
أ
 باستثناء بعض املبالغ املدرجة في املطلوبات األخراملتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املطلوبات  ت
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 املعلومات الجغرافية

 

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

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

   بلد املنشأ البلد األجنبي املجموع
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    2019  

446,115 114,564 331,551  

سبتمبر  30أشهر املنتهية في التسعة )من العمالء الخارجيين( لفترة  إيرادات تشغيلية

 )غير مدقق( 2019

 )غير مدقق( 2019سبتمبر  30ر املتداولة كما في املوجودات غي  4,571,911 313,061 4,884,972

     

    2018  

519.759 105.010 414.749  

سبتمبر  30أشهر املنتهية في التسعة )من العمالء الخارجيين( لفترة  إيرادات تشغيلية

 )غير مدقق( 2018

 )غير مدقق( 2018سبتمبر  30املوجودات غير املتداولة كما في   4.204.538 337.400 4.541.938
 

 

 املالية لألدوات العادلة القيمة 23

 

أطراف مطلعة  وفق معاملة منتمة بيني قد يتم به استبدال أي من املوجودات أو تسوية أي من املطلوبات القيمة العادلة هي السعر الذ

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

راض الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر في أعمالها بدون النية أو الحاجة لتقليص حجم أعمالها بشكل م حو ، أو إبرام معامالت وفق ـاالفت

 شروط مجحـفة.

 

 سـائربالقيمة العادلة من خالل األرباح والخمحتفظ بها موجودات مالية أخرى 

 

الحصـول فرصـة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق املالية التـي تمنح املجموعة تمثل الستثمارات املحتفظ بها ب

جـة تسـتند قيمهـا وتعزيـز رأس املـال. تتضـمن تلـك االسـتثمارات أوراق ملكيـة مدر  أرباح ومكاسب املتاجرةتوزيعات األرباح و من خالل  على عائدات

 .2019سبتمبر  30على أسعار الغالق املعلنة كما في  العادلة

 

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

 

عند توفر بيانات سوق  للمقارنة نهج صافي قيمة األصول، نهج الدخل، نهج األصول أو نسب قابلةيتم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى نماذج 

 من قبل السوق 
ً
 .وتحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى املستخدمة عادة
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 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

 

املـوجزة  الدارة أن القـيم الدفتريـة املدرجـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة الـواردة فـي البيانـات املاليـةتـرى الجـدول أدنـاه،  باستثناء ما هو مبـين فـي

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

 

 2018ديسمبر  31 2019سبتمبر  30 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

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

     موجودات مالية

 663,231 671,554 477,939 543,214 موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -

 

ب.ى
أ
 بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة يمة العادلة للموجودات املالية األخرى الق ت

 

  املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 

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

ً
اسـتنادا

 الدرجة التـي يمكن فيها مالحتة 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 مالحتتهـــا فـــي 1األســـعار املدرجــة ضـــمن املســتوى ) غيــر أخـــرى  مــدخالتس القيمــة العادلـــة هــي تلـــك املســتمدة مـــن قيـــا 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 نتاميـة(.

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

 بيانات السوق )بيانات غيـر م حوظة(.إلى مالحتاتها 
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 (يتبع) املوحد املرحلي املوجز  في بيان املركز املالي االعتـراف بقياس القيمة العادلة

 
 

   املستوى األول   املستوى الثاني  املستوى الثالث  املجموع

 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
         

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإستثمارات بال        

درجة اسهم  146,374  -  -  146,374  ملكية مأ
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 ملكية مدرجة اسهم  126,942  -  -  126,942

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  300,211  300,211

 مدرجة غيـر سندات دين   -  150,766  -  150,766

 املجموع  273,316  150,766  300,211  724,293

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين 

 سندات دين مدرجة  2,588,948  -  -  2,588,948

         

 أخرى  ت/ مطلوبا موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  12,370  -  12,370

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (10,367)  -  (10,367)
 

  (مدققة) 2018 ديسمبر 31        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 خسائرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال        

درجة اسهم  143,446  -  -  143,446  ملكية مأ
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 ملكية مدرجة اسهم  160,069  -  -  160,069

 اسهم ملكية غيـر مدرجة  -  -  323,239  323,239

 سندات دين غيـر مدرجة  -  190,565  -  190,565

 املجموع  303,515  190,565  323,239  817,319

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين         

 سندات دين مدرجة  3,589,972  -  -  3,589,972

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالعادلة القيمة   -  3,590  -  3,590

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (62,808)  -  (62,808)

 

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

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30  

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 564,417  323,239  الرصيد الفتتاحي

 (241,178)  (23,028)  املعترف به في الدخل الشامل اآلخرالخسارة 

 323,239  300,211  الرصيد النهائي

 

 كفاية رأس املال 24
 

 لي
ً
 املصرف املركزي لدولة المارات العربية املتحدة.الصادرة عن تعاميم لتم إحتساب نسبة كفاية رأس املال وفقا

 

 3القاعدة  

 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر  30 

 (ة)مدقق  (ة)غيـر مدقق 
 ألف درهـم  ألف درهـم 

    قاعدة رأس املال 

  3,312,548  2,761,339 الجمالي املوحد كفاية رأس املال

  -  - الضافي الشق األول 

     

  3,312,548  2,761,339 1مستوى 

 294,292  320,647  2مستوى 

 3,606,840  3,081,986 مجموع قاعدة رأس املال

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 23,543,342  25,651,757 مخاطر االئتمان

 288,487  305,786 مخاطر السوق 

 1,414,857  1,414,857 اطر تشغيلية مخ
 25,246,686  27,372,400 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

    

 %13.12  %10.09 الجمالي املوحد نسبة كفاية رأس املال

 %13.12  %10.09 نسبة الشق األول 

 %14.29  %11.26 نسبة حقوق امللكية العادية
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