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 تقرير مدقق الحسابات املستقل

 السادة املساهمين

 بنك الشارقة ش.م.ع.

 الشارقة

 اإلمارات العربية املتـحدة

 

 املوحدة  تقرير حول تدقيق البيانات املالية
 

 الرأي  

 يشار إليهما ) التابعة وشركاته  "( البنك )" بنك الشارقة ش.م.ع.لاملرفقة  املوحدة قمنا بتدقيق البيانات املالية
ً
، اإلمارات  الشارقة "املجموعة"(، ـبـ معا

الدخل الشامل املوحد، وبيان  وبيان الدخل املوحد، بيان و ، 2020ديسمبر  31والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما في ، العربية املتحدة

  البيانات املالية تتضمن ملخًصا  حول ، وإيضاحات وحد للسنة املنتهية بذلك التاريخوبيان التدفقات النقدية املاملوحد،  امللكية التغيرات في حقوق 

 . للسياسات املحاسبية الهامة
 

 

ديسمبـر   31في وفي رأينا، فإن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية املركز املالي املوحد للمجموعة كما 

 للمعاييـر الدولية للتقاريـر املالية.  وأدائها 2020
ً
 املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا

 

ــــرأي  اساس الـ

 في فقرة مسؤوليات مدقق الحساب 
ً
حول   اتلقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضـحة تفصيًل

سلوك  تدقيق البيانات املالية املوحدة الواردة بتقريرنا. أننا مستقلون عن املجموعة وفق معايير السلوك الدولية ملجلس املحاسبين "قواعد ال

العربية املتحدة.   ن" ووفًقا للمتطلبات األخًلقية األخرى ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة بدولة اإلماراتيللمحاسبين املهني 

ًلئمة لتوفر أساسا  هذا، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخًلقية األخرى وفقا لهذه املتطلبات. نعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية وم

 لرأينا. 

 

 أمور التدقيق الرئيسية

 ألحك
ً
امنا املهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفترة الحالية.  تتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقا

 حولها.نكما أنها أموًرا ال نبدي رأًيا متم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات املالية املوحدة بشكل مجمل، 
ً
 فصًل

 

  



 

  

 

 املستقلتقرير مدقق الحسابات 

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيس ي أمر التدقيق الرئيس ي

 ولبنان اإلمارات مصرف لنتائج املرتفع لتضخمل الدقة املحاسبية
 

ــــا ــــــا  تم  كمـ ــــــــــ ــــ  اإلفصـ ــــــا  في عنـ ــــــــــ ــــات من 46 إيضـ ــــانـ ــــة  البيـ ــــاليـ ــــدة  املـ  ، املوحـ

 ملتطلبات  وفًقا التضــخم   شــديد اقتصــاًدا  اللبنانية  الجمهورية  اقتصــاداعتبر 

 ذات االقتصــادات  في  إعداد التقارير املالية  29 رقم   الدولي املحاســبة  معيار

 "(.29 رقم  الدولي املحاسبة معيار)" املرتفع التضخم 

 

ــــــــا   املجموعة  أجرتوقد  ــــــــخم   إجراءات حسـ ــــــــمناملرتفع التضـ  ت ، حيث تضـ

 كأسـا  املسـتددمة املسـتهلك أسـعار مؤشـراتب  تلك الحسـابات االسـتعانة

ــــــــــــخم  ـــل   يتم . املرتفع للتضـ ـــائ تحويـ ـــة  النتـ ـــاليـ ـــاد  املـ ـــا املعـ ــهـ ــــــــــ  للعمليـــات عرضـ

ــــة ــــانيـ ــــة  اللبنـ ــــة إلى للمجموعـ ــــارير عملـ ــــة التقـ ــــدرهم  ، للمجموعـ ــــارا   الـ  ، اإلمـ

 .املركزي  لبنان مصرف قبل من املعلن الرسمي الصرف سعر باستددام

 

ــــــــــعر في  التغيير  يعكسو  ــــــــــرف  سـ ــــــــــادين  بين  الصـ ــــــــــم اقتصـ ــــــــــوق ي سـ ، في أي سـ

ـــخم   اختًلفبالكفاءة،  ـــادين  هذين  بين األجل  طويل التضـ . وفي هذه االقتصـ

ــــنة،   ــــعار  بين  العًلقة تكن لم السـ ــــرف أسـ ــــخم   ومعدالت  الصـ ــــبية التضـ  النسـ

ــــــــــــع  ير الطبي ي   .املبدأ هذا  مع متوافقة ــــــــــــعب  منلقد جعل هذا الوضـ  الصـ

 .املجموعة عمليات بقية مع اللبنانية النتائ  مقارنة

 

ـــــــا   يتم و  ـــــــارة اح سـ  إعادة عن  النات  الفرق   على أن  النقدي املركز  في الخسـ

ــــة  ير وجوداتامل عرض ــــديـ ــــة وحقوق   النقـ ــــان في  والبنود امللكيـ  أو الربح  بيـ

ـــــــــارة ـــــــــامل  والدخل  الخسـ  املرتبطة  واملطلوبات املوجودات  و عديل اآلخر  الشـ

 أســعار  في  التغيرات  آثار  21 رقم   الدولي  املحاســبة  معيار  تطبيقإن  .  باملؤشــر

 الدولي املحاسبة  ملعيار األولي  التطبيق مع  بالتزامن األجنبية  العمًلت صرف

ــــــــجيل إلى  قد أدى  29 رقم  ــــــــاف    نقدي   عديل   سـ  درهم  مليون  577  قميت  صـ

 .للسنة ال شغيلية الخسارة في

 

ــــات تطبيق إن ــــايير متطلبـ ــــة املعـ ــــدوليـ ــــداد الـ ــــارير إلعـ ــــة التقـ ــــاليـ ـــة املـ  املتعلقـ

ــــــخم  ــــــا   وتقييم   املرتفع  بالتضـ ــــــيات  عن اإلفصـ ــــــاسـ ــــــعار  حسـ كان إحدى   األسـ

ـــة  تتطلــب  التي  املجــاالت ــــــــــ ـــابــات أهميــة خــاصـ ــــــــــ  نظًراو .  أن يوليهــا مــدقق الحسـ

ــبــة  املرتبطــة  التعقيــدات ، الكمي  التــأثير ألهميــة ــــــــــ ــــــــــــخم   بمحــاسـ  املرتفع التضـ

ــبة  تطبيق فإن  ، املطلوبة  التدقيق  جهود ومدى  على  املرتفع  التضـــخم   محاسـ

ـــاحــات  لبنــان  جمهوريــة  فيالتي تجريهــا    املجموعــة  عمليــات ــــــــــ  املتعلقـة  واإلفصـ

 .الرئيسية التدقيق أمور من  عتبر الصلة ذات بالحساسية

 

 :يلي ماقيامنا ب ، الحصر ال  املثال سبيل على، التدقيق إجراءات تضمنت 

 

ــــــــتعانة • ــــــــ يب  االسـ ــــــــ ـ ــــــــبة  متدصـ في مجال املعايير الدولية   الداخليين  املحاسـ

ــــــــــــل  املـاليـة  التقـارير  إلعـداد ــتنتـا  حول  إلى  للتوصـ ــــــــــ ــــــــــــب   التطبيق اسـ  املنـاسـ

 ؛29 الدولي املحاسبة ومعيار 21 الدولي املحاسبة ملعيار
 

ـــــــــابات  في املدخًلتتقييم  • ـــــــــخم   حسـ ـــــــــكل  التركيز  مع املرتفع  التضـ  خاص  بشـ

 .املستددمة املستهلك أسعار مؤشرات على
 

 .رتفعامل التضخم  لتعديًلت حسابيةال الدقة صيا ة إعادة •
 

ــــابية  الدقة إجراء  إعادة • ــــابات  الحسـ ـــة   لتحديد  للحسـ ــــاحات الخاصـ  االفصـ

 .ةالحساسيب
 

ــعــار ـكـانــت  إذا مــا  تحــديــد • ــــــــــ ــــــــــــرف أسـ ــتدــدمــة  الصـ ــــــــــ  البيــانـات  تحويــلل املسـ

ــــــــــــخمـة امل ــائر  أو  واألربـا   املـالي  للمركزتضـ ــــــــــ ــامـل  والـدخـل الخسـ ــــــــــ  اآلخر الشـ

ــــعر  مع متوافقة  النقدية  والتدفقات ــــرف  سـ ــــمي  الصـ ــــنة   نهاية  في  الرسـ ، السـ

ــنة الصـــرف  ســـعر متوســـ وما إذا كان   ملتطلبات وفًقا  قد تم تحديده  للسـ

 و ؛املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير
 

ـــا  تقييم  • ــــــــــ  مقـابل املجـال  بهـذا  املتعلقـة املوحـدة  املـاليـة  البيـانـات في اإلفصـ

 .املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير متطلبات

 

  



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية

 
 

 الرئيس يكيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق  أمر التدقيق الرئيس ي

 خسائر االئتمان املتوقعة للقرض والسلف املقدمة للعمالءتقدير عدم التأكد من  -القروض  انخفاض قيمة خسائر 
 

ـــك  ـــد البنـ ـــديـ ـــب تقييم تحـ ــــــاتيتطلـ ــــــــــ ــــــــــــصـ ـــة للقروض  ملخصـ ـــاض القيمـ اندفـ

ـــــــأن   ـــــــدار أحكام بشـ ـــــــل  املقدمة للعميل من اإلدارة إصـ   مراحلتحديد  والسـ

ــائر االئتمـانيـة املتوقعـةوجودات املـاليـة وقيـا   امل ــــــــــ لقـد أولـت عملية .  الخسـ

ــة  التـــدقيق ا بهـــذا األمر نظًرا ألهميـ ــً ــامـ ــلفيـــات للعمًلء اهتمـ ــــــــــ القروض والسـ

ــــــذين يمثلون  ــــــالي املوجودات( و  054.)الـ ــــــك نظًرا ل٪ من إجمـ ــــــذلـ ـــــد كـ تعقيـ

الخسائر االئتمانية األحكام واالفتراضات والتقديرات املستددمة في نماذ   

ـــــــــــوء النظرة  ير املؤكدة الناجمة عن تأثير  املتوقعة ـــــــــــة في ضـ ـــــــــــ ي ، خاصـ تفشـ

ــــا  رقم . ب19-كوفيــدجــائحــة  ــــــــــ من البيــانــات املــاليـة  4رجــاء مطــالعــة اإليضـ

ـــــبيةبا  املوحدة املتعلق ـــــة املحاسـ ـــــياسـ ـــــا  رقم لسـ  املتعلق  40، وكذلك اإليضـ

 .اإلفصا  عن إدارة املخاطرب
 

ــــــات   الجوهري يتم تقييم الجزء  ــلفيـ ــــــــــ ــــــة القروض والسـ  للعمًلءمن محفظـ

ــادة   ــكـــل فردي للزيـ ــــــــــ ــة  بشـ ــان وقيـــا  الجوهريـ ـــــائر في مدـــاطر االئتمـ ــــــــــ الخسـ

ــــــذي  ــــــة، األمـر الـ ــــــة املـتـوقـعـ ــــــانـيـ ــــــب مـن اإلدارة االئـتـمـ جـمـيـع الـنـظـر فـي يـتـطـلـ

ــتقبليـــةاملعلومـــات   ــــــــــ ــاء  املسـ ــة للـــدعم أثنـ ــابلـ النوعيـــة والكميـــة املعقولـــة والقـ

ــــــانتقييم  ــــــاطر االئتمـ ــــــة في مدـ ــــــادة الجوهريـ ــــــايير الزيـ ــــــاء تقييم معـ ، أو أثنـ

ـــــــــمين  قد  و للتعرض.    اندفاض القيمة االئتمانية دارة كذلك حكم اإل يتم تضـ

 وفًقا لسياسات البنك.يدوًيا  تحديًدااملراحل تحديد في 
 

ــائر االئتمانية املتوقعةيتم تنفيذ قيا  كميات   ــــــــــ ــــــــــــات    الخسـ األفراد لتعرضـ

ـــــــــركات ـــــــــنفة    والشـ ـــــــــطة النماذ     2رحلة املو   1رحلة على أنها املاملصـ التي بواسـ

ــــــــــــكل محدود إال أن  من األهمية بمكان أن تكون   ، يتم فيها التدخل يدوًيا بشـ

ـــــر  ــــــــــ ـــارة عند  وقيمة  نماذ  )احتمالية التعثــ ومقدار التعرضـــات   التعثرالخسـ

ــالحة    عند التعثر ــــــــــ ــاد الكلي( صـ ــــــــــ ــــــــــــويات االقتصـ  على مدار فترة التقريرو سـ

  بواسطة مراجع مستقل. صحتهاوتدضع لعملية التحقق من 
 

ــ يل  ن يجــة والبرام  املترتبــة    19-كوفيــد  جــائحــة   تــأثير دم  تم  ــــــــــ الجــائحـة   تفشـ

ـــــأن  ــــــــــ ـــدعم بشـ ـــــادي  زوالتحفي الـ ــــــــــ ـــة االقتصـ ـــدمـ ـــاتمن  املقـ  والبنوك الحكومـ

ــــائر بنــكال قيــا  في  املركزيــة ــــــــــ  البنـك قــامولقــد .  املتوقعــة  االئتمــانيــة  للخسـ

ـــــــاد  توقعات   بتحديث  ـــــــافة إلى تطبيقالكلي  لًلقتصـ ـــــــائر   عديًلت  ، إضـ  الخسـ

الشـــركات  من املتعاملين حافظمل  املحفظة مســـتوى  على  املتوقعة  االئتمانية

 .املتأثرة والقطاعات املحافظ على بناءً  واألفراد

 

ـــــــــاء القرض    اتعملياألمور املتعلقة ب فهم قمنا بلقد   إدارة مداطر االئتمان و إنشـ

ــــــــــــل  املقــدمــة و  ـــات اندفــاض القيمــة للقروض والسـ ــــــــــ ــــــــــــصـ تقــدير تحــديــد مدصـ

ــلة ، وكذلك قمنا باختبار للعمًلء ــــــــــ ــــــــــــواب  ذات الصـ ــــــــــــغيلية للضـ الفعالية ال شـ

 ضمن هذه العمليات.
 

ــــــــــًلمة وقيمنا فهمنا  لقد ــــــــــائر االئتمانية املتوقعة  لنموذ   النظرية  السـ  من  الخسـ

ـــراك خًلل ـــين  إشـ ـــمان خبرائنا املختصـ  املعيار  ملتطلبات  تلك النماذ  امتثال  لضـ

ــــــــــــًلمةاختباًرا ل  كما أجرينا.  9 رقم   املالية  التقارير  إلعداد الدولي ــابية  لسـ ــــــــــ  الحسـ

. الحســا    إعادة  عمليات إجراء خًلل من  الخســائر االئتمانية املتوقعة  لنموذ 

ا ملـدى  ـــافـة إلى ذلـك، فقـد أجرينـا تقييمـً ــــــــــ ـــاقإضـ ــــــــــ ـــات املـدخًلت  ا سـ ــــــــــ  واالفتراضـ

 .القيمة في االندفاض لتحديد املجموعة إدارة من املستددمة املختلفة
 

وأجرينا مراجعة   السـل  املقدمة للعمًلءالقروض و ار عينة من يباختلقد قمنا 

ــلة وتحد ــــــــــ  للزيادة الجوهرية في مداطر االئتمان كالبناختيار نا  يائتمانية مفصـ

ـــــــــني  االئتمان  )املرحلة 2)املرحلة  ( وما إذا كان قد تم تحديد 3(، وتقييم التصـ

ــــــــــــب . ل ــلة في الوقت املناسـ ــــــــــ  قمنا بتحديقد أحداث اندفاض القيمة ذات الصـ

ـــــــات  ل ـــــــمنة بًلفتراضـ ـــــــ  اندفاض القيمة، مثل التدفقات املتضـ ـــــــا  مدصـ حسـ

قمنا ولقد  النقدية املسـتقبلية املقدرة وتقييمات الضـمان وتقديرات االسـترداد.  

ـــــواب    ـــــات اندفاض القيمة بتقييم الضـ ـــــصـ املتعلقة بعملية املوافقة على مدصـ

ــــافــة إلى  ــــــــــ ــــــــــــواب  الحوكمــة، بمــ ودقتهــا واكتمــالهــا، إضـ ا في ذلــك تقييم اإلدارة ضـ

ـــة على  ـــة املوافقـ ـــل جزًءا من عمليـ ــكـ ــــــــــ ـــان التي  شـ ـــات اللجـ ـــاعـ ـــة واجتمـ ــيـ ــــــــــ الرئيسـ

 مدصصات اندفاض قيمة القروض.
 

ـــية مثل  ـــات الرئيسـ ـــقوفقمنا بتقييم االفتراضـ ـــتددمة لتحديد    السـ الزيادة املسـ

بما في   املســتقبليةوســيناريوهات االقتصــاد الكلي  الجوهرية في مداطر االئتمان

 ذات الصلة. املرجحة األوزانلك ذ
 

ــــة للقروض و  ــبـ ــــــــــ ــــالنسـ ا املختبرةبـ ــــً ــــاعيـ ــــا، جمـ ــــد قيمنـ ـــة  فقـ ــــــــــــواب  على عمليـ الضـ

ـــ .  ـــة عليـ ـــ  واملوافقـ ـــة النموذ  والتحقق منـ ـــك مراقبـ ـــا في ذلـ ـــة، بمـ ـــذجـ وقـــد النمـ

 .املصدريةالبيانات ب مقارنةنهجية الحسا  وت بعنا عينة مل أجرينا اختباًرا
 

ــــــــــــتددم في عملية اندفاض   اربلقد قمنا باخت تطبيق تكنولوجيا املعلومات املسـ

والتحقق من سًلمة البيانات املستددمة كمدخًلت للنماذ    القيمة االئتمانية

ـــدر ونمــاذ  اندفــاض القيمــة.   ــــــــــ وقـد بمــا في ذلــك نقــل البيــانــات بين أنظمــة املصـ

ــ نــدة إلى النظــام  ــــــــــ ــــــــــــواب  املسـ ــــــــــــواب  اليــدويــةقمنــا بتقييم الضـ  املتعلقـة  والضـ

 اندفاض القيمة. مدصصاتاالعتراف وقيا  ب
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 التدقيق الرئيس يكيف تناول تدقيقنا أمر  أمر التدقيق الرئيس ي

 )تتمة( خسائر االئتمان املتوقعة للقرض والسلف املقدمة للعمالءتقدير عدم التأكد من  -خسائر القروض  انخفاض قيمة
 

ــــــتددم    على   19-قيا  تأثير كوفيد  ل  البنكلقد قمنا بتقييم النهج الذي يسـ

ــانيـــة املتوقعـــة  ـــــائر االئتمـ ــــــــــ ــــــــــــواب  املتعلقـــة  –الخسـ ــا بتقييم الضـ حيـــث قمنـ

ــــــــــة باملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  التي   9بعملية الحوكمة الخاصـ

ــــــديـًلت اإلدارة  ــــــة و ـعـ ــــــل املـرحـلـيـ ــــــات الـتـرحـيـ تـراجـع وتـوافـق عـلـى جـمـيـع عـمـلـيـ

ــائر االئتمـانيـة املت ــــــــــ ــاد الكلي لتقـديرات الخسـ ــــــــــ ــينـاريوهـات االقتصـ ــــــــــ وقعـة وسـ

ــــة.  ــــة من خًلل واألوزان الترجيحيـ ــــأثير على القروض الفرديـ ــــا التـ ــــد اختبرنـ لقـ

 مراجعات االئتمان التفصيلية املشار إليها أعًله.
 

 التدخًلت التي أجرتهاوكذلك  أخرى   عديًلت نماذ  الحقةقمنا بتقييم  لقد  

ــة هـــذه التعـــ  ا ولقـــد  ديًلت.  اإلدارة من أجـــل تقييم مـــدى معقوليـ ــــً ــــــــــ ــا أيضـ قمنـ

ـــات  ـــة املعلومـ ـــدى معقوليـ ـــةبتقييم مـ ــمنـ ــــــــــ ـــة املتضـ ــتقبليـ ــــــــــ ـــات  املسـ ـــــابـ ــــــــــ في حسـ

ــــــــــــراك  ــينـا من أجـل التحقق من دقـة اندفـاض القيمـة من خًلل إشـ ــــــــــ مدتصـ

ــــــــــادية املتعددة  ا ــــــــــيناريوهات االقتصـ لتحديد   املختارة واألوزان الترجيحيةلسـ

 .الخسائر املتفاوتة  ير الخطية
 

 ال جر اء عملية تحقق  مستقلة  لنماذ   احتمالية 
ً
 خارجيا

ً
لقد عين البنك  خبيرا

التعثر و قيمة الخسارة  عند  التعثـر  بما في ذلك نموذ  االقتصاد الكلي خًلل 

ـــــــتقلة  من النماذ  وتأثيرها على  فترة التقرير. لقد  راجعنا عملية التحقق  املسـ

 نتائ  تقدير اندفاض القيمة.
 

ــــــــــمم  ونفذه البنك أخيًرا، قمنا بتحديث تقييمنا للو  منهجية واإلطار الذي صـ

ـــة  ـــاض القيمـ ـــاذ  اندفـ ـــائ  نمـ ـــت نتـ ـــا إذا ـكـــانـ ـــا يتعلق بمـ ـــاتفيمـ ـــد ف ـ ـــديـ  وتحـ

ــتدــدمهــا البنــك لتحــديـد  ــــــــــ املرحلــة تبــدو معقولــة و عكس التوقعــات التي يسـ

 لتقرير.اعداد االظروف االقتصادية املستقبلية في تاريخ 
 

ــاحـات  كفـايـة  مـدى بتقييم  قمنـا  لقـد ــــــــــ  بمتطلبات  يتعلق فيمـا  املجموعـة إفصـ

 .الصلة ذات املحاسبية املعايير
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 كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيس ي أمر التدقيق الرئيس ي

 لبنان ومصرف اللبنانية الحكومة سنداتل التعرض

 

ــــة ــــات ن يجـ ــتويـ ــــــــــ ــــدم  ملسـ ــــة والتقلـبــــ  اليقين عـ ــــت  التيات الجوهريـ  تزال وال  ـكــــانـ

ــهـدهـا ــــــــــ ــــــــــــات  الـدفتريـة القيم   تحـديـد تم فقـد   ، اللبنـانيـة  الجمهوريـة   شـ  لتعرضـ

ــندات  املجموعة كأحد أمور التدقيق   لبنان  ومصـــرف  اللبنانية  الحكومية  للسـ

ـــــية. وقد  ـــــطرابات  أدتالرئيسـ ـــــية  االضـ ـــــياسـ ـــــتقرار  السـ  الحكومة  في وعدم االسـ

ــافة إلى   ، اللبنانية ــــــــــ ــــــــــــعار اندفاض إلى ، أخرى  عواملإضـ ــندات هذه  أسـ ــــــــــ  السـ

ــكـل الحكوميـة ــــــــــ  بـدأ ، ذلـك على عًلوة.  2019 عـام من األخير  الربع في حـاد بشـ

ــــــــني  ــــــــيادي  االئتمان  مداطر تصـ ــــــــهد  السـ من جانب   مزيًدامن االندفاض  يشـ

 الســـداد  عن  التعثر مســـتوى  إلى  إلى أن وصـــل  الكبرى  التصـــني   وكاالت جميع

 .2020 مار  7 في

 

ــــــــــــرف املجموعـة   عرض إدرا  يتم و   بـالتكلفة املـالي املركز  بيـان في و  لبنـان  ملصـ

ــأة ــــــــــــم   بعـــد ،  املطفـ ــــــــــــ   خصـ ــــائر مدصـ ــــــــــ ــانيـــة الخسـ ــة  االئتمـ  يتم  التي  املتوقعـ

 .األدوات املالية  9 رقم   املالية  للتقارير  الدولي املعيار  ملتطلبات وفًقا  تحديدها

يتم إثبات  عرض املجموعة لسـندات الحكومة اللبنانية إما بالتكلفة املطفأة 

ــــائر  ــــــــــ ــــافي الخسـ ــــــــــ ــــامــل اآلخر ، صـ ــــــــــ أو بــالقيمــة العــادلــة من خًلل الــدخــل الشـ

 االئتمانية املتوقعة.

 

 أقل  كانت   اللبنانية  الحكومة  لسندات  لةالعاد القيمة  أن حقيقة وبالنظر إلى

ـــــــــــمية   من  بكثير ـــــــــــمبر  31  في  كما القيمة االسـ ـــــــــــبب ،  2020  ديسـ ـــــــــــعوبة وبسـ  صـ

ــــــــول على  وتأثيرها األخرى  إلى جانب ذلك من العوامل األجنبية  العمًلت الحصـ

فقد اقتض ى ، األجنبية  العمًلتب  لبنان  مصرف   عرضات قيمة  اندفاض  على

ــاذ حكم  ــا  يتعلق ذلـــك اتدـ ــــــــــــروري  ـكــان إذا  بمـ ــــافي   عـــديـــل إجراء من الضـ ــــــــــ  إضـ

 .القياسية الخسائر االئتمانية املتوقعة نهجيةمل

 

  من  عددجة عن  اتن  للسـندات  العادلة القيم وفي الوقت الذي يمكن أن تكون 

 العادلة  القيم  قدمت   ، السيناريو هذاظل    في  أن   إلى اإلدارة خلصت  ، العوامل

 
ً
ـــــرا ـــــارة  التعثر احتمال على مؤشـ ـــــوء في  والخسـ ـــــداد  عنالتعثر    توقعات  ضـ . السـ

 31 في كمــا  العــادلــة قيمتهــا إلى الــدفتريــة القيمــة تدفيض  تم  ، لــذلــك  ن يجــةو 

 .2020 ديسمبر

 

ــــة ــــاء مراجعـ ــــــا  برجـ ــــــــــ ــــات من 40 رقم  إيضـ ــــانـ ــــة  البيـ ــــاليـ ــــدة  املـ ــــد املوحـ   من ملزيـ

 .األمر بهذا املتعلقة التفاصيل

 

ـــــــــندات  يتعلق  فيما ، أخرى  أمور  بين من  ، التالية اإلجراءات  ب نفيذ قمنا  بالسـ

ـــــــــــابات    الدفترية  والقيمة  اللبنانية  الحكومية ـــــــــــات لدى حسـ ـــــــــــرفللتعرضـ  ملصـ

 :لبنان

 

 ودورات  نةيالخز أمور   على  الصـلة  ذات  ضـواب حول ال فهم  على  حصـلنا  لقد

 ؛لإلدارة ال شغيلية األعمال

 

ــــــــميم   بتقييم  قمنا ــــــــواب   وتنفيذ تصـ ــــــــة الضـ  الدفترية  القيمة  بتحديد الخاصـ

ـــــــــــندات ـــــــــــات لدى    الدفترية قيمةال و  اللبنانية  الحكومة  لسـ ـــــــــــرف للتعرضـ مصـ

 .لبنان

 

ــــــلنا ــــــارة فهم  على حصـ ــــــابهاإ  تم  التي  املتوقعة  االئتمان  لخسـ  ذلك في  بما ، ح سـ

 ؛اإلدارةالتعديل الًلحق للنموذ  الذي  عتمده  تحديد

 

ـــابيـة الـدقـة تقييم  أعـدنـا ــــــــــ ــنـدات  العـادلـة  للقيمـة اإلدارة  لتحـديـد  الحسـ ــــــــــ  لسـ

 ؛اللبنانية الحكومة

 

ـــــــــــمنةتامل  التطلعية  املعلومات  بتقييم  قمنا ـــــــــــابات  في ضـ  القيمة  اندفاض  حسـ

 املتعددة  االقتصـادية  السـيناريوهات  لتحدي اختصـاصـينا إشـراك خًلل من

 .تناسبيةال  ير الخسائر واألوزان املطبقة لتحديد املختارة

 

ـــــــــأن تحديد ا  اإلدارة  نتائ ل  قمنا بإجراء مطابقة ـــــــــندات  العادل  لتقييم بشـ  لسـ

 ؛املالية البيانات في املعروضة اللبنانية الحكومة

 

   أجرينا
ً
   تقييما

ً
ــــــــــتقًل ــــــــــات مسـ ــــــــــندات  املجموعة  لتعرضـ  اللبنانية  الحكومة  لسـ

ـــــتددام ـــــعار  باسـ ـــــوق   أسـ ـــــا  لفح   مًلحظتها يمكن التي السـ ـــــائر  حسـ  الخسـ

 و ؛اإلدارة قبل من املحسوبة املتوقعة االئتمانية

 

ــا  بتقييم  قمنـا ــــــــــ  ، األمر بهـذا  يتعلق فيمـا ، املوحـدة  املـاليـة  البيـانـات في اإلفصـ

 .املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير متطلبات مقابل

 
 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 

 كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيس ي التدقيق الرئيس يأمر 

 3 املستوى   من املالية األدوات تقييم
 

ــــــــــــتوى ت ــــــــــــول كمـا في 0.5  3مثـل األدوات املـاليـة من املسـ  31٪ من إجمـالي األصـ

 .2020ديسمبر 
 

ــادلـــة من خًلل  ــة العـ ــالقيمـ ــة بـ ــاليـ ــــــــــــني  هـــذه األدوات كموجودات مـ يتم تصـ

ــــامــل اآلخر  ــــــــــ ــهــا بــالقيمــة العــادلــة مع االعتراف بتغير الــدخــل الشـ ــــــــــ ويتم قيــاسـ

 القيمة العادلة املقابل في الدخل الشامل اآلخر.
 

ـــاعدة في تحديد القيمة العادلة لهذه  ـــتددم املجموعة خبيًرا خارجًيا للمسـ  سـ

 االس ثمارات.
 

لألدوات املالية يسـتددم   3، فإن تقييم املسـتوى   43كما هو مبين في إيضـا  

ــــدخًلت بدًل  ــــالي ف ي مـ ــــالتـ ــــا وبـ ــــــــــــوق التي يمكن مًلحظتهـ ــــات السـ ــــانـ  ير ف بيـ

ــــــــــوعية   ا حكًما هاًما من قبل اإلدارة لتحديد موضـ ــــــــــً بطبيعتها. كما يتطلب أيضـ

ـــــــــــات مدتلفة مثل التدفقات  ـــــــــــتددام افتراضـ ـــــــــــبة واسـ منهجية التقييم املناسـ

النقدية ومعدالت الخصـــم ومعلومات الســـوق و عديًلت مداطر الســـوق وما 

 إلى ذلك.
 

ــــــــــوعية  عدم   نظر إلىبال ــــــــــلة واألحكام املطلوبة في تقييم مثل هذه املوضـ املتأصـ

 األدوات  ير املسعرة ، فقد قررنا أن هذا أمر تدقيق رئيس ي.
 

 

التقييم   مداطر تحديدل املستددمة للضواب  فهم  على حصلنا لقد

  واالفتراضات املدخًلت ومعقولية ، املنهجيات وتقييم  ، تهاوإدار  هاوقياس

 . العادلة القيم  تحديد  في املجموعة  قبل من املستددمة

 

  الخارجيين للمقيمين واملوضوعية واملؤهًلت واملهارات الكفاءة بتقييم  قمنا

 .املستقلين

 

  واملجموعة  الخارجي  املثمن بين  العمل املتعاقد علي   نطاق  بمراجعة قمنا

  ذلك   كان إذا ما  لتحديد
ً
 . التدقيق أل راض  كافيا

 

 الختيار  ، ، حسب مقتض ى األمرالتقييم  في  متدص    بإشراك  قمناكما قمنا  

  من املستددمة واالفتراضات الرئيسية واملدخًلت ، االس ثمارات من عينة

 . الداعمة العوامل و  املستقل والخبير  اإلدارة

 

 . للتقييمات  حسابيةال الدقة إجراء أعدنا

 

 . املالية البيانات في املسجلة  ملبالغمع ا التقييمات تائ أجرينا مطابقة لن
 

  بمتطلبات  يتعلق فيما املجموعة إفصاحات كفاية مدى بتقييم  قمنا لقد

 . الصلة ذات  املحاسبية املعايير 
 

 

 

  



 

  

 

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية
 
 

 كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيس ي أمر التدقيق الرئيس ي

 ديون  سدادمقابل ستحوذ عليهاامل واملوجودات  ات العقارية االستثمار  تقييم

  الديون  ل سوية املقتناة العقارية واملوجودات ات العقاريةاالس ثمار  تقييم   يعتبر

   ير  جوهرية تقديرات وجود إن. االفتراضات من بعدد ومدعوم هام حكم  مجال

  في  خطأ  أو تحيز  أي  أن حيث  املجال  هذا في  محدد تدقيق  تركيز يستدعي مؤكدة

  إلى  يؤدي  أن يمكن ،  ير متعمد أم متعمًدا أكان سواء ، العادلة القيمة تحديد

 . للسنة املوحد الخسارة أو الربح  فيخطأ 

 

  املستحوذ عليها  العقارية واملوجودات ات العقاريةاالس ثمار  تقييمات إجراء يتم 

  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفًقا خارجي مثمن قبل  من الديون  ل سوية 

، عند توفرها، ودليل  املخصومة النقدية التدفقات االعتبار في األخذ مع املالية

 . املعامًلت السوقية للعقارات واملواقع املماثلة ملمتلكات املجموعة

 

  عن خلق  19-فيرو  كوفيدتفش ي  عن  الناجم  االقتصادي  التباطؤ أسفرلقد 

.  عام   بوج واالقتصاد املستقبل في  العقارات لسوق  عدم يقين جوهرية  حالة 

ثمن قام ، 2020 ديسمبر 31 في الراهنة كما  السوق  لظروف نظًرا
ُ
 الخارجي امل

  أن   إلى وأشار  التقييم  تقرير   في" الجوهري  التقييم  من التأكد عدم "  فقرة بإدخال

 .بالتقييم   الحذر من أعلى ودرجة اليقين من أقل قدر إرفاق يجب  ، لذلك ن يجة 

 

  ات العقارية االس ثمار ب  املتعلقة  التفاصيل  من ملزيد 13 و 11 اإليضاحين راجع

 . التوالي على ، الديون  املستحوذ عليها لسداد العقارية  وجوداتوامل

  ات العقارية س ثمار ًل ل العادلة  القيمة  تحديد  لعملية  فهم  على حصلنا  لقد

 . الديون  لسداد  املقتناة العقارية  وجوداتوامل

 

  للتأكد مما إن  العادلة القيم  تحديد املستددمة ل الضواب  بتقييم  قمنا

 .مناسب  بشكل  وتنفيذها  تصميمها  تم  قد كان

 

ثمن ونزاهة  واستقًللية  كفاءة بتقييم  قمنا
ُ
 شروط وقراءة الخارجي امل

  على  تؤثر  قد أمور أي  هناك  كانت  إذا ما لتحديد  املجموعة  مع التعامل 

 .عملهم   نطاق على قيوًدا  فرضت  قد تكون  قد أو موضوعيتهم 

 

  على  ، وتأكدنا العقارات  لجميع  الخارجية التقييم  تقارير على  حصلنا لقد

  الدولية  املعايير  مع  املستددم  التقييم  نهج من توافق  ، العينة أسا 

  املالي  املركز بيان  في  الدفترية القيمة  تحديد  في  لًلستددامومناسبت  

 .املوحد

 

 ، مدتارة عينات  على إجراءات لتنفيذ  أحد االختصاصيين بإشراك  قمنا

  ، املبيعات  وأسعار  ، السوق   إيجار  مثل  ، الرئيسية  التقييم   افتراضات  لتقييم 

  االفتراضات  هذه دقة  والختبار الرسملة  ومعدالت  الخصم  ومعدالت 

  على  االفتراضات هذه  لقد تم األخذ باالعتبار. املثمن قبل من املعتمدة

كما  . 19-فيرو  كوفيداملترتبة على تفش ي  االقتصادية  البي ة أسا 

  الواردة " الجوهري  التقييم  من التأكد  عدم " فقرةمع االختصاص ي  ناقشنا 

 . التقييم  على  ثيرالتأ لتحديد التقييم  تقرير  في

 

  وتحديد  املعتمدة التقييم  عملية لفهم  الخارجي املثمن مع عقدنا اجتماًعا

 .التقييم  نموذ بشأن   الحاسمة الحكم  ومجاالت  املنهجية  والتأكد من

 

 . للتقييمات  حسابيةال الدقة إجراء أعدنا

 

 . املالية البيانات  فيمع املبالغ املقيدة  التقييمات نتائ ل  أجرينا مطابقة

 

 بما املوحدة املالية  البيانات في املجموعة  إفصا  كفاية مدى بتقييم  قمنا

 . 19- فيرو  كوفيد ن يجة تنشأ  التي  املحددة اليقين  عدم  حاالت ذلك  في
 

  



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة(  التدقيق الرئيسيةأمور 
 
 

 كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيس ي أمر التدقيق الرئيس ي

 املالية  التقارير  بشأن والضوابط املعلومات تكنولوجيا نظم

  من كمجال املالية التقارير على املعلومات تكنولوجيا وضواب  أنظمة حددنا لقد

  من يومًيا   يتم التعامل معها  التي  املعامًلت  وتنوع الكبير  للحجم  نظًرا  التركيز  مجاالت 

  واملعتمدة اآللية و  اليدوية للضواب  الفعال ال شغيل على  و عتمد املجموعة  قبل

 . املعلومات تكنولوجيا على

 

  اآللية  املحاسبية اإلجراءات تصميم  عدم  في  يتمثل  خطروعًلوة على ذلك، فإن ثمة 

  ، الخصوص وج   على . فعال بشكل و شغيلها الصلة ذات  الداخلية  والضواب 

  والخطأ االحتيال احتمالية من للحد  ضرورية الصلة ذات املدمجة الضواب   عتبر 

 . األساسية البيانات  أو التطبيق  في للتغيير ن يجة 

  املالية  التقارير بإعداد الصلة ذات للتطبيقات فهم  على  حصلنا لقد

 . التطبيقات هذه تدعم   التي التحتية والبنية

 

  الصلة  ذات  املعلومات  لتكنولوجيا العامة  لضواب ل أجرينا اختباًرا

  الكمبيوتر  بواسطة  إنشاؤها  يتم  التي  واملعلومات  اآللية  بالضواب  

  و غييرات  سًلمة الحصول على املعلومات والضواب   غط  والتي

 . الشبكة وعمليات البيانات  ومركز البرام 

 

  الكمبيوتر  بواسطة  إنشاؤها  تم  التي املعلومات بفح   قمنا

  والضواب   الصلة ذات التطبيقات  من املالية التقارير في واملستددمة

 . بها  الخاصة التقارير منطق  على الرئيسية 

 

  على  الرئيسية األوتوماتيكية  الضواب  عناصر على اختباًرا أجرينا

 .األعمال بإجراءات  الصلة ذات  املهمة املعلومات  تكنولوجيا أنظمة
 

 أمر آخر 

 ، وقد من قبل مدقق حسابات آخر 2019ديسمبر    31املوحدة كما في البيانات املالية تم تدقيق 
ً
يوليو   8في    بشأن تلك البياناتأبدى رأًيا  ير معدال

2020 . 
 

 املعلومات األخرى 

سؤول عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة  هو املمجلس اإلدارة إن 

ال  شتمل  السنوي قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات هذا، ومن املتوقع إتاحة املعلومات املتبقية من التقرير السنوي لنا بعد ذلك التاريخ.    من التقرير

 . حولها البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات لديناعلى األخرى املعلومات 
 

عبر عن   ال ال يشتمل رأينا حول البيانات املالية املوحدة على املعلومات األخرى، كما أننا 
ُ
بشأن هذه  أي شكل من أشكال التأكيدات أو االستنتاجات ن

 املعلومات. 
 

إذا كانت فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة، تنحصر مسؤولي نا في قراءة املعلومات األخرى، وعند القيام بذلك نضع في االعتبار ما 

يق، أو ما إذا كانت بصورة مادية مع البيانات املالية املوحدة أو مع املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدق  منسجمةاملعلومات األخرى  ير  

 .  شوبها أخطاء مادية
 

املعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق باملعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل   جوهري يعتري في حال خلصنا إلى وجود خطأ 

 ان باهنا أي أمر يستدعي اإلبًلغ عن  في هذا الشأن. تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات، فإننا ملزمون باإلبًلغ عن هذا األمر. لم يسترع 
 

بهذا األمر واتداذ اإلجراءات  املكلفين بالحوكمة وجود خطأ مادي في التقرير السنوي للمجموعة أثناء قراءت ، يتعين علينا إحاطة  استنتجنافي حال 

 للمعايير الدولية للتدقيق. 
ً
 املناسبة وفقا

 
 

  



 

  

 

 لتقرير مدقق الحسابات املستق

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 عن اعداد البيانات املالية املوحدة  واملكلفين بالحوكمة مسؤوليات االدارة 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، وإعدادها
ً
بما يتوافق مع   إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وفقا

، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات  2015( لسنة  2أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )

 املالية املوحدة بحيث تكون خالية من األخطاء املادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. 
 

 ملبدأ االستمرارية، وا
ً
حسب إلفصا  عند إعداد البيانات املالية املوحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على مواصلة أعمالها وفقا

املجموعة أو   عن األمور املتعلقة بمبدأ االستمرارية واستددام مبدأ االستمرارية كأسا  للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة  عتزم تصفية االقتضاء

 إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي  ير ذلك. 
 

 مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.  املكلفون بالحوكمة يتحمل 
 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة 

إذا كانت البيانات املالية املوحدة، بشكل مجمل، خالية من األخطاء املادية، التي تنت  عن  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما 

يس  االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدقق  الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكن  ل

 بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها 
ً
 أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء   ضمانا

ً
 للمعايير الدولية للتدقيق سوف تك ش  دائما

ً
وفقا

عتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من املتوقع بشكل معقول أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات اال
ُ
قتصادية  ن يجة االحتيال أو الخطأ و 

 ذه البيانات املالية املوحدة.التي يتدذها املستددمون بناًء على ه
 

 للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم   نجريها أعمال التدقيق التي   ومن بين 
ً
ولقد  مبدأ الشك املنهي خًلل عملية التدقيق.   متبعينأحكام مهنية  باتداذوفقا

 بما يلي: 
ً
 قمنا أيضا

املوحدة، سواء كانت ن يجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق  تحديد وتقييم مداطر األخطاء املادية في البيانات املالية  •

املناسبة لتلك املخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومًلئمة لتزويدنا بأسا  إلبداء رأينا. إن مداطر عدم اك شاف األخطاء املادية  

 باألخطاء املادية الن
ً
 ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد  الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنة

ً
اتجة عن الخطأ نظرا

 أو تحري  أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
 

فهم نظام الرقابة الداخلية املتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء   •

 الرقابة الداخلية للمجموعة. الرأي حول فعالية 
 

 معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املوضوعة من قبل اإلدارة.و تقييم مدى مًلءمة السياسات املحاسبية املتبعة   •
 

قين جوهري، بناًء  التحقق من مدى مًلءمة استددام اإلدارة لألسس املحاسبية املتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم ي •

 جوهرية حول قدرة املجموعة على مواصلة 
ً
  على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شكوكا

 ملبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإن  يتعين علينا أن نلفت االن باه في تقرير 
ً
مدقق  الحسابات   أعمالها وفقا

على    إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية املوحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات  ير كافية.  عتمد استنتاجاتنا

ت سبب في توق    أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدقق  الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف املستقبلية قد 

 ملبدأ االستمرارية. 
ً
 املجموعة عن مواصلة أعمالها وفقا

 

ل  تقييم عرض البيانات املالية املوحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات املالية املوحدة تمث •

 املوحدة بصورة عادلة.  املعامًلت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات املالية 
 

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومًلئمة بشأن املعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء رأي حول البيانات   •

 وحدنا عن رأينا التدقيق .املالية املوحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجي  وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها. نحن مسؤولين  
 

 

  



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل

 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 
 

 )تتمة(  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة 

الزمني املحدد لها والنتائ  الجوهرية املترتبة على  الحوكمة بدصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار ب املكلفين نتواصل مع إننا 

 أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اك شاف  في نظام الرقابة الداخلية خًلل أعمال التدقيق. 
 

  إننا  
ً
طلعهم على كافة العًلقات واألمور  ملسؤولي الحوكمة نؤكد بموجب  التزامنا بقواعد السلوك املنهي فيما يتعلق باالستقًللية، ون  تصريًحاُنقدم أيضا

 األخرى التي قد ُيعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقًللي نا، والضواب  ذات الصلة، إن وجدت. 
 

للفترة الحالية، وبذلك  الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات املالية املوحدة  ب   املكلفينفي ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع  

عتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدقق  الحسابات مالم يكن اإلفصا  عن تلك األمور ل
ُ
لعامة   

 بموجب القوانين أو ال شريعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغاية أن  يجب عدم اإلفصا  عن أمر ما في
ً
تقريرنا إذا كان من املتوقع أن   محظورا

 تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من املنافع التي  عود على املصلحة العامة ن يجة هذا اإلفصا .
 

 تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  

شير إلى ما يلي:  ، 2015( لسنة 2كما يقتض ي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )
ُ
 فإننا ن

 

 لقد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية أل راض تدقيقنا؛ •
 

لعربية  تم إعداد البيانات املالية املوحدة، من كافة النواحي املادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات ا •

 ؛  2015( لسنة 2املتحدة رقم )
 

 قامت املجموعة باالحتفاظ بسجًلت محاسبية منتظمة؛ •
 

 ؛ للبنكالسجًلت املحاسبية مع  جلس اإلدارةتتفق املعلومات املالية الواردة في تقرير أعضاء م •
 

 . 2020ديسمبر   31مشتريات أو اس ثمارات البنك في األسهم خًلل السنة املنتهية في  01يبين اإليضا  رقم  •
 

 مع األطراف ذات العًلقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه املعامًلت الجوهرية في البيانات املالية املوحدة املعامًلت  37يبين اإليضا  رقم  •

 إضافة إلى مبادئ إدارة تضار  املصالح؛  
 

تيحت لنا، لم يسترع ان باهنا ما يجعلنا نعتقد أن  •
ُ
،  2020ديسمبر   31، خًلل السنة املالية املنتهية في  البنك قد خال بناًء على املعلومات التي أ

، أو النظام األساس ي للبنك، على وج  قد  2015( لسنة 2ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ) أي من األحكام

 ؛ و 2020ديسمبر  31يكون ل  تأثير مادي على أنشطت  أو مركزه املالي كما في 
 

 .  2020ديسمبر  31ل السنة املنتهية في املساهمات املجتمعية خًل البيانات املالية املوحدة في 35يبين اإليضا  رقم  •
 

 بمقتض ى 
ً
 أننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي رأينا أنها ضرورية  2018( لسنة 14رقم ) القانون االتحاديوعمًل

ً
، فإننا نؤكد أيضا

 أل راض تدقيقنا. 
 
 

 
 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

 

 

 

 أكبر أحمد

 1141سجل مدقق  الحسابات رقم القيد ب

 2021 مايـــو  2

 دب  

 اإلمارات العربية املتحدة 
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 
  املوحد الخسائر  و أالرباح بيان 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

  اتإيضاح   2020  2019
    هـمدر  ألف   لف درهـم

      

 إيرادات الفوائد 28  1,430,779  1,388,048
 مصاريف الفوائد 29  ( 861,283)  ا972.393ا
      
      

 صافي إيرادات الفوائد    569,496  415,655
      

 صافي إيرادات الروو  والعموحت 30  106,438  159,823
  رباح عمالت  ونبية  31  155,999  11,532
 الربح من احوتثماراتا/ خسارةاال 32  ( 20,415)  21,740

 عقارات إعادة تقييم  ةسارة 13 , 11  ( 191,187)  ا84,677ا
 اإليرادات ااةر   33  42,639  40,034

      

      

 إيرادات العمليات    662,970  564,107
 اليةاملت ووودااملقيمة انخفاض  ةسارةصافي  34  ( 744,459)  ا438,654ا
 الش رةانخفاض  12  -  ا273,559ا

 
 

 
   

      

      
 العمليات خسارة صافي   ( 81,489)  ا148,106ا

 الدةل الغير  شغيلي احةر 33  449,338  -

 مصاريف شةون املو فين 35  ( 217,742)  ا183,721ا

 احوتهالك 35  ( 65,219)  ا34,862ا

  ةر   ريفمصا 35  ( 118,101)  ا99,283ا

 إطفا  مووودات غيـر ملمووة 12  ( 4,401)  ا5,910ا

 ةسارة في املركز النقدي 46  ( 577,037)  -
      

 قبل الضرائب خسارةلا   ( 614,651)  ا471,882ا
 

 
 

   

      

 ةاروية -مصاريف ضريبة الدةل  36  ( 51,745)  ا15,802ا
   

   

      

 لسنةل خسارةالي صاف   ( 666,396)  ا487,684ا
 

 

 

   

      

   

 :عائدة إلى  
 مساهمي البنك   ( 654,883)  ا494,195ا

 ر املسيطرةااطراف غيـ   (11,513)  6,511
 

 
 

   

      

 لسنةل خسارةصافي ال   ( 666,396)  ا487,684ا
 

 

 

   

      

 هم(للسهم الواحد )در  واملخفض األساس ية خسار ال 23  (0.31)  ا0.24ا
 

 

 

   

 

 
 ح يتجز  من هذه ال

ح
بيانات املالية املوحد  ش ل اإليضاحات املرفقة وز ا  
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 
 املوحد الشاملالخسارة  بيان
 ديسمبر  31املنتهية في نة للس

2019  2020    
    ألف درهـم   لف درهـم 

      

 صافي الخسارة للسنة    ( 666,396)  ا 487,684ا
 

 

 

   
      

 الشامل اآلخر لدخل  بـنود ا     
      

     
 إلى بيان احرباح  و الخسائر  البنود التي لن يتم إعادة تص يف

ح
 ا ححقا

 املوحد
     

 
 

 

   ( 58,546)  ا 104.488ا
بالقيمة  مقاوة صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملووودات مالية  

 العادلة من ةالل الدةل الشامل اآلةر  
 700  ا 42,386ا

  
 لتغيـرات في القيمة العادلة ملخاطر اإلئتمان الخاصة ملطلوباتي اصاف

 ئر  بالقيمة العادلة من ةالل احرباح  و الخسامقاوة مالية  
 

 
 

   

 للسنة  ى اآلخر  ةالشاملالخسارة  مجموع   ( 57,846)  ا 146.874ا
 

 

 

   
      

 الشامل للسنة الخسارة مجموع    (724,242)  ا 634.558ا
      

     

 

 :عائدة إلى
      

 مساهمي البنك    (712,729)  ا 641.069ا

 ااطراف غير املسيطرة    ( 11,513)  6,511

 
 

 
   

      

 الشامل للسنة الخسارة مجموع    (724,242)  ا 634.558ا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ح يتجز  من هذه البيانات املالية املوحدة.

ح
 ش ل اإليضاحات املرفقة وز ا
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 
 املوحد امللكيةات في حقوق غيـر التبيان 

 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 مجموع 

 حقوق امللكية 

األطراف غيـر  

 املسيطرة 

عائدة    حقوق ملكية

 مالكي البـنك  إلى

 احتياطي التغيرات في   الخسائر املتراكمة  

 القيمة العادلة 

احتياطي  و   احتياطي عام

  النخفاض في القيمة

 رأس املال وني ي قانحتياطا حتياطي طوارئ ا

  

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

           

 2019يـناير    1الرصيد في    2,100,000 1,050,000 600,000 250,257 ا 535,375ا 300,324 3,765,206 13,709 3,778,915

 ا 44اإيضاح    معاد بيانها  - - - - - ( 110,726) ( 110,726) - ( 110,726)

 معاد بيانها   -  2019يـناير    1الرصيد في    2,100,000 1.050.000 600.000 250,257 ( 535,375) 189,598 3,654,480 13,709 3,668,189

 للسنة   صافي الخسارة  - - - - - ا 494,195ا ا 494,195ا 6,511 ا 487,684ا

 اآلةر    الخسارة الشاملة  - - - - ا 146.874ا - ا 146.874ا - ا 146.874ا

 ة سنلل   ةالشاملخسارة  مجموع ال   - - - - ( 146.874) ( 494,195) ( 641.069) 6,511 ( 634.558)

 العمليات مع مالكي املجموعة           

 إوتبعاد إوتثمارات بالقيمة العادلة من ةالل الدةل الشامل اآلةر   - - - - - 6,919 6,919 - 6,919

   IFRS 16 تمثير اعتماد    - - - - - ا 3,874ا ا 3,874ا - ا 3,874ا

 ]ا اج 9إيضاح  [في القيمة  تحويل إلى احتياطي احنخفاض    - - - 42.852 - ا 42.852ا - - -

 تحويل إلى احتياطي الطوارئ   - - 40,000 - - ا 40,000ا - - -

 ا 24اإيضاح    دارة عضا  مجلس اإل  عويض    - - - - - ا 10,806ا ا 10,806ا - ا 10,806ا

 ا 24اإيضاح    تبـرعات  - - - - - ا 7,500ا ا 7,500ا - ا 7,500ا

 معاد بيانها   -2019  ديسمبر   31الرصيد في    2,100,000 1.050.000 640,000 293.109 ( 682.249) ( 402,710) 2,998,150 20,220 3,018,370

 للسنة ارة  الخسصافي    - - - - - ا 654,883ا ا 654,883ا ا 11,513ا ا 666,396ا

 اآلةر    شاملةالخسارة ال  - - - - ا 57,846ا - ا 57,846ا - ا 57,846ا

 للسنة   ةالشاملخسارة  مجموع ال   - - - - ( 57,846) ( 654,883) ( 712,729) ( 11,513) ( 724,242)
           

 ا 46اإيضاح    (التضخم في لبنان    تمثير  - - - - - 878,774 878,774 - 878,774

 العمليات مع مالكي املجموعة           

 ثمارات بالقيمة العادلة من ةالل الدةل الشامل اآلةر إوتبعاد إوت  - - - - - 15 15 - 15

 ]ا اج9إيضاح  [احتياطي احنخفاض في القيمة    منتحويل    - - - ا 4,147ا - 4,147 - - -

 ا 24اإيضاح    تبـرعات  - - - - - ا 7,500ا ا 7,500ا - ا 7,500ا

 2020ديسمبر    31الرصيد في    2,100,000 1,050,000 640,000 288,962 ( 740,095) ( 182,157) 3,156,710 8,707 3,165,417
 

 ح يتجز  من هذه البيانات املالية املوحدات املرفقة و ش ل اإليضاح
ح
ة ز ا
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 

 

 املوحد بيان التدفقات النقدية
 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

2019  2020   

  لف درهـم

  

 ألف درهـم

 

 

 التدفقات النقدية من اانشطة التشغيلية 

 قبل الضرائ  خسارةال   ( 614,651)  ا 471,882ا

 تعديالت على:    

     

 اوتهالك املمتل ات واملعدات    65,219  34.862

 إطفا  املووودات غيـر امللمووة   4,401  5,910

 على  دوات الدين  العالوة اطفا   627  621

 الربح من بيع إوتثمارات عقارية   -  1,000

 مووودات مستحو  عليها مقابل وداد ديون   الربح من بيع   -  ا 22,547ا

 ربح من بيع ااصول الثابتة لا  ( 1,073)  -

 من القيمة العادلة من وندات دين مصدرة  الخسارةصافي   23,837  2,534

 فائدةمن مقايضة  وعار المن القيمة العادلة  الربحصافي   ( 23,837)  ا2,534ا

 ة عادلة من مووودات مالية  ةر  قيم اربحا  ةسارة/صافي   37,952  ا 398ا

 اتمن القيمة العادلة من إعادة تقييم عقار اربحا  رة/ةسا  107,524  ا 17,353ا

 ةسارة غير محققة من  مووودات مستحو  عليها مقابل وداد ديون   83,663  100.676

 صافي ةسارة انخفاض قيمة مووودات مالية   744,459  438,654

 وزيعات  رباح مستلمة ت  ( 16,187)  ا 20,047ا

 انخفاض الش رة  -  273,559

 ةسارة في املركز النقدي  577,037  -

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية   988,971  323,055

 تغييرات في     

 التـي  ستحق بعد ثالثة  ش رو ائع واارصدة املستحقة من البنوك ودال  -  91,935

 ملركزيةالوادائع اإللزامية لد  البنوك ا  ( 43,415)  ا 15,763ا

 القروض والسلفيات  ( 2.060.256)  ا 574.091ا

 مووودات  ةر    86,258  ا 2,145,882ا

 ودائع العمال   2,346,350  1,207,065

 لوبات  ةر  طم  125,560  200,201

 األنشطة التشـغيـلية  (فياملستخدم الناتج من/) النقد  1.443.468  ا 913.480ا

 جلس اإلدارة والتبـرعات ت  عضا  مدفع م افآ  ( 7,500)  ا 18,306ا

 األنشطة التشـغيـلية  (املستخدم فيالناتج من/)النقد  صـافي  1.435.968  ا 931.786ا

 ة الستثمارية التدفقات النقدية من األنشط    

 شرا  ممتل ات ومعدات  ( 9,882)  ا 20.281ا

 املتحصل من بيع ممتل ات ومعدات  10,210  26.491

 شرا  مووودات مالية  ةر    ( 3,868,406)  ا 62,281ا

 إضـافات إلى اوتثمارات عقارية   ( 119,082)  ا 130.211ا

 بيع مووودات مالية  ةر   املتحصل من  243,672  374,745

 توزيعات  رباح    16,187  20,047

 األنشطة الستثمارية  الناتج من) املستخدم في(/ قدصافي الن  ( 3,727,301)  208.510

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 وندات دين مصدرة   -  3,023,560

  سوية وزئية لسندات دين مصدرة   ( 721,539)  ا 1,126,931ا

 يجار  اح إلتزا  ( 15,220)  -

 األنشطة التمويلية  لناتج من  ا / (املستخدم في)النقد صافي   ( 736,759)  1,896,629

 في النقد وما يعادله  الزيادة)النقص(/ صافي  ( 3.028.092)  1.173.353

   النقد وما يعادل  في بدايـة السنة  4.386.283  3,212.930

 ( 26هاية السنة )إيضاح  النقد وما يعادله في ن  1.358.191  4,386.283
 

 ح يتجز 
ح
. من هذه البيانات املالية املوحدة    ش ل اإليضاحات املرفقة وز ا
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

   معلومات عامة 1

 

  22ري صادر عن صاح  السمو حاكم إمارة الشارقة بتاري  ـبموو  مروو   ميعامة وس بنك الشارقة الالبنكلا كشركة مساهمة مت

 عمال   البنك . وقد بد   ااو عديالت 1984لسنة  8بموو  قانون الشرقات التجارية رقم  1993ر وتم   جيل  في فبراي 1973ديسمبر 

يقو  البنك بااعمال   .1974يناير  26املتحدة بتاري   صرف املركزي لدولة اإلمارات العربيةبموو  رةصة بنكية صادرة عن امل 

 املصرفية التجارية واحوتثمارية.

 

  ثمانية . يمار  البنك  نشطت  من ةالل الشارقةس اإلمارات العربية املتحدة – 1394س ص.ب: الخانفي شارع  للبنكيقع املكت  امل جل 

 .العينمديـنة و س   بو بي سدييالشارقةس  قل من إماراتالعربية املتحدة في ارات في دولة اإلم فروع

 

 يها يشار إل نشطة البنك وشرقات  التابعة االبيانات املالية املوحدة تتضمن 
ح
 .لاملجموعةلابـمعا

 

 ملالية الجديدة واملعدلة تطبيق املعايير الدولية للتقارير ا  2

 

 لتي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية ر املالية الجديدة واملعدلة ااملعايير الدولية للتقاري 2-1

 

  1صبحت وارية املفعول للفترات السنوية التي تبد  في  و بعد  تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية والتي  

 س في هذه البيانات املالية املوحدة.2020ر يناي

 

املجموعة بتطبيق عدد من التعديالت والتفسيرات على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل   حاليةس قامتفي السنة ال

 .  2020يناير  1 و بعد التي ووف تصبح فّعالة بش ل إلزامي للفترة السنوية التي تبد  في مجلس املعايير املحاوبية الدولية و 

 

 في هذه البيانات املالية املوحدة.  ى اإلفصاحات  و املبالغ املدروةلم يكن للتطبيق  ي تمثير ها  عل

 

 ملخص  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة 

اادوات   9الية رقم الدولي للتقارير امل  عديالت على املعيار

اادوات املالية:   39وبي الدولي رقم  املاليةس املعيار املحا

  7املعيار الدولي للتقارير املالية رقم اإلعتراف والقيا  و 

املالية املتعلقة بإعادة  شكيل معيار   إفصاحات اادوات

 معدل الفائدة 

 إن التغييرات 

ة التحوط املحددة بحي  تطبق  ت محاوبمتطلبا ت على عديال ُتدةل  ➢

وط بافتراض  ن معيار معدل الفائدة  امل شآت متطلبات محاوبة التح

التدفقات النقدية والتدفقات النقدية من  داة   الذي  ستند إلي  تحوط

 يتم  غييره نتيجة إلعادة  شكيل معيار معدل الفائدة؛ التحوط لن

تتمثر بش ل مباشر بإعادة    عد إلزامية لجميع عالقات التحوط التي  ➢ 

 وعر الفائدة؛    شكيل معيار
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 )يتبع(  يق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةتطب  2

 )يتبع(  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية 2-1

 

 ملخص  ية الجديدة واملعّدلة املعايير الدولية للتقارير املال

 

 

 

ي آثار  ةر  ناتجة عن إعادة  شكيل  ليس الغرض منها تقديم إعفا  من   ➢

إ ا لم  عد عالقة التحوط  ستوفي بمتطلبات  معيار معدل الفائدة ا

اوباب  ةر  غير تلك املحددة في التعديالتس فإن  محاوبة التحوط

ا؛ و 
ح
 التوقف عن محاوبة التحوط ي ون مطلوبا

تتطل  إفصاحات محددة حول مد  تمثر عالقات التحوط الخاصة   ➢ 

 آت بالتعديالت. بامل ش

 

إندماج   3املالية رقم  عديالت على املعيار الدولي للتقارير 

 بتعريف ااعمال  احعمال املتعلق

التعديالت في  عريف ااعمال التجارية ا عديالت على املعيار الدولي للتقارير 

 غييرات على الشروط املحددة في امللحق  س لدليل التطبيقلس   ا هي3املالية رقم 

 فق . وهي: 3مثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم واا 

توض   ن  ل ي يتم إعتبار اانشطة قمعمال تجاريةس يج   ن تتضمن   ➢

مجموعة مت املة من اانشطة وااصول املستحو  عليهاس كحد  دنىس  

ا بش ل كبير في القدرة على إنشا   مدةالت وعم لية ووهرية  ساهم معح

 مخروات؛ 

لسلع والخدمات  تحدد  عريفات ااعمال واملخروات من ةالل التركيز على ا ➢ 

 درة على ةفض الت اليف؛ املقدمة للعمال  وإزالة اإلشارة إلى الق

 

 

 

  تضيف إرشادات و مثلة توضيحية ملساعدة امل شآت على تقييم ما إ ا قان ➢

 قد تم الحصول على عملية ووهرية؛ 

رقون في السوق قادرين على اوتبدال  ي  تزيل تقييم ما إ ا قان املشا ➢ 

 مفقودة واحوتمرار في إنتاج املخروات؛ و مدةالت  و عمليات  

تضيف اةتبار تركيز اةتياري يسمح بإورا  تقييم مبس  ملعرفة ما إ ا   ➢ 

 .ليها ليست  عمال تجاريةقانت مجموعة اانشطة وااصول املستحو  ع
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 قارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للت  2

 املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية )يتبع( دولية للتقارير املعايير ال  2-1

 

 ص ملخ املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة 

 عديالت على املراوع حول اإلطار املفاهيمي في املعايير  

 عديالت على املعيار الدولي   -ية للتقارير املاليةالدول

س املعيار  الدفع على  وا  الس م 2رير املالية رقم للتقا

س  عمليات دمج ااعمال 3الدولي للتقارير املالية رقم 

يم  ف وتقياوتكشا 6املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

  14س املعيار املحاوبي الدولي رقم املوارد الطبيعية

س املعيار املحاوبي الدولي  سابات التنظيمية املةولةالح

س املعيار املحاوبي الدولي رقم  عرض البيانات املالية 1رقم 

التغييرات في التقديرات  السياوات املحاوبيةس  8

  34قم املحاوبي الدولي ر س املعيار املحاوبية وااةطا 

  37املحاوبي الدولي رقم املعيار س التقارير املالية املرحلية

س  املخصصاتس املطلوبات املحتملة واملووودات املحتملة

س  املووودات غير امللمووة 38عيار املحاوبي الدولي رقم امل

تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير  

س تفسير لجنة  ةترتيبات امتياز الخدم  12املالية رقم 

  19ة رقم تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالي

س تفسير  يةاوتبدال اإللتزامات املالية بمدوات حقوق امللك

لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  

ت اليف التجريد والكش  في مرحلة اإلنتاج ملنجم   20

ملعايير الدولية إلعداد  وطحيس تفسير لجنة تفسيرات ا

ة اونبية والبدل  املعامالت بعمل 22التقارير املالية رقم 

  -امللمووة املووودات غير 32س والتفسير رقم املقد 

لتحدي  تلك ااح ا  فيما  - اليف املوقع  اإللكترونيت 

يتعلق باملراوع إلى واإلقتبا  من اإلطار  و لإلشارة إلى 

إصدار مختلف من اإلطار    لك عندما يتم اإلشارة إلى

 املفاهيمي. 

س  2الت على املعايير الدولية للتقارير املالية  رقا  قامت املجموعة بتطبيق التعدي 

س وتفسير لجنة  38س 37س 34س 8س 1س املعايير املحاوبية الدولية  رقا  15 س6

قم  س والتفسير ر 22و   20س 12س19تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  رقا  

 في السنة الحالية. 21
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع( تطبيق املعايير الدولية   2

 قارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية )يتبع( الدولية للت  املعايير  2-1

 

 ملخص  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة 

عرض   1 عديالت على املعيار املحاوبي الدولي رقم 

التغييرات   8املالية واملعيار املحاوبي الدولي رقم البيانات 

 لتقديرات وااةطا  املحاوبية املتعلق بتعريف املادية في ا

 يتوو  اإلشارة بش ل ةاص إلى ثالثة ووان  وديدة للتعريف الجديد: 

اتس ومع  فق  على حذف  و تحريف املعلوماإلةفا . ركز التعريف الحالي  ➢

إةفا  املعلومات الجوهرية باملعلومات التي    لكس اوت تج املجلس إلى  ن

يمكن  ن ي ون ل  تمثير مماثل. على الرغم من  ن مصطل   يمكن حذف ا 

ا من املعيار املحاوبي  اإل  ةفا  وديد في التعريفس إح  ن  قان بالفعل وز ح

  ا. 30-1املحاوبي الدولي   ااملعيار 1الدولي رقم 

تس  لك حيثمن التعريف الحالي  يتوقع بش ل معقول  ن ي ون ل  تمثيرا ➢ 

مثيراتل والذي ر   املجلس  ن  قد ُيف م على  ن   املشار إلي  ليمكن  ن ل  ت

ا ليمكنل  ن يةثر على  يقتضاي ا لكثير من املعلومات حي   ن  ي شاي  تقريبح

 قانت احتمالية  لك احتمالية بعيدة.قرارات بعض املستخدمين حتل لو 

 

 

 

شير التعريف الحالي فق  إلى لاملستخدمينل  املستخدمون ااواويون. ي ➢

جلس مرة  ةر   ن  قد ُيف م على نطاق واوع للغاية على  الذين يخشال امل 

ن  يتطل  مراعاة وميع املستخدمين املحتملين للبيانات املالية عند   

 اإلفصاح عنها. تحديد املعلومات التي يتعين

عقود   16قم  عديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية ر 

يجار  ات  إمتيازات اإل  – 19  –املتعلق ب وفيد  اإليجار

 العالقة 

يوفر التعديل للمستمورين إعفا  من تقييم ما إ ا قان امتياز اإليجار املرتب   

 لعقد اإليجار  19-ب وفيد
ح
 هو  عديال

 

تقـارير املاليـة  و  عـديالت قانـت وـارية املفعـول للمـرة  ية معايير ووهلية  ةر  من املعايير الدوليـة لل عالهس ح توود  باوتثنا  مما  كر

 .2020يناير  1ولى للسنة املالية التي تبد  في  و بعد اا 
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 مبكر  يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل ية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لمير الدولاملعاي  2-2

 

  ايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلةعامل

 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

   

تقارير املالية رقم  ا عديالت على املعيار الدولي لل 2حلة املر  -إعادة  شكيل معيار وعر الفائدة 

س املعيار  إلعتراف والقيا ملالية: ا اادوات ا 39س املعيار املحاوبي الدولي رقم وات املاليةااد  9

  4س املعيار الدولي للتقارير املالية رقم اادوات املالية اإلفصاحات 7الدولي للتقارير املالية رقم 

 ا عقود اإليجار 16واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم   عقود التممين

 2021ر يناي 1 

   

لدولي  ا عديالت على املعيار ا 2املرحلة  -لفائدة توفر التعديالت في إعادة  شكيل معيار وعر ا

س  7س املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 39س املعيار املحاوبي الدولي رقم 9للتقارير املالية رقم 

ا وويلة عملية  16ير املالية رقم س واملعيار الدولي للتقار 4املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

ا فق   إعادة التشكيلس وتوضيح  ن محاوبة التحوط لم يتم إيقاف  للتعديالت التي تتطل ها

 إلعادة  شكيل ايبورس وإدةال اإلفصاحات التي  سمح للمستخدمين بف م طبيعة ومد   
ح
نتيجة

ية إدارة امل شمة لتلك  خاطر الناش ة عن إعادة  شكيل ايبور الذي تتعرض ل  امل شمة وكيفامل

إلى معدحت مروعية بديلةس   مة في اإلنتقال من معدحت احيبوراملخاطر باإلضافة إلى تقد  امل ش

 وكيف تدير امل شمة هذا احنتقال. 

 2022يناير  1 

   

  املتعلقة باإلشارة إلى إندماج ااعمال: 3التقارير املالية رقم   عديالت على املعيار الدولي إلعداد 

 اإلطار املفاهيمي 

 2022يناير  1 

   

يم لإلطار املفاهيمي في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم لى تحدي  مروع قدتهدف التعديالت إ

 دون  غيير ها  في متطلبات املعيار.  3

  

   

  املتعلق بالعائدات قبل  ممتل ات وآحت ومعدات 16اوبي الدولي رقم  عديالت على املعيار املح

 احوتخدا  املقصود 

 2022يناير  1 
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر )يتبع( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن   2-2

 

  ر الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلةاملعايي

 لفترات  بيقها ل يسري تط

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

تمنع التعديالت  ن تخصم من ت لفة  ي بند من بنود املمتل ات واآلحت واملعدات  ي عائدات  

ا  املنتجة  ثنا  إحضار  لك ااصل إلى املوقع والحالة الالزمة ل   من بيع ااصناف لي ون قادرح

 من  لكس  عترف امل شمة بعائدات بيع  على العمل بالطريقة املقصودة من قبل اإلدا
ح
رة. وبدح

 ودس وت لفة إنتاج تلك البنودس في الربح  و الخسارة.هذه البن

  

 

   
املخصصاتس املطلوبات املحتملة واملووودات   37دولي رقم  عديالت على املعيار املحاوبي ال 

 قد ت لفة تنفيذ الع -املتعلق بالعقود املثقلة باإللتزامات  املحتملة

 

تحدد التعديالت  ن لت لفة الوفا ل بالعقد  شمل لالت اليف التي تتعلق مباشرة بالعقدل.  

ف إضافية للوفا  بهذا العقد  يمكن  ن ت ون الت اليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما ت الي

ملباشرةا  و تخصي  الت اليف ااةر  املرتبطة مباشرة  اعلى وبيل املثال العمالة واملواد ا

ن املمتل ات واآلحت  فيذ العقود اعلى وبيل املثال تخصي  روو  اإلهالك لبند مبتن

 واملعدات املستخدمة في تنفيذ العقدا. 

 2022يناير  1 

   
 على املعايير الدولية للتقارير املالية  2020-2018السنوية   دورة التحسينات

 تلك التحيسنات بإدةال  عديالت على املعايير التالية:  تقو 

 2022يناير  1 

   

  - تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة ااولى: 1املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

ر الدولي للتقارير  ا ا من املعيا 16تي تطبق الفقرة د يسمح التعديل للشركة التابعة ال

دروة من قبل الشركة  لقيا  فروق التحويل التراكمية باوتخدا  املبالغ امل 1 مرق املالية

 كة اا  إلى املعايير الدولية للتقارير املالية. اا س بنا ح على تاري  انتقال الشر 

  

يوض  التعديل الروو  التي   - اادوات املالية - 9املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

ملعيار  ا منا 6 - 3 – 3٪ل في الفقرة اب10ما تقو  بتطبيق اةتبار لتفرض ا امل شمة عند 

في تقييم ما إ ا قان ويتم إلغا  احعتراف بالتزا  مالي. تقو    9الدولي للتقارير املالية رقم 

مة بين امل شمة ااملقترضا واملقرضس بما  امل شمة بإدراج فق  الروو  املدفوعة  و املستل

 آلةر.  و املستلمة من قبل امل شمة  و املقرض نيابة عن الطرف افي  لك الروو  املدفوعة  
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة )يتبع(  2

 بع(والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر )يت املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة   2-2

  لةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّد 

 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد

  يزيل التعديل على املثال التوضيحي  - عقود اإليجار 16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

الس التوضيح لسداد  من املث 16رير املالية رقم املرفق للمعيار الدولي للتقا 13رقم 

ةور من  ول حل  ي إلتبا  محتمل فيما  التحسينات على عقد اإليجار من قبل امل

فز اإليجار التي قد ت شم بسب  الكيفية التي يتم بها توضيح حوافز  يتعلق بمعالجة حوا

 اإليجار في  لك املثال. 

  

من   22ت الوارد في الفقرة يزيل التعديل املتطلبا - الزراعة  41عيار املحاوبي الدولي رقم ملا •

للم شآت حوتبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند   41املعيار املحاوبي الدولي رقم 

   القيمة العادلة لألصل الحيوي باوتخدا  تقنية القيمة الحالية. قيا

  

املتعلقة بتص يف   عرض البيانات املالية 1وبي الدولي رقم  عديالت على املعيار املحا

 ات كمتداولة  و غير متداولة املطلوب

 

 2023يناير  1 

عزيز اح ساق في تطبيق املتطلبات من ةالل مساعدة الشرقات على  يالت إلى  تهدف التعد

غير مةكد  تحديد ما إ ا قان يج  تص يف الديون واملطلوبات ااةر  التي ل ا تاري   سوية 

حقة السداد ةالل ونة واحدةا  كمتداولة  و غير متداولة امستحقة  و يحتمل  ن ت ون مست

 في بيان املركز املالي.

  

 

  

تمديد اإلعفا  املةقت من   عقود التممين  4 عديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

   9تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 

ر الدولي للتقارير املالية رقم  يل تاري  انتها  الصالحية املحدد لإلعفا  املةقت في املعياالتعديغير 

امل شآت مطالبة  اادوات املاليةس بحي  ت ون  9لي للتقارير املالية رقم من تطبيق املعيار الدو  4

يناير   1 و بعد للفترات السنوية التي تبد  في  9بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

2023 . 

 2023يناير  1                 
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 

 ملعدلة )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة وا 2

 )يتبع( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر   2-2
  

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

ي تطبيقها للفترات  يسر 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 

 

 عقود التممين : 17دولي للتقارير املالية رقم ار الاملعي

  

 ن يتم قيا  مطلوبات التممين بالقيمة الحالية   17يتطل  املعيار الدولي للتقارير املالية 

 للقيا  والعرض لجميع عقو  للوفا 
ح
  كثر توحيدا

ح
د التممين. تم تصميم  باإللتزامات ويوفر نهجا

مبد  محاوبي متسق لعقود التممين. يحل املعيار   هذه املتطلبات لتحقيق هدف قائم على

  1عقود التممين كما في  4محل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17لتقارير املالية رقم الدولي ل

 2023اير ين

  

 

 عقود التممين : 17 عديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 

  

ديات التنفيذ التي تم  ملعالجة املخاوف وتح 17الية رقم  عديل املعيار الدولي للتقارير امل

  . فيما يلي2017عقود التممين في ونة  17تحديدها بعد نشر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 التغييرات الرئيسية: 

  

 

ملدة و تين إلى الفترات   17لدولي للتقارير املالية رقم تمويل تاري  التطبيق ااولي للمعيار ا •

 .2023يناير  1السنوية التي تبد  في  و بعد 

اوتبعاد نطاق إضافي لعقود بطاقات احئتمان والعقود املماثلة التي توفر  غطية تممي ية   •

 اد للنطاق اةتياري لعقود القروض التي تنقل مخاطر تممين كبيرة. باإلضافة إلى اوتبع

التجديدات املتوقعة للعقدس بما  حعتراف بالتدفقات النقدية إلوتحوا  التممين املتعلقة با •

تووي  التدفقات النقدية إلوتحوا  التممين املعترف بها في  في  لك  ح ا  احنتقال و 

 اعمال. ااعمال املستحو  عليها في اندماج ا

البيانات املالية املرحليةس مما   في 17توضيح تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  •

 املحاوبية على مستو  امل شمة.يسمح باةتيار السياوة 

توضيح تطبيق هامش الخدمة التعاقدية العائد إلى ةدمة عائد احوتثمار والخدمات   •

 ات اإلفصاح. املتعلقة باحوتثمار والتغييرات في متطلب
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 جديدة واملعدلة )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية ال 2

 درة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر )يتبع(املالية الجديدة واملعدلة املص  املعايير الدولية للتقارير    2-2

 

  املعّدلةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة و 

يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 

 

برمة واملشتقات غير  توويع ةيار تخفيف املخاطر ليشمل عقود إعادة التممين امل •

 املالية.

 عديالت تتطل  من امل شمة عند اإلعتراف املبدئي باإلعتراف بالخسائر في عقود   •

لإلعتراف بالربح في عقود إعادة التممين  التممين املثقلة باإللتزامات الصادرة كذلك 

 املحتفظ بها.

مووودات  عقود التممين في بيان املركز املالي بحي   عرض امل شآت عرض مبس  ل •

ملحدد باوتخدا  محافظ عقود  ومطلوبات عقود التممين في بيان املركز املالي ا

 من مجموعات عقود التممين.
ح
 التممين بدح

إنتقالية إضافية لتاري    إلندماج ااعمال وتخفيفاتتخفيفات انتقالية إضافية  •

 فيف املخاطر واوتخدا  نهج انتقال القيمة العادلة.تطبيق ةيار تخ

  

 

واملعيار   البيانات املالية املوحدة 10ديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ع 

ا املتعلقة  2011ا تركةاوتثمارات في شرقات زميلة ومشاريع مش 28املحاوبي الدولي رقم 

ستثمر والشرقات الزميلة  و املشاريع  بمعالجة بيع  و املساهمة في ااصول بين امل 

 املشتركة. 

ــــل   ـ ــــريان تمويـ ــ ــــر وـ ــ ــــل غيـ ـ ــــى  وـ ــ ــــق إلـ ـ التطبيـ

 مسمل. ح يزال التطبيق مسموح ب .

 

ات املالية املوحدة للمجموعة عندما ت ون قابلة تتوقع اإلدارة  ن هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ويتم تطبيق ا في البيان

عة ةس  ي تمثير ووهري على البيانات املالية املوحدة للمجمو ي ون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدللتطبيقس وقد ح  

 في فتـرة التطبيق املبدئي.
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 أسس اإلعـداد  3

 بيان اإللتزام  3-1

ا تم إعداد البيانات امل الصادرة عن مجلس معايير املحاوبة الدولية   للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الية املوحدة وفقح

لعا   2 لك القانون احتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ملعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة س بما في واملتطلبات ا

س لبعض   2020وبتمبر  27ر في الصاد 2020لسنة  26لا املعدل بالقانون احتحادي رقم  2015قانون الالشرقات اإلماراتية  2015

 . 2018ا لسنة 14دي رقم اس ومروو  القانون احتحا  2021يناير  2نفيذ اعتبارحا من ااح ا  التي وتدةل حيز الت

  

 القياس أسس   3-2

 

صنفة الت لفة التاريخيةس باوتثنا لقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبد 
ُ
م عادلة في نهاية قل  قيك  بعض اادوات املالية امل

 ات املحاوبية  دناه. فترة تقريرس كما هو موض  في السياو

 

ا لذلك رتفعيعتبر احقتصاد اللبناني م ش. .ل  النتائج والتدفقات النقدية واملركز املالي لبنك اإلمارات ولبنان إ  ارتم  سالتضخم. وفقح

 تاري  التقرير.  عند من حي  وحدة القيا  الجارية 

 

 ملة الفعالة و العرض الع 3-3

عرض البيانات املالية املوحدة با
ُ
افة القيم ااةر  إلى  قرب  لف درهمس باوتثنا  ما يتم تحديده على  لدرهم اإلمارا ي االدرهما وُتقرب ق  

  لك.ةالف 

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية   4

 أسـاس التـوحيد  4-1

 ما ي ون للـبنك:ية للبنك وامل شآت الخاضعة لسيـطرت . تتحقق السيطرة عندتتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املال

 

 السلطة على امل شمة املستثمر بهاس •

 س و  املستثمر بها ةس من ارتباط ا بامل شمة غيـر املت لـ / الحقوق في العوائدالتعرض  •

 . املستثمر بهاامل شمة للتمثير على قيمة عوائد  املستثمر بهاعلى امل شمة  ماروة السلطةالقدرة على م •

 

ات  غيـر    ح إ ا ما قانت الحقائق والظروف  شير إلى  ن هناك   املستثمر بهاسيطر على امل شمة قان ي بإعادة تقييم ما إ ا يقو  البنك

وبيل املثال   وهذا يشمل الظروف التي تصبح فيها حقوق الحماية اعلى ضحـة  عاله.على عنصر  و  كثر من عناصر السيـطرة الثالثة املو 

 ويطرة البنك كمستثمر. اكثر من عالقة اإلقراضا ووهرية وتةدي الى  
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ة للبنك  آت املستثمر بها عن غالبية حقوق التصويتس تتحقق السيطر عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالبـنك في  ي من امل ش

د. يمةذ  وي  اانشطة  ات الصلة بامل شآت املستثمر بها بش ل منفر ندما ت ون حقوق التصويت قافية ملنح ا قدرة عملية على تو ع

وق التصويت في امل شمة املستثمر بها    ح  البـنك بعين احعتبار قافة الحقائق والظروف  ات الصلة عند تقييم ما إ ا قان للبنك حق

 يـطرةس ومن بين تلك الحقائق والظروف: بش ل يكفي ملنح ا الس

 

 بنك باملقارنة مع حجم حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت ااةرين؛ التـي يحوزها ال  حجم حقوق التصويت ▪

 ف ااةر ؛ حقوق التصويت املحتملة للبنك وحاملي حقوق التصويت ااةرين وااطرا ▪

 الحقوق الناش ة من الترتيبات التعاقدية ااةر ؛   ▪

الصلة   ك ل س  و ليس ل س القدرة الحالية على تووي  اانشطة  اتـرها من الحقائق والظروف ااةر  التـي  شير إلى  ن البنغيو  ▪

 وقت الحاوة حتخا  قراراتس بما في  لك  نماط التصويت واحوتماعات السابقة للمساهميـن.

 

  البنك طرة على الشركة التابعةس ويتوقف  لك التوحيد بفقد على السي  يحصل البنكيبـد  توحيد  ي من الشرقات التابعة عندما 

للسيطرة على الشركة التابعة. وعلى وو  الخصوصس يتم تضمين إيرادات ومصاريف  ي شركة تابعة مستحو  عليها  و مستبعدة  

بنك عن السيطرة على  تاري  توقف ال وحتـىمن تاري  حصول البنك على السيطرة املوحدارة  و الخسفي بيان الدةل  السنةةالل 

 الشركة التـابعة. 

 

 للدةل الشامل اآلةر إلى مال ي الشركة اا  ولألطراف غيـر املسيـطرة.  الخسائر و ي م ون توزع اارباح  و 

 

صيد  ى ااطراف غيـر املسيـطرة حتل إن نتج عن  لك   جيل عجز في ر وُيعز  مجموع الدةل الشامل اآلةر إلى مال ي الشركة اا  وإل

 ااطراف غيـر املسيـطرة. 

 

 قات التابعة بغية تماشاي وياواتها املالية مع السياوات املحاوبية للبنك. ت على البيانات املالية للشر عند الضرورةس يتم إدةال  عديال 

 

عامالت املتبادلة بين  ةلية املرتبطة باملواإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الدا  تلغى وميع املووودات واملطلوبات وحقوق امللكية

 .بيانات املاليةد التوحيوعة بال امل عند م عضا  املج 

 

للسيطرة على الشرقات التابعةس يتم  البنك ح تةدي إلى فقدان  التـيو في الشرقات التابعةس  البنكات في حص  ملكية غيـر إن الت

املسيطرة لتعكس   غيـروحص  حقوق ااطراف لبنك االقيم الدفترية لحص  على  عديل إورا  تها كمعامالت ملكية. يتم محاوب

مباشرة في حقوق امللكية بالفرق بين مبالغ  عديل حص  حقوق ااطراف   احعتـرافحصص م في الشرقات التابعة.  يتم في ات غيـر الت

  جل في حقوق امللكية مباشرة  و س املتوقع اوتالم  /املستلم املبلغ  و  الواو  دفع س / غ املدفوعاملسيطرة والقيمة العادلة للمبل  غيـر

 املجموعة. مال ي وتوزع على 
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الخسارة ضمن بيان احرباح  و الخسائر املوحد  عندما يفقد البنك ويطرت  على  حد  الشرقات التابعةس يتم احعتـراف بالربح  و 

ا القيمة الدفترية السابقة  2دلة للحص  املتبقية و اا إومالي القيمة العادلة للمبلغ املستلم والقيمة العا 1اويحتس  قالفرق بين 

قافة املبالغ املعترف بها   وودات اومن ضمنها الش رةاس ومطلوبات الشركة التابعة وحص   ي من ااطراف غيـر املسيطرة. تحتس للمو 

 في بيان الدةل الشامل اآلةر و 
ح
البنك قد اوتبعد املووودات  التـي يتم محاوبة الشركة التابعة على  واو ا كما لو  ن مسبقا

حقوق  مة بش ل مباشر ا ي تم إعادة تص يف ا الى اارباح  و الخسائر  و تحويل ا إلى ف ة  ةر  من ف اتواملطلوبات  ات الصلة بامل ش

لعادلة اي إوتثمارات  ية إلعداد التقارير املالية السارية.ا.  عتبـر القيمة اامللكية حس  ما هو محدد / مسموح ب  من قبل املعايير الدول

 للمعيمستبقاة في شرقات تابعة وابقة بتا
ح
ار  ري  فقدان السيطرة م اف ة للقيمة العادلة عند احعتـراف املبدئي لالحتساب الالحق وفقا

لشرقات الزميلة  و  التطبيقس الت لفة عند احعتـراف املبدئي لالوتثمار في ا وس إن  مكن  2010الصادر عا   9الدولي للتقارير املالية رقم 

 املشاريع املشتركة.

 

 النقد وما يعادله 4-2

رصدة املستحقة من البنوك ا ة والودائع وايعادل  النقد املتوفر في الصندوق و رصدة غير مقيدة لد  البنوك املركزييتضمن النقد وما  

وتحوا س ح ثة  ش ر من تاري  االل  قل من ثالحق ة و املحولة إلى بنوك  ةر  واملووودات السائلة التي  ست  والبنود قيد التحصيل من

وـل. يــتم   ــجيل ا تهــا قصــيرة ادارة التزامااإل واملعرضـة ملخــاطر غيـر هامــة نتيجــة التغيـر فــي قيمتهــا العادلـةس والتــي  ســتخدم ا املجموعـة 

 في بيان املركز املالي املوحد.النقد وما يعادل  بالت لفة املطفمة 

 

 شراء إتفاقيات إعادة ال  4-3

ح يتم احعتراف باملووودات التي يتم شرائها بش ل متزامن مع احلتزا  بإعادة بيع ا في وقت محدد في املستقبل. يتم عرض املبالغ  

ملركز املالي املوحد. ويتم اعتبار الفرق بين وعر  رف املقابل في هذه احتفاقيات كعقود إعادة شرا  عكسية في بيان ااملدفوعة إلى الط 

و ستحق على مدة اتفاقية إعادة الشرا  العكسايس ويتم تحميل ا على بيان اارباح  و  على  ن  إيرادات فائدةووعر إعادة البيع  الشرا 

 بالت لفة   ريقة معدل الفائدة الفعليالخسائر املوحد باوتخدا  ط
ح
 املطف ة. ويتم اإلعتراف بها مبدئيا

 

 املالية  األدوات  4-4

   املبدئي سو القيا العتراف 4-4-1

 .تتمثل ااداة املالية في  ي عقد ي تج عن   صل مالي للمجموعة والتزا  مالي  و  داة حقوق ملكية لطرف آةر  و العكس

 

الية على  وا  تاري  املتاورة. إن عمليات البيع  ت الشرا   و البيع احعتيادية للمووودات املاحعتراف بجميع عمليايتم احعتراف وإلغا  

املالية التي تتطل   سليم املووودات ةالل اإلطار الزمني املحدد    بالطريقة احعتيادية هي مشتريات  و مبيعات املووودات والشرا

 .سوق بموو  لوائح  و اتفاقية في ال
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 قيا  املووودات واملطلوبات املالية املعترف بها بالقيمة العادلة. يتم إضافة ت اليف املعامالت املتعلقة مباشرة باحوتحوا   م يت
ح
مبدئيا

لوبات املالية بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و  دات املالية واملطلوبات املالية ابخالف املووودات املالية واملط و إصدار املووو 

س  ائرا والتي يتم إضافتها  و ةصم ا من القيمة العادلة للمالخس
ح
ووودات املالية  و املطلوبات املالية على التواليس حيثما ي ون مالئما

وتحوا  على املووودات املالية  و املطلوبات املالية  . يتم على الفور احعتراف بت اليف املعاملة املتعلقة مباشرة باح عند احعتراف املبدئي

 .رباح  و الخسائر املوحدلقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائرس في بيان اا با

 

 تصنيف املوجودات املالية 4-4-2

  يتم
ح
 الذمم من محددة وبنود مويلية الت واملووودات املالية واملةوسات البنوك من واملستحق املركزية البنوك لد   اارصدة قيا  ححقا

  املطفمة بالت لفة التالية الشروط عليھا ينطبق التي ااةر   واملووودات املدينة
ح
 إن املةولةس واإليرادات القيمة انخفاض ةسائر ناقصا

  :يااملبدئ احعتراف عند. الخسائر  و اارباح ةالل  من العادلة مةبالقي املحددة املووودات تلك باوتثنا ا وودت

 

الية: املقاوة بالت لفة  قارير املالية ثالا ف ات رئيسية لتص يف املووودات املمن املعايير الدولية إلعداد الت 9يتضمن املعيار رقم 

 لعادلة من ةالل اارباح  و الخسائر.املطفمة وبالقيمة العادلة من ةالل اإليرادات الشاملة ااةر  وبالقيمة ا

 

ملطفمة  و القيمة العادلة من ةالل اإليرادات الشاملة  تص يف املووودات املالية على  نها مقاوة بـ: الت لفة ا عند احعتراف املبدئيس يتم

 ةر   و القيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائر.اا 

 

القيمة العادلة من ةالل  لتاليين وح يتم قياو ا بملطفمة فق  في حال قانت تحقق الشرطين ايتم قيا  املووودات املالية بالت لفة ا

 اارباح  و الخسائر:

 

اظ بااصل ضمن نمو ج  عمال اهدف إلى اححتفاظ باملووودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ تم اححتفإ ا قان ي •

 و 

ي والفائدة في دفعات املبلغ ااصلفي مواعيد محددة تدفقات نقدية تتمثل فق   إ ا نشم عن الشروط التعاقدية لألصل املالي •

 على املبلغ ااصلي قيد السداد.

 

لقيمة العادلة من ةالل اإليرادات الشاملة ااةر  فق  في حال قانت تحقق الشرطين التاليين وح يتم قياو ا  اة الدين بايتم قيا   د

  و الخسائر: بالقيمة العادلة من ةالل اارباح 
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إ ا قان يتم اححتفاظ بااصل ضمن نمو ج  عمال اهدف إلى اححتفاظ باملووودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛  •

 و 

ات املبلغ ااصلي والفائدة محددة تدفقات نقدية تتمثل فق  في دفع ية لألصل املالي في مواعيدإ ا نشم عن الشروط التعاقد •

 د.على املبلغ ااصلي قيد السدا 

 

عند احعتراف املبدئي بمحد اوتثمارات حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتاورةس قد يختار البنك بش ل نهائي التغيرات الالحقة في  

 ل ل اوتثماالقيمة العادلة ضم
ح
 ر على حدة.ن اإليرادات الشاملة ااةر . يتم هذا احةتيار وفقا

 

لذي ح يفي بمتطلبات القيا  بالت لفة املطفمة قرر البنك بش ل نهائي تحديد ااصل املالي اعالوة على  لكس عند احعتراف املبدئيس قد ي

 يف  ن  بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائر إن قان هذا التص و بالقيمة العادلة من ةالل اإليرادات الشاملة ااةر  على  

 قد ي شم ا ا تم تص يف ا غير  لك.ين ي  و يقلل بصورة ووهرية احةتالف املحاوبي الذي 

 

 املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة 

 اإليرادات وتوزيع املطفمة بالت لفة قياوھا يتم التي املالية لألدوات املطفمة الت لفة احتساب طريقة ھي الفعلي الربح معدل طريقة إن

 املستقبلية النقدية للمقبوضات الحالية القيمة ححتساب املستخد  دلعامل  في الفعلي الربح معدل يتمثل .الصلة  ات مد  الفترة ىعل

   ش ل التي املستلمة  و املدفوعة والنقاط الروو   لك قافة في بما) املقدرة
ح
 املعامالت  وت اليف الفعلي الربح معدل من يتجز  ح وز ا

س قان إن  وس والتمويلية  احوتثمارية اتلألدو  املقدر  احفتراضاي العمر ةالل  من  (الخصومات ااةر    و وااقساط
ح
 فترة عبر  مناوبا

 .املبدئي احعتراف عند القيمة الدفترية صافي إلى للتوصل  قصر

 

 يتم التي واحوتثمارية التمويلية دواتلأل  الفعلي الربح معدل  وا  على املوحد الخسائر  و اارباح بيان في باإليرادات احعتراف  يتم

 
ح
 .املطفمة  لفةلتبا قياوھا ححقا

 

 املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

املجموعة قامت  نفة بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائرس إح إ اُتصنف اإلوتثمار في  دوات امللكية بمنها مووودات مالية مص

 ند احعتـراف ااولي.املتاورة بالقيمة العادلة من ةالل الدةل الشامل اآلةر عبتص يف اإلوتثمارات بمن  غيـر محتفظ بها لغرض 

 

ـــا   ـــةيـــتم قيـ ـــودات املاليـ ـــم املووـ ـــة املطفـ ـــايير الت لفـ ـــع معـ ـــابق مـ ــــي ح تتطـ ـــع املعيــــ الـت ـــابق مـ ــــي تتطـ ـــالهس  و الـت ـــحة  عـ ـــت ة املوضـ ـــن قامـ ار ولكـ

 س بالقيمة العادلة من ةالل اارباح والخسائر.ااول ند احعتـراف اح والخسائر عة بتص يف ا بالقيمة العادلة من ةالل اارباملجموع
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 )يتبع( عادلة من خالل األرباح أو الخسائراملوجودات املالية املقاسة بالقيمة ال

الية ابخالف  دوات حقوق امللكيةا بالقيـمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسـائر عنـد احعتـراف املبـدئي املووودات املقد يتم تص يف 

يـا  املووودات  و املطلوبات بش ل ملحوظ التضارب في القيا   و احعتراف والذي قد ي شـم من ق إ ا قان هذا التص يف يلغي  و يقلل

 لخسائر عليها على  وس مختلفة.  و احعتراف باارباح  و ا

 

نمـو ج ااعمـال يعاد تص يف املووودات املالية من الت لفة املطفمة إلى القيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسـائر عندما يـتم  غييـر 

 املطفـمة. بحي  ح يعد ينطبق عليها معايير القيا  بالت لفة 

 

ـــادة تصـــ يف  دوات  ـــموح  ن يـــتم إعـ ـــر املسـ ـــدين مـــن غـي ـــاح (الـ ـــن ةـــالل ااربـ ـــة العادلـــة مـ ـــةا املصـــنفة بالقيمـ بخـــالف  دوات حقـــوق امللكيـ

 والخسائر عند احعتـراف ااولي.

 

باارباح  و الخسائر الناتجة عن   العادلةس ويتم احعتـراف  لة من ةالل اارباح  و الخسائر بالقيمةُتقا  املووودات املالية بالقيمة العاد

 .40القيمة العادلة يتم احتسابها كما هو مبين في إيضاح رقم . اارباح والخسائر املوحدإعادة القيا  في بيان 

 

 اآلخر املالشدلة من خالل الدخل بالقيمة العااملقاسة املوجودات املالية 

 

  قـل  داة  وـا اعلـىامللكيـة حقـوق  ن تصـنف  دوات  ح يمكن الرووع في  ل  ن تختـار بشيمكن للمجموعةس عند احعتـراف املبدئيس 

إ ا قان  الشامل اآلةرالتص يف بالقيمة العادلة من ةالل الدةل    . وح يجوزالشامل اآلةرعلى حدةا بالقيمة العادلة من ةالل الدةل  

 محتفظ ب  لغرض املتاورة.  ار بمداة امللكيةاحوتثم

   

 :املالية محتفظ بها لغرض املتاورة إ ا عتبر املووودات 

•  
ح
 ملستقبل القري س  و لغرض بيع ا في ا تم شراؤها  واوا

باح  املبدئي وز  من محفظة  دوات مالية محددة تديرها املجـموعة ول ا نم  فعلي حدي  للحصول على  ر  احعتـرافقانت عند  •

 في فترات قصيرةس  و 

  و كضمان مالي. داة تحوطمصنفة وفّعالة قم غيـرقانت  دوات مشتقة  •
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 حاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياسات امل  4

 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 تصنيف املوجودات املالية )يتبع( 4-4-2

 )يتبع( اآلخراملوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 بالقيمـة الشـامل اآلةـرمة العادلـة مـن ةـالل الـدةل امللكية بالقيحقوق يتم قيا  احوتثمارات في  دوات 
ح
يهـا العادلـة مضـاف إل مبـدئيا

 بالقيمة العادلة ويتم 
ح
تحت بند في القيمة العادلة  غيـرباارباح والخسائر الناش ة عن الت احعتـرافت اليف املعاملة. ويتم قياو ا ححقا

 التـيو و الخسائر الوتثمارات. عند اوتبعاد  صل ماليس فإن تراكم اارباح  ل القيمة العادلةوتضاف إلى احتياطي   الشامل اآلةرالدةل  

 إلى احتياطي 
ح
دة املوحد ولكن يتم إعا احرباح  و الخسائرح يتم إعادة تص يف ا إلى بيان القيمة العادلة لالوتثمارات تم إضافتها مسبقا

  ح مستبقاة. تص يف ا إلى  ربا

 

 تقييم نموذج األعمال

حتفاظ بااصل على مستو  املحفظة حي  يوض   لك بش ل  نك تقييم لل دف من نمو ج ااعمال الذي يتم في إطاره اح يجري الب

 ل ا إدارة ااعمال وتقديم املعلومات إلى اإلدارة. تتضمن املعلومات ا  فضل
ح
 لتي تم  ةذها باحعتبار على ما يلي: الطريقة التي يتم وفقا

 

اوتراتيجية اإلدارة تركز على  باملحفظة وتطبيق تلك السياويات. وبالتحديد ما إ ا قانت السياوات وااهداف الخاصة  •

محددس مطابقة فترة املووودات املالية مع فترة   ة التعاقديةس الحفاظ على معدل فائدةالحصول على إيرادات الفائد

 ةالل بيع املووودات؛ ية من املالية التي تمول تلك املووودات  و تحقيق التدفقات النقداملطلوبات 

 ؛البنكإلى إدارة ها رير بشمنورفع تقاكيفية تقييم  دا  املحفظة  •

ـــك  • ـــة إدارة تلـ ـــو ج ااعمـــالا وكيفيـ ـــا ضـــمن نمـ ـــتفظ بهـ ـــودات املاليـــة املحـ ـــو ج ااعمـــال اواملووـ ـــى  دا  نمـ ـــي تـــةثر علـ املخـــاطر التـ

 طر؛ واملخا

تم ت التي تات التعويضات ترتكز على القيمة العادلة للمووودعلى وبيل املثال؛ ما إ ا قان –كيفية  عويض مديري ااعمال  •

 ؛ وها  و التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيل اإدارت

املبيعـات املســتقبلية. ح  فـي فتــرات وـابقةس ووـب  هـذه املبيعـات وتوقع ـا ل شـاطمبيعـات ااصـل وحجـم وتوقيـت مـد  تكـرار  •

تنفيذ هدف البنك  عتبار بش ل منفصلس ولكن كجز  من التقييم الشامل لكيفيةط املبيعات باح تةةذ املعلومات حول نشا

 ق التدفقات النقدية.إلدارة املووودات املالية وكيفية تحقي

 

 قييم  داؤها على  وا  القيمة العادلةس يتم قياو ا بالقيمةيتم ت  والتي إلدارتها و   للمتاورةفيما يتعلق باملووودات املالية املحتفظ بها 

لم يتم اححتفاظ بها ح التدفقات النقدية التعاقدية كما  حتفاظ بها لتحصيلحي   ن  لم يتم اح اارباح  و الخسائر العادلة من ةالل  

 لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  و لبيع املووودات املالية.

 

 



34 
 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 السياسات املحاسبية )يتبع(بأهم  ملخص 4

 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 تصنيف املوجودات املالية )يتبع( 4-4-2

 لنقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبالغ األصلي والفائدة التدفقات ا ما إذا كانتتقييم 

 الي عند احعتراف املبدئيس في حين اغراض هذا التقييمس ُيعرف لاملبلغ ااصليل على  ن  القيمة العادلة لألصل امل
ُ
 ال على  نهالفائدةعرف ل 

الت ـاليف واملخـاطر ة بـاملبلغ ااصـلي القـائم ةـالل فتـرة زمنيـة محـددة ومقابـل قابـل للقيمـة الزمنيـة للمـال واملخـاطر احئتمانيـة املتعلقـ امل

 .الفائدةلى هامش معدل املالية ااواوية ااةر  امثل مخاطر السيولة والت اليف اإلداريةاس عالوة ع

 

ـــة ـــدفقات النقديـ ـــت التـ ـــا إ ا قانـ ـــيم مـ ـــلي  عنـــد تقيـ ـــغ ااصـ ـــات املبلـ ـــ  دفعـ ـــل فقـ ـــة تمثـ ـــدةالتعاقديـ ـــك ذ ايمةــــ س والفائـ ـــروط لبنـ ـــار الشـ باحعتبـ

ــا إ ا قــان تضــمن شـــرط  عاقــدي يترتـــ  عليــ   غييــر توقيـــت  و قيمــة التـــدفقات ي املــاليااصـــل  التعاقديــة لــألداة. ويتضـــمن  لــك تقيــيم مـ

 .بهذا الشرطااصل في يلنقدية التعاقدية بحي  ح ا

 

 الى: املجموعة تنظر تقييم س ال اورا  هذا عند

 قات النقدية؛ غيير قيمة وتوقيت التدف حداا طارئة من شمنها   •

 ةصائ  الرفع املالي؛   •

 شروط الدفع املسبق والتمديد؛  •

 و    شروط تحد من مطالبة املجموعة بالنقد من مووودات محددة؛ •

 .الدوري اوعار الفائدةا  ات التي  عدل النظر في القيمة الزمنية للمال امثل إعادة الضب سمال •

 

والتي ي ون لد  املجموعة ةيار اقتراح  عديل وعر الفائدة في   طويلة ااول  ات  وعار ثابتةتحتفظ املجموعة بمحفظة قروض 

  ى وعر السوق في وقت التعديل. لد  املقترضين ةيار قبول السعر تواري  إعادة الضب  الدورية. تقتصر حقوق إعادة الضب  هذه عل

 
ُ
روض تمثل  قررت املجموعة  ن التدفقات النقدية التعاقدية ل ذه الق عدل  و اوترداد القرض بالقيمة احومية دون فرض غرامات.امل

قة تمةذ باحعتبار القيمة الزمنية للمال  فق  دفعات املبلغ ااصلي والفائدة حي  يةدي هذا الخيار إلى اةتالف وعر الفائدة بطري

 صلي القائم. ر وت اليف اإلقراض ااواوية ااةر  املرتبطة باملبلغ اا ومخاطر احئتمانس ومخاط
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 ع قروض دون حق الرجو 

بموو  ضمانات املقترض إلى الحد من مطالبة املجموعة  في بعض الحاحتس تةدي القروض التي تقدم ا املجموعة واملضمونة 

ا. تقو  املجموعة بتطبيق  ح ا  عند تقييم ما إ ا قانت القروض  دفقات النقدية للضمانات ااواوية االقروض دون حق الرووعبالت

مات التالية عند وضع هذه  ات املبلغ ااصلي والفائدة فق . تمةذ املجموعة باحعتبار املعلو دون حق الرووع  ستوفي معيار دفع

 ااح ا :

 ص مبالغ وتواري  املدفوعات النقدية للقرض؛ لتعاقدي يحدد بش ل ةاما إ ا قان الترتي  ا •

 القيمة العادلة للضمانات  ات الصلة بقيمة املووودات املالية املضمونة؛  •

 ان؛ ديم دفعات  عاقديةس بغض النظر عن انخفاض قيمة الضمواوتعداده لتققدرة املقترض  •

 مة  ات غرض ةاص؛ ما إ ا قان املقترض يمثل فرد  و مةوسة عاملة  و م ش •

 و  املخاطر التي تتعرض ل ا املجموعة من املووودات بال سبة لقرض  ات حق الرووع بال امل؛ •

ما إ ا قانت املجموعة ووف  ستفيد من  ي   ن مووودات املقترض؛ واملد  الذي يمثل في  الضمان قل  و وز  كبير م •

 .تفاع في  وعار املووودات  ات الصلةار 

 

   توقعةالئتمان املقياس خسائر  4-4-3

 إلى مد  التراوع احئتماني منذ يتم قيا  مخصصات ةسائر احئتمان باوتخدا  
ح
 : نشمت منهج مقسم إلى ثالا مراحل اوتنادا

 اف املبدئي بااداة املاليةس يتم قيد قيمة معادلة لقيمةاحعتر زيادة ووهرية في مخاطر احئتمان منذ  عندما ح ي ون هناك    - 1املرحلة   •

. 12ةســائر احئتمــان املتوقعــة ملـــدة 
ح
باوــتخدا  احتماليـــة حــدوا  عثــر عــن الســـداد  ةســـائر احئتمــان املتوقعــةيــتم احتســاب  شــ را

 ال
ح
ش رس يتم اوتخدا  احتمالية  12ن التي تقل فترة اوتحقاق ا املتبقية ع باادواتتالية. فيما يتعلق ةالل فترة احثنل عشر ش را

 ترة احوتحقاق املتبقية. التعثر بما يتناو  مع ف

 

  عثرس ح يعتبر زيادة ووهرية في مخاطر احئتمان عق  تقديم التس يالت احئتمانية ولكن لم  ةاملالي ااداةش د  عندما  -2املرحلة  •

 على تعثر ائر احئتمان املتوقعة بنا  على مدة احتمالية التعرض لل. تتطل  هذه املرحلة احتساب ةس2يتم اعتباره ضمن املرحلة 

 . ةاملالي لألداةاملقدر املتبقي  مد  العمر
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 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 )يتبع( عةئتمان املتوق قياس خسائر ال  4-4-3

س ووف يـتم ت ـوين مخصـ  لخسـائر في هذه املرحلة. على غرار املرحلة الثانية املتعثرةلية املا اادواتووف يتم إدراج  - 3املرحلة  •

 . على مد  فترة زمنية على ةسائر احئتمان املتوقعة احئتمان بنا ح 

 

ل تقييم  ديدها من ةالاملرج  للقيمة الحالية لخسائر احئتمان التي يتم تحتتمثل ةسائر احئتمان املتوقعة في التقدير العادل و 

 حو التالي:ضات املمولةس يتم قيا  ةسائر احئتمان املتوقعة على النمجموعة من النتائج املحتملة. فيما يتعلق بالتعر 

 

بالقيمة العادلة ل افة حاحت العجز   فيما يتعلق باملووودات املالية التي لم تتعرض حنخفاض ائتماني في تاري  التقرير: •

ا للعقد والتدفقات االنقدي ا ي: الفرق بين التد ا لنقدية التي تتوقع املجموعة اوتالم فقات النقدية املستحقة للم شمة وفقح

 ا؛ ناتجة عن قيا  عدة ويناريوهات اقتصادية مستقبلية,  مخفضة بسعر الفائدة الفعلي لالصول 

دفترية اإلومالية والقيمة الحالية  في تاري  التقرير: بالفرق بين القيمة ال  عرضت حنخفاض ائتماني املووودات املالية التي •

 .ستقبلية املقدرةللتدفقات النقدية امل

 

 :على النحو التالي ةسائر احئتمان املتوقعة بالرغم من  لكس بال سبة لحاحت التعرض غير املمولةس يتم قيا 

 

عاقدية املستحقة للمجموعة إ ا قا  حامل  الحالية للفرق بين التدفقات النقدية الت  حوبةس على  نها القيمةبال سبة للقروض غير امل 

بال سبة لعقود الضمان املاليس    ا تم سح  القرض؛ و لقرض والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة اوتالم ا إ احلتزا  ب ح  ا

  ي مبالغ تتوقع املجموعة اوتالم ا من حامل اا  املدفوعات املتوقعة لتعويض حامل  داة الدين
ح
داة  و املدين  و  ي املضمونة ناقصا

 .طرف آةر

 

على  وا  فردي  و وماعي ملحافظ القروض التي ل ا نفس ةصائ  مخاطر  احئتمان املتوقعةئر ةسا تقو  املجموعة بقيا 

لى القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل  احئتمان ونفس الخصائ  احقتصادية. يرتكز قيا  مخص  الخسائر ع

 ل ُيقا  على  وا  فردي  و وماعي. دل الفائدة الفعلي ااصليس بصرف النظر عما إ ا قان ااص باوتخدا  مع

 

 تتمثل املدةالت الرئيسية الخاصة بقيا  ةسائر احئتمان املتوقعة في هي ل املتغيرات التالية: 

 لسداداحتمالية التعثر عن ا •

 التعرضات لخسائر عند التعثر •

 التعرضات عند التعثر •
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 خص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع(مل 4

 )يتبع( ة املالي األدوات  4-4

 )يتبع( قياس خسائر الئتمان املتوقعة 4-4-3

 وغيرها من البيانات اإلحصائية
ح
وتخضع للتعديل لتوضيح    ستند هذه املعايير بصورة عامة إلى نما ج إحصائية موضوعة داةليا

 املعلومات الخاصة بالنظرة احوتشرافية. 

 

 فيما يلي تفاصيل هذه املعايير/املدةالت اإلحصائية: 

مالية التعثر تقدير ححتمالية التعثر على مد  فترة زمنية؛ والتي يتم احتسابها على  وا  نما ج التص يف اإلحصائي  احت  يمثل •

 من قبل املجموع
ح
ا ملختلف ف ات املستخدمة حاليا ااطراف   واحجا  ةس ويتم تقييم ا باوتخدا   دوات تص يف مصممة وفقح

 .املقابلة

.  ستخل  املجموعة التعرض عند التعثر من التعرض  امللز   عثر في حالةللخسائر الناتجة  يمثل التعرض عند التعثر تقدير •

ح ب  بموو  العقد واملترت  على اإلطفا . إن التعرض عند التعثر  الحالي للطرف املقابل والتغيرات املحتملة للمبلغ الحالي املسمو 

لتعثر مبالغ  سداد. فيما يتعلق بالتزامات اإلقراضس يمثل التعرض عند اصل مالي هو إومالي قيمت  الدفترية في وقت التعثر عن الا 

التاريخية والتوقعات احوتشرافية.   مستقبلية محتملة يمكن سح ها بموو  العقدس والتي يتم تقديرها بنا ح على املالحظات

 الضمان املالي مستحق الدفع. مثل التعرض عند التعثر مبلغ التعرض املضمون عندما يصبح بال سبة للضمانات املاليةس ي
 

 :يتم إحتساب التعرض عند التعثر على النحو التالي

 : الحد او التعرض  اهما  على. ةلتس يالت املباشر ل -

 الحد او التعرض  اهما  على.  :قبـوحتال  ة وستنديامل عتمادات لال  -

 التعرض  :ضمانال ةطابات جميع  ل -

 

الفرق بين التدفقات النقدية  ارة الناش ة عن التعثر في السدادس ويستند إلىتمثل الخسائر املحتملة عند التعثر تقدير للخس •

  التصفية من متحصالت  بار التدفقات النقدية منالتعاقدية املستحقة وتلك التي يتوقع املقرض الحصول عليهاس مع ااةذ باحعت

م الضمانات املستقبلية  احعتبار توقعات تقيي  للمووودات املضمونة في الخسائر املحتملة عند التعثر  ا ج  ي ضمانات. تمةذ نم

طالبةس وت لفة  مع ااةذ في احعتبار ةصومات البيعس ووقت تحقيق الضماناتس والضمانات اححتياطية املتبادلةس و وبقية امل

ر للمووودات  الخسائر املحتملة عند التعث لة عد  اادا ا. تمةذ نما ج تحقيق الضمانات ومعدحت التصحيح ا ي الخروج من حا

املضمونة وقت احوتردادس تاري  معدحت احوترداد و وبقية املطالبات. يتم اححتساب على  وا  التدفق النقدي املخصو س  غير 

 .دفقات النقدية من معدل الفائدة الفعلي ااصلي للقرضحي  يتم ةصم الت
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 :على النحو التالي الخسائر املحتملة عند التعثر يتم إحتساب 
 

 ٪ 45: رئيساي غير مضمون  -

 ٪ 75: ون غير مضم ثانوي  -

احةذ بعين احعتبار تخفيضات بازل حلضمانات القابلة  وندات مةهلة وفقا للتعرض عند التعثر احقل في بازل,  مع -

 التعثر لبعض الضمانات. لتطبيق وباحضافة الى ادنى حدود مقبولة حلتعرضات عند ح

 

 لية على  وا  ةصائ  املخاطر املشتركة والتي  شمل: عندما يتم وضع نمو ج للمعيار على  وا  وماعيس يتم تجميع اادوات املا

 نوع ااداة؛ •

 ص يف مخاطر احئتمان؛ت •

 نوع الضمان؛ •

 ئي؛تاري  احعتراف املبد •

 املدة املتبقية لالوتحقاق؛ •

 القطاع؛ •

 املوقع الجغرافي للمقترض؛  •

 ؛ و الطرف احةر حجم •

 .الطرف احةر  قطاعية •

 

 فق بش ل مناو . ضمان بقا  التعرض داةل مجموعة معينة متواتخضع عمليات التجميع للمراوعة املنتظمة ل 

 

 مات الستشرافية املعلو 

احئتمان يمةذ بعين احعتبار املعلومات حول   رحلة وتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطرإن قيا  ةسائر احئتمان املتوقعة ل ل م

وتوقعات ااحداا املستقبلية الداعمة واملعقولة. يتطل  تقدير   ااحداا السابقة والظروف الحالية باإلضافة إلى الظروف احقتصادية

تالتة ويناريوهات اقتصادية: التصور احواساي بوزن   وعة بصياغةتقو  املجم احوتشرافية وضع  ح ا  هامة.طبيق املعلومات وت

 .٪30 بوزن بوط ال, و ويناريو ٪30بوزن تصاعد ,  ويناريو امل40٪
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 ت املحاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياسا 4
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 )يتبع( ئر الئتمان املتوقعةقياس خسا 4-4-3

  العوامل القتصادية العامة

يعتمد البنك في النما ج الخاصة ب س على مجموعة واوعة من املعلومات احوتشرافية كمدةالت اقتصاديةس مثل: نمو إومالي الناتج 

ة قد ح تتضمن قافة ةصائ  السوق املدةالت والنما ج املستخدمة في احتساب ةسائر احئتمان املتوقع املحلي و وعار النف . إن

ـــات املا ـــاتفـــي تـــاري  البيانـ ـــويات نوعيـــة  و رصـــد مخصصـ ـــكس يـــتم إوـــرا   سـ ـــا   ليـــة. لتوضـــيح  لـ ـــة باوـــتخدا   ح ـ زائـــدة كتســـويات مةقتـ

 ائتمانية ةبيرة.

 

ـــادية املســـتخ ـــي تتضـــمن الســـيناريوهات احقتصـ ــا فـ ـــية التاليـــة للســـنوات ا 2020ديســـمبر  31دمة كمـ ـــي املةشـــرات الرئيسـ ـــي ت ت ـــي فـ  31لتـ

 :2025حتل  2021ديسمبر 

 

الكلي املتغير   2025 2024 2023 2022 2021 السيناريو   

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة 

 سعرالنفط 

 ٪ 3.00 ٪ 2.53 ٪ 7.99 ٪ 22.62 ٪ 12.10  أساس ي

 ٪ 2.92 ٪ 2.45 ٪ 7.51 ٪ 22.44 ٪ 23.88  تصاعد

 ٪ 9.71 ٪ 19.80 ٪ 52.56 ٪ 7.69- ٪ 29.97-  هبوط

معدل نمو إجمالي 

 الناتج املحلي 

 ٪ 2.68 ٪ 2.43 ٪ 2.25 ٪ 2.72 ٪ 1.79  أساس ي

 ٪ 2.39 ٪ 1.96 ٪ 1.99 ٪ 5.34 ٪ 6.29  تصاعد

 ٪ 4.95 ٪ 5.05 ٪ 3.80 ٪ 1.83- ٪ 7.96-  هبوط

 لبنان 

 إجمالي نمو  معدل

املحلي الناتج   

 ٪6 ٪6 ٪5 ٪5 ٪9  أساس ي

 ٪6 ٪6 ٪6 ٪5 ٪ 11  تصاعد

 ٪6 ٪7 ٪7 ٪4 ٪2  هبوط

أسهم مؤشر   

 ٪2 ٪9 ٪ 14 ٪ 35 ٪ 4-  أساس ي

 ٪0 ٪8 ٪ 12 ٪ 37 ٪ 17  تصاعد

 ٪4 ٪ 13 ٪ 19 ٪ 30 ٪ 31-  هبوط
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 4

 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 )يتبع( وقعةقياس خسائر الئتمان املت  4-4-3

 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان

املالية قد سبي. لتقييم ما إ ا قانت مخاطر اال تمان على املووودات   تقييم للزيادة الجوهرية في مخاطر احئتمان على  وا  نيتم إورا

 املتوقـع لألصـل املـالي فـي تـاري  التقريـر إلـى زادت بش ل ووهري منذ نشمتها س يقـارن البنـك مخـاطر التقصـير التـي تحـدا علـى مـد  العمـر

لتي  ستخد  في عمليات إدارة املخاطر الحالية بالبنك. ابلة عند احنشا  س باوتخدا  مةشرات املخاطر الرئيسية امخاطر التقصير املق

 فردي. تاري  قل تقرير س ويتم تقييم التغير في مخاطر احئتمان بش ل فردي لتلك التي  عتبر م مة بش ل في

 

ــــذا التقیی  بطبلعة متماثلة س مما یومح بتحو ل مةا ــ ــ ــــر احئتمان من المووودات المالیة إل  المرحلة ااول  یتو  ھـ ــ ــ ـــــتبفا   ا و إطـ ــ ــ ــــم اوـ ــ ــ تـ

 .مةھإ ا انةفضت الز ادة في مةاطر احئتمان من  النشو  ول   عد  عتبر ممعايير معينة, 

 

ير. تحديد ما ا ا لحوظ منذ التاري  املبدئي في تاري  قل تقر ئتمان قد زادت بش ل مما ا ا قانت  مخاطر اح  عمل املجموعة على مراوعة  

يختلـف   هـا قـة الجغرافيـة. مـا يعتبـر م ما يعتمد على ةصائ  احدوات املالية واملقترض, واملنطقانت الزيادة في مخاطر احئتمان امرا 

 حنواع القروض املختلفة, ةاصة فيما بين الجملة والتجزئة. 

 

ارة مخاطر اف احولي على اوا  العوامل النوعية املرتبطة بعملية ادقد يتم اعتبار ان مخاطر احئتمان زادت بش ل ملحوظ  منذ احعتر 

مـل فــي تحليل ـا الكمــي علـى اوــا  زمنـي. هـذا وــي ون الحـال بال ســبة للتعرضـات التــي احئتمـان للمجموعـة والتــي قـد ح تــنعكس بشـ ل قا

مرتكزه على حكم الخبير والتجارب التاريخية  ات اطر معينة, مثل الوضع على قائمة املراقبة. هذه العوامل النوعية   ستوفي معايير مخ

 الصلة. 

 

يومــا  30كمسـاندة,  عتبـر املجموعــة ان زيـادة ملحو ــة فـي مخــاطر احئتمـان تحــدا فـي موعـد ح يتجــاوز تـاري  اوــتحقاق اصـل بــاكثر مـن 

ري  مسـتحق لـم يــتم اوـتال  الــدفع لتـي مضــال تـاري  اوــتحقاق ا مـن ةـالل احتســاب عـدد احيـا  منــذ اقـد  تــامتـاةر. يـتم تحديــد احيـا  ا

 قترض.اري  احوتحقاق دون احةذ في احعتبار اي فترة وماح للمال امل ل . يتم تحديد تو 

 

املبـدئي, فـان بــدل الخسـارة علــى احدوات  ا ا ـقان هنـاك دليــل علـى عـد  ووــود زيـادة ملحو ـة فــي مخـاطر احئتمــان بال سـبة الـى احعتــراف

رتفاع مخاطر احئتمان, مثل احهمال او التحمل, ش را. بعض املةشرات النوعية ح  -12ئتمانية متوقعة مدتها يعود الى قياو  كخسارة ا

فـي هـذه الحـاحت, تقـو  مةشـرا علـى زيـادة ةطـر التخلـف عـن السـداد الـذي ح يـزال قائمـا بعـد توقـف املةشـر نفسـ  فـي الووـود.  قد ت ون 

ان مخاطر احئتمان الخاصة بها  املووودات املالية اثبات السلوك الجيد لتقديم دليل على  املجموعة بتحديد فترة اةتبار تتطل  ةالل ا

لــى دما يــتم  عــديل شــروط التعاقــد للقـرض, الــدليل علــى ان معــايير احعتــراف بخســارة احتمــان املتوقعــة عقـد انخفضــت بشــ ل قــافي. عنــ 

 حدا وفقا حلشروط التعاقدية املعدلة العمر احفتراضاي لم  عد مستوفاة تتضمن تاريخا حدا  الدفع امل
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 سبية )يتبع(لسياسات املحاملخص بأهم ا 4

 

 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 

 )يتبع( قياس خسائر الئتمان املتوقعة 4-4-3

 

 بع()يت تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان

 

الدورية للتاكد لزيادات امللحو ة في مخاطر احئتمان من ةالل املراوعات تقو  املجموعة بمراقبة فعالية املعايير املستخدمة لتحديد ا

 من:

 

 ان املعايير قادرة على تحديد الزيادات الكبير في مخاطر احئتمان قبل  عثر التعرض •

 يوما مستحقا 30 ون احصل اكثر من ح تتوافق املعايير مع النقطة الزمنية عندما ي •

 ملحو ة  في مخاطر احئتمان والتعثر معقول متوو  الوقت بين تحديد زيادة  •

  و ;ش را الى ضعف ال تمان 12ا  مباشرة من قيا  ةسارة ال تمان املتوقع ملدة تعرضات بش ل عح يتم نقل ال •

ا و احتمال 1ش را من احتمال التخلف عن السداد ااملرحلة  12ح يوود تقل  غير مبرر في بدل الخسارة من التحويالت بين  •

 ا 2عن السداد مد  الحياة ااملرحلة تخلف ال

 

السداد على احدوات املالية قد ازدادت بش ل ملحوظ منذ احعتراف احولي, فان املجموعة   ان مخاطر التخلف عنعند تحديد ما ا ا ق 

ليالت الكمية  و  تتوافر بدون ت لف او مج ود.و يشمل هذا كال من املعلومات و التح  عتبر معلومات معقولة و مدعومة و  ات صلة و

 ا املعلومات احوتشرافية.لمجموعة و مد  التقييم احئتماني من الخبرا , و بما فيهالنوعية, مرتكز على الخبرة التاريخية ل

 

 خاطر احئتمان قد حدثت حلتعرض عن طريق املقارنة:ال دف من هذا التقييم هو تحديد ما ا ا قانت الزيادة امللحو ة في م

 مع   ;رضاي املتبقي ححتمالية التخلف عن السداد في تاري  التقريالعمر احفترا •

العمر احفتراضاي املتبقي ححتمالية التخلف عن السداد في الوقت الزمني التي تم تقديرها في الوقت احعتراف احولي حلتعرض   •

 ت صلة بالتغييرات في توقعات الدفع املسبقا امعدلة عندما ت ون  ا

 

 احئتمان: ثة معايير لتحديد ما ا  قانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر ستخد  املجموعة ثال

 ;اةتبار كمي يعتمد على الحركة في احتمالية التخلف عن السداد •

 املةشرات الكمية •

 يوما مستحقا.  30مساندة  ملدة  •
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 ملحاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياسات ا 4

 

 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 

 )يتبع( ر الئتمان املتوقعةقياس خسائ 4-4-3

 

 تحسن بيان مخاطر اإلئتمان

 

 فـي حـال ـقان هنـاك دليـل علــى  12يـتم اعـادة قيـا  مخصـ  الخسـائر مـن احداة املاليـة علـى مـد  ةســائر احئتمـان املتوقعـة ملـدة 
ح
شـ را

 مخاطر احئتمان عند احعتراف املبدئي. عد  ووود انخفاض ووهري في

 

 لالرشــادات التنظيميـــة لتقيــيم اي تحســينات علــىلــد  املجموعــة املعــايير 
ح
بيـــان مخــاطر احئتمــان و الـــذي يترتــ  عليهــا ترقيـــة  ادنـــاه وفقــا

 .1الى املرحلة  2و من املرحلة  2الى املرحلة  3من ةالل تحويل م من املرحلة  العمال 

الـــى  3احــدة قــل مــرةا مــن املرحلــة ة امرحلــة و لــ فــي مخــاطر احئتمــان علــى اوــا  املرح  ي احنخفــاض الجــوهر ترقيــة   وــوف يــتم •

. 12ى احقل ل بعد انقضا  فترة التنظيم التي تمتد عل 1الى املرحلة  2 ثم من املرحلة 2املرحلة 
ح
 ش را

الألقسـاط الريـع وـنويةا او مـرور فتـرة تنظــيم دفعــات مـن ااقسـاط  3ترقيـة الحـاحت املعـاد هي لتهـا فـي حـال ادا    وـوف يـتم •

 على  12تمتد ل 
ح
 ونوية. احقل, في حال قانت اعادة السداد اطول من احقساط الريعش را

 

 تعريف التعثر عن السداد
 

  ن ااصل املالي متعثر السداد عندما:يعتبر البنك 

حتخا  إورا ات مثل مصادرة  إلى البنكدون لجو    البنكجاه يفي املقترض بالتزامات  احئتمانية بال امل تمن غير املحتمل  ن   •

 اإن وودا؛  الضمان

  90اكثر من  البنكحئتمانية املادية تجاه يعجز املقترض عن الوفا  بمي من التزامات  ا •
 
 ؛  ويوما

ى الوف  اب بالتمامات    أن يقوم المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفالس نظراً لعدم قدرة المقترض عل    ي ـون مـن املحتمـل •

 االئتمانية.
 

 عن قيمة املبلغ القائم الحالي. عندما يخالف العميل الحدود املوضوعة  و تقديم حدود  قل  عتبر ال حوبات متمةرة السداد

 

 باحعتبار املةشرات التالية:يمةذ البنك عند تقييم ما إ ا قان املقترض  عثر عن السدادس 

 

 ة للتع د؛مثل مخالفة مادي –نوعية ال •

 و للبنك؛  آةر لنفس الج ة املصدرة التمةر عن السداد وعد   سوية التزابيان مثل  –كمية ال •

 وا بنا ح على املعلومات •
ح
 لتي تم الحصول عليها من مصادر ةاروية.املقدمة داةليا

 

مــد  الوقــت لــتعكس التغيــرات فـــي مــدةالت علــى عمليــة التقيــيم وـــوا   داة ماليــة فــي حــال  عثــر عـــن الســداد وقــد تختلــف  هميتهــا علـــى 

 الظروف.
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 حاسبية )يتبع(ملخص بأهم السياسات امل  4

 

 )يتبع( املالية  األدوات  4-4

 

 )يتبع( ائر الئتمان املتوقعةس خسقيا 4-4-3

 

 عرض مخصص خسائر الئتمان املتوقعة ضمن بيان املركز املالي

 

 كز املالي كما يلي:يتم بيان مخص  ةسائر احئتمان املتوقعة ضمن بيان املر 

  ن  اقتطاع من إومالي القيمة الدفترية للمووودات؛  مووودات مالية ُمقاوة بالت لفة املطفمة: على •

تتضـمن ااداة املاليـة بنـود م ـحوبة وغيـر م ـحوبةس ح يمكـن للبنـك تحديـد ةسـائر احئتمـان املتوقعـة لبنـد التزامــات ما عنـد •

ال لخاصـة ببنـد امل ـحوب: يقـو  البنـك بعـرض مخصـ  ةسـائر ائتمـان مجمـع لكـ القروض بصورة منفصلة عن احلتزامـات ا

 و البندين؛

تـراف بمخصـ  ةسـائر فـي بيـان املركــز ل اإليـرادات الشـاملة ااةـر : ح يـتم احع دوات ديـن ُمقاوـة بالقيمـة العادلـة مـن ةـال •

 ان القيمـــة الدفتريـــة لتلـــك املووـــودات
ح
ــالي نظـــرا ــا العادلـــة. إح املـ   الخســـائر ويـــتم   نـــ  يـــتم اإلفصـــاح عـــن مخصـــ تمثـــل قيمتهـ

 لربح  و الخسارة.بيان ااحعتراف ب  ضمن 

 

 العادلة ةالقيمتعريف  4-5

 

السعر الذي ويتم اوتالم  لبيع  صل  و دفع  لتحويل التزا  في معاملة منظمة بين املشاركين في السوق في تاري   عادلة لهيالقيمة ال 

 لك التاري .  عكس القيمة العادلة  ااكثر فائدة الذي يمكن للمجموعة الوصول إلي  في  غياب  س السوق  و س في حالة  ااصلالقيا  في 

 اادا . للمطلوبات مخاطر عد  

 

تقيس املجموعة القيمة العادلة لألداة باوتخدا  السعر املعروض في ووق نش  لتلك ااداة. ُينظر إلى السوق على   ,عندما يتوفر واحد

 .وحجم قافيين لتوفير معلومات التسعير بش ل مستمر  حالة إورا  املعامالت املتعلقة باملووودات  و املطلوبات بتكرار  ن  لنش ل في

 

فإن املجموعة  ستخد  تقنيات التقييم التي تزيد من اوتخدا  املدةالت امللحو ة  ات   ,كن هناك وعر مدرج في ووق نش لم يإ ا 

يمةذها املشارقون في السوق في   غير امللحو ة. تتضمن تقنية التقييم املختارة وميع العوامل التي الصلة وتقلل من اوتخدا  املدةالت

 املة.احعتبار عند  سعير املع

 

 ي القيمة العادلة للمقابل املدفوع  و   -عادة  فضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية عند احعتراف ااولي هو عادة وعر املعاملة 

ا من  ختلف عن وعر املعاملة و ن القيمة العادلة ح يتم إثباتهم. إ ا قررت املجموعة  ن القيمة العادلة عند احعتراف املبدئي تاملستل

ليس بنا ح على تقنية تقييم التي  عتبر  ي مدةالت غير قابلة للمالحظة عليها  ةالل وعر مدرج في ووق نش  اصل  و التزا  متطابق و 

ا بالقيمة العادلة  ات  همية بال سبة  عديل ا لتمويل الفرق بين القيمة العادلة عند  و  ,للفرقس ثم يتم قيا  ااداة املالية مبدئيح

يتم احعتراف بهذا الفرق في الربح  و الخسارة على  وا  مناو  على مد  عمر ااداة ولكن   ,ااولي ووعر املعاملة. بعد  لكاحعتراف 

ا بال امل ببيانات السوق امللحو ة  و يتم إغالق  في موعد ح يتجاوز عندما ي ون   املعاملة. التقييم مدعومح
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 4

 

 )يتبع( العادلة ةتعريف القيم 4-5

 

مخصومة  ,الطل القيمة العادلة لاللتزا  املالي مع ميزة الطل  اعلى وبيل املثال س وديعة تحت الطل ا ح تقل عن املبلغ املستحق عند  

 من التاري  ااول الذي قد ُيطل  في  دفع املبلغ.

 

تـــي حـــدا ةالل ـــا ي للقيمـــة العادلـــة كمــا فـــي نهايـــة فتـــرة إعـــداد التقـــارير ال عتــرف املجموعـــة بـــالتحويالت بـــين مســـتويات التسلســـل ال رمـــ  

 .التغيير

 

ـــروط عاديـــة و  ▪ ـــة مـــع شـ ـــودات واملطلوبـــات املاليـ ــــإن القيمـــة العادلـــة للمووـ ـــتم ي الـت ـــطة  ات وـــيولة يـ ـــي  وـــواق نشـ ــا فـ ـــاورة بهـ يـــتم املتـ

 ع إلى  وعار السوق املدروة.تحديدها بالروو 

  افيما عدا اادوات املالية املشتقةا يتم تحديدها بنا ح على نما ج ااوعار ت واملطلوبات املالية ااةر إن القيمة العادلة للمووودا ▪

وااوــعار قــدي املخصـو  بإوــتخدا   وـعار مـن معــامالت السـوق الحاليــة املنظـورة املقبولـة بشـ ل عــا  و لـك بنــا ح علـى التـدفق الن

 املقدمة من ووطا  اوراق مماثلة.

ة لألدوات املالية املشتقة بنـا ح علـى ااوـعار املدروـة. وفـي حالـة عـد  ووـود هـذه ااوـعار يـتم إوـتعمال لقيمة العادليتم إحتساب ا ▪

خيـار ونمــا ج  سـعير الخيــار منحنـل العائــد املتعلـق بهــا و لـك علــى فتـرة ااداة املاليــة دون ال ىالتـدفق النقـدي املخصــو  باإلوـتناد إلــ 

 لألوارق املالية اإلةتيارية.

 

 إستثمارات عقارية 4-6

 

  ت لفــة الشـــرايــتم اححتفــاظ باإلوـــتثمارات العقاريــة للحصـــول علــى إيـــرادات إيجــار و/ و زيــادة فـــي قيمتهــا.  شـــمل اإلوــتثمارات العقاريـــة 

ـــة التطـــويرا عقـــاراتطـــويرات محولـــة مـــن ااولـــيس ت ـــتثمقيـــد التطـــويرس ت لفـ ارات ت الالحقـــة والتعـــديالت علـــى القيمـــة العادلـــة. تـــدرج اإلوـ

اإلوـتثمارات كمـا فـي نهايـة فتـرة التقريـر. يـتم تحديـد القيمـة العادلـة بشـ ل دوري مـن  العقارية بنا ح على تقييم على القيمة العادلة لتلـك

ييرات في القيمة العادلة للعقـارات اإلوـتثمارية فـي بيـان م نيين مستقلين. يتم   جيل اارباح  و الخسائر الناتجة من التغ قبل مقّيمين

 يحدا فيها التغيير. التـياملوحد في الفترة احرباح  و الخسائر 

 

 على منافع  الحصول  املتوقع من ي ون  وح نهائي بش ل اوتخدام ا انتها   و اوتبعادها عند باإلوتثمارات العقارية  احعتراف إيقاف  يتم

 الدفترية للمووودات ضمن والقيمة احوتبعاد من تال املتحص  صافي بين بالفرق  احعتراف يتم .اوتبعادها منمستقبلية  اقتصادية

 .بها احعتراف إيقاف تم التي الفترة في  املوحداحرباح  و الخسائر  بيان

 

 عقار اوتثماري  من التحويل عند . احوتخدا في  غيير هناك يطر  عندما فق  و لك احوتثمارية اراتعقال إلى /من تحويالت إورا  يتم

  غيير تم في  الذي  التاري  في العادلة القيمة هي الالحق لالحتساب املفترضة الت لفة ت ون  املالكس قبل من مشغول  عقار إلى

 وفق العقار باحتساب هذا  املجموعة تقو  اوتثماريس عقار إلى املالك قبل  من  ل املشغو  العقار من التحويل  حال في بينما .احوتخدا 

 .احوتخدا   غيير  في   تم الذي  ري التا حتل واملعدات واآلحت املمتل ات لسياوة
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 4

 

 ممتلكات ومعدات  4-7

 

 اإلوــتهالك  يـتم ا  ـار املمتل ـات واملعــدات بالت لفـة التاريخيـة
ح
ة التاريخيــة ومخصـ  إنخفـاض القيمــة. تتضـمن الت لفـ  املـتـراكمناقصـا

 
ح
 ااصل. بامتالكاملصاريف املتعلقة مباشرة

 

احوتهالك لتنزيـل ت لفـة  و تقيـيم املمتل ـات واملعـدات علـى  عمارهـا اإلنتاويـة املقـّدرةس علـى  وـا  طريقـة القسـ  الثابـت كمـا  ُيحتس 

 يلي:

 السنوات  

 40  – 20 يمبان

 6 – 2  ثاا ومعدات مكتبية

 4 -3 ي ورات التركيباتس والقواطع والد

 10 – 5 التحسينات على العقارات املستمورة

 3 السيارات
 

درج الت ــاليف الالحقــة فـي القيمــة الدفتريــة لألصــل  و يـتم قيــدها قمصــل منفصـلس حســ  احقتضــا س فقــ  عنـدما   ي ــون مــن املحتمــلتـُ

 بـ . وُيحمـل بيـان قبلية املرتبطة بالبند على املجموعة وي ـون باإلمحقتصادية املستتدفق املنافع ا
ح
 موثوقـا

ح
 ـان قيـا  ت لفـة البنـد قياوـا

 عند تكبدها.لدةل الشامل املوحد بت اليف اإلصالحات والصيانة ااةر  ا

 

لـى  وـا  الفـرق مـا بـين عائـدات البيـع والقيمـة الربح  و الخسارة الناتجة عن اوتبعاد  و شط   ي من املمتل ـات واملعـدات ع ُيحتس 

 .املوحداارباح  و الخسائر ان  لك التاري  ويتم   جيل الربح  و الخسارة الناتجة في بياملدروة بها كما في 

 

  ي ةسارة متراكمة في انخفاض القيمة. و شمل ت لفة الروـو 
ح
امل نيـةس  ُتقا  ااعمال الر ومالية قيد التطوير بسعر الت لفةس ناقصا

املووـــودات اض وفقــا للسياوـــة املحاوــبية للمجموعــة. يبـــدإ إوــتهالك هــذه وبال ســبة للمووــودات املةهلـــةس يــتم روــملة ت ـــاليف احقتــر 

 د منها.عندما ت ون املووودات واهزة لالوتخدا  املقصو 

 

 ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة غيـر موجودات  4-8

 

 عتبـر  الـتـيل منفصل عن الش رة اةالل عمليات إندماج ااعمال بش دلة بتاري  اإلقتنا  القيمة العاامللمووة ب غيـراملووودات  تدرج

 ت لفتهاا. 
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 )يتبع(  موجودات غيـر ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة 4-8

 

 للقيـــا  املبـــدئيس يــتم   ـــجيل املووـــودات 
 
ـــرححقــا ـــيو لمووــة ملا غـي  ل انـــدماج ااعمــال بالت لفـــة مطتـــم امتالك ــا مـــن ةـــال الـت

ح
ــا ــا  روحـ منهـ

 لطريقـة القســ   احعـتـرافراكمـة. يـتم اإلطفـا  املتـراكم وةسـائر انخفـاض القيمـة املت
ح
باإلطفـا  علـى فتـرة  عمارهـا اإلنتاويـة املقـّدرة وفقـا

 و طريقتـ  يـتم إحتسـابها بتعـديل فتـرة اإلطفـا  طفا  في نهاية قل وـنة ماليـة و الثابت. يتم مراوعة فترة العمر اإلنتاجي املقّدر وطريقة اإل 

. رات الحسابيةكما هو مناو  ويتم معالجتها كتغيير في التقدي
ح
 والتي يتم محاوبتها مستقبليا

 

 لقس  الثابت كما يلي:امللمووة على  عمارها اإلنتاوية املقّدرةس على  وا  طريقة ا غيـراإلطفا  لشط  ت لفة املووودات  ُيحتس 

 السنوات 

 محددة غيـر رةصة بنكية

  10 القانوني للشرقات في لبنان التمويس

  10 قاعدة العمال 

  10 الفروع كةشب

 

 امللموسة غيـر انخفاض قيمة املوجودات امللموسة و  4-9

 

امللمووة و لك لتحديد إن ـقان هنالـك مـا  غيـرلمووة و مراوعة على القيم املدروة ملوووداتها املفترة التقرير  ةفي نهايتجري املجموعة 

 وـد مـا يشـير إلــى  لـك يـتم تقـدير القيمـة القابلـة لإلوــتردادهـذه املووـودات قـد  عرضـت إلــى ةسـائر انخفـاض القيمـة. إ ا و يشـير إلـى  ن 

ة لإلوـترداد اصــل محــددس لألصـل و لــك لتحديـد ةســائر إنخفــاض القيمـةس إن ووــدت. فـي حــال عــد  الـتمكن مــن تقـدير القيمــة القابلــ 

 نفس .يعود إليها ااصل  التـيإلوترداد للوحدة املنتجة للنقد تقو  املجـموعة بتقدير القيمة القابلة ل

 

 ت لفـة البيـع  و القيمـة الناـتـجة عـن اإلوـتخدا س  اهمـا  علـى. عنـد تقـدير
ح
 إن القيمة القابلة لإلوترداد هـي القيمـة العادلـة لألصـل ناقصـا

درة لألصل يتم ةصم ا لقيمتها الحاليـة بإوـتخدا  وـعر احوتـخدا س فان التدفقات النقدية املستقبلية املق عنل الناتجة قيمة ااص

 ة للنقد واملخاطر املرتبطة بذلك ااصل.زمنـيما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق للقيمة الةصم 

 

دروـة مـة املمنتجة للنقدا بما يقـل عـن القيمـة املدروـةس يـتم تخفـيض القي في حال تم تقدير القيمة القابلة لإلوترداد اصل ا و لوحدة

ــرافلإلوــترداد. يـــتم لألصــل االوحــدة املنتجــة للنقــدا إلــى القيمــة القابلــة   فــي بيــان  احعـت
ح
ااربــاح  و الخســـائر بخســائر اإلنخفــاض مباشــرة

 فاض كتنزيل من مخص  إعادة التقييم.املوحدس إح إ ا قان ااصل معاد تقييم  فيتم عندها   جيل ةسائر اإلنخ

 

ـــائر إنخفــــ  ـــترواع ةسـ ـــة إوـ ـــي حالـ ـــدة املنفـ ـــل االوحـ ـــة لألصـ ـــة املدروـ ـــادة القيمـ ـــتم زيـ ـــة تـ ـــة اض القيمـ ـــة القابلـ ـــة املعدلـ ـــى القيمـ ـــدا إلـ ـــة للنقـ تجـ

يـتم إحتسـاب ةسـائر  ح تزيد القيمة املدروة املعدلة عن القيمة املدروة لألصل االوحدة املنتجة للنقدا فيما لو لـم لإلوتردادس بحي 

 في بيان   إنخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم   جيل
ح
املوحد إح إ ا ئر  و الخسااارباح إوترواع ةسائر إنخفاض القيمة مباشرة

قان ااصل قد تم   جيل  بالقيمة املعاد تقييم ا وفي هذه الحالـة يـتم   ـجيل إوـترواع ةسـائر إنخفـاض القيمـة كزيـادة فـي مخصـ  

 ادة التقييم.إع
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 اء العتـراف باملوجودات املاليةإلغ 4-10

 عند انتها  الحق املتعاقد علي  املتعلق باوتال  التدفقات النقدية من ااصل املالي؛  و  تـراف بمي  صل مالي إحح تلغي املجموعة احع 

 . إ ا لم تقم املجموعة  الي ووميع مخاطر ومزايا ملكية ااصل بصورة ووهرية إلى م شمة  ةر عندما تقو  املجموعة بتحويل ااصل امل

املحولة ملكيت س تقو  املجموعة   ية  و تحويل ا بصورة ووهرية واوتمرت بالسيطرة على ااصلبتحويل قافة مخاطر ومزايا امللك

رة  املصاحبة عن املبـالغ التـي قد تدفع ا. إ ا احتفظت املجموعة بصو باحعتـراف بالحصة املحتـفظ بها من ااصل املالي واملطلوبات 

تـراف كذلك باحقتراض  يت س فتستمر املجموعة في احعتـراف بااصل املالي واحعووهرية ب افة مخاطر ومزايا ااصل املالي املحولة ملك 

 املضمون لصافي املبالغ املحّصلة.

 

في تاري  إيقاف احعتراف بخسائر احئتمان املتوقعة  س يتم إعادة قيا  مخص  الخسائر الخاصفي حال إيقاف احعتراف بااصل املالي

احعتراف نتيجة للفرق بين القيمة الدفترية  ألصل في  لك التاري . ووف ت تج  رباح  و ةسائر من إيقافلتحديد صافي القيمة الدفترية ل

قياوــ  الشـروط الجديـدة. وـوف ي ـون لألصـل املـالي الجديـد مخصـ  ةسـائر يـتم  املعدلـة والقيمـة العادلـة لألصـل املـالي الجديـد  ات

ا  12علــى  وـــا  ةســائر احئتمـــان املتوقعــة ملـــدة  قـــد  عــرض حنخفـــاض  باوـــتثنا  الحــاحت النـــادرة التــي يعتبـــر فيهــا القـــرض الجديــدشــ رح

ض الجديد بخصم كبير مقارنة بقيمت  اإلتومية املعدلة ائتماني في القيمة. ينطبق هذا فق  عندما يتم احعتراف بالقيمة العادلة للقر 

 لووود
ح
الية ل. تقو  املجموعة بمراقبة مخاطر احئتمان للمووودات املمخاطر  عثر عالية والتي لم يتم تخفيض ا من ةالل التعدي  نظرا

 داد في  ل الشروط الجديدة.املعدلة من ةالل تقييم املعلومات النوعية والكميةس مثل ما إ ا قان املقترض متمةر عن الس

 

ومجموع  مبلغ احعتبار املستلم و املدين  ل, يتم احعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية حملوووداتعند إيقاف احعتراف بمووود مالي قام

ربح  و الخســارة, باوــتتنا  رة املتراكمــة التــي تــم احعتــراف بهــا فــي الــدةل الشــامل احةـر و املتراكمــة فــي حقــوق امللكيــة فــي الــ و الربح/الخسـا

يتم اعادة تص يف املكس /الخسارة ا  القيمة العادلة من ةالل الدةل الشامل احةر, حي  ح احوتثمار في احو م املعينة وفقا لقي

 تراف بها وابقا  في الدةل الشامل احةر ححقا الى  بيان الربح او الخسارة املوحدة.املتراكمة التي تم احع

 

دات احوــتثمارية املصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن ةـــالل كميــة معتــرف بهــا فــي الــدةل الشــامل اآلةــر فيمــا يتعلــق بالســنســارة ترا ي ربح/ة

خسارة املوحد عند عد  اإلعتراف بهـذه السـندات.  ي فوائـد فـي املووـودات الشامل اآلةر لم يتم اإلعتراف بها في بيان الربح  و ال الدةل

عـة يـتم اإلعتـراف بهـا كمووـودات  و مطلوبـات لغـا  احعتـراف التـي  تـم إنشـاؤها  و اإلحتفـاظ بهـا مـن قبـل املجمو املالية املحولة مةهلـة إل

 منفصلة.

 

  املقاصة 4-11

 املجموعة لد   ي ون  عندما فق  و لك املوحدس املالي املركز بيان في املبلغ صافي بيان ويتم املالية واملطلوبات املووودات مقاصة تتم

 املطلوبات و سوية املووودات تحصيل  و املبلغ  صافي   وا  على للتسوية نية لديھا وي ون  بھا املعترف املبالغ بمقاصة ملز  يقانون حق

 .متزامنة بصورة

 

 بااربـاح يتعلـق فيمـا  و  لـكس الدوليـة املاليـة التقـارير معـايير تجيـز عنـدما املبلـغ صـافي  وـا  علـى واملصـروفات اإليـرادات عـرض يـتم

 .املجموعة في التداول  نشاط مثل املماثلة املعامالت من مجموعة عن الناتجة سائروالخ
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 )يتبع( املقاصة 4-11

  املجموعـة  عتبـر
ح
 املووـودات مقاصـة فـي الحـق تمنحھـا والتـي الرئيسـيةس التسـوية اتفاقيـات  لـك فـي بمـا الترتيبـاتس مـن عـدد فـي طرفـا

 عـرض يـتم وبالتـالي متزامنـة بصـورة  و املبلـغ صـافي  وـا  لـىع املبـالغ لتسـوية النيـة لـديھا ي ـون  ح عنـدما ولكـن املاليـة لوبـاتواملط

 .املبلغ إومالي  وا  على املعنية واملطلوبات املووودات

 

 أصول مستـحوذ عليها مقابـل سداد ديـون  4-12

 

 غالب
ح
ى  وا   . تدرج هذه العقارات والضمانات علوالسلفكتسوية لبعض القروض وعة للمجمتةول ملكية عقارات وضمانات  ةر   سا

ا س يتم قيا   العادلة لتلك املووودات عند تاري  الحصول عليهاس  لقيمة  و ا والسلفصافي القيمة القابلة للتحصيل للقروض  ححقح

ا ةسائر انخفاض القيمة س إن وودت ارباح  و الخسائر الناتجة عن احوتبعاد  يتم ادراج ا اهما  قل.  .العقارات بقيمة الشرا  ناقصح

 املوحد. ح  و الخسائر ربااح املحققة الناتجة عن إعادة تقييم ا ضمن بيان  غيـرئر وكذلك الخسا

 

 األدوات املالية املشتقة 4-13

 

 إلعتبارات مت  غيـرإن اادوات املالية املشتقة هي  دوات مالية تت
ح
   تتطل والتي حة غيـر قيمتها تبعا

ح
 صغيرا

ح
  و اوتثمارا

ح
 مبدئيا

ح
ويتم  اوتثمارا

 تاري  مستقبلي. ودادها في 

 

 وتتضمن عقود س رضات املتعلقة بمخاطر صرف العمالت ااونبيةمالية مشتقة إلدارة التع معامالت متنوعة ادوات  تبـر  املجموعة

 .  عملة  ونبية آولة ومقايضات  وعار عملةعقود  و مقايضة  وعار الفائدة

 

  تحمل قيم عادلة والبة ضمن  التـي ات بينما تدرج املشتقات تحمل قيم عادلة مووبة ضمن املووود التـيتدرج وميع املشتقات 

 املطلوبات. 

 

 على القيم العادلة بالرووع إلى  وعار السوق املدروة ونما ج ةصم التدفقات النقدية ونما ج التسعير املعترف بها  
ح
يتم الحصول عادة

   و مناو .حسبما ه 

 

 تحوط املحاوبة  

 

عملية  ونبية في عالقة   رافي اوتثمارف ب , التزا  شركة, توقعات معاملة محتملة للغاية,  و صيجوز للبنك تحديد اصل  و التزا  معت

ملحوط.  مخاطر الصرف ااونبي املووودة في البند ا   و / محاوبة تحوط رومية مع مشتق تم إدةال  إلدارة مخاطر  وعار الفائدة و

 : احعتراف و القيا .لألدوات املالية 39وبي الدولي رقم  التحوط للمعيار املحا يواصل البنك تطبيق متطلبات محاوبة 
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 (األدوات املالية املشتقة )يتبع 4-13

ا معــامالت تحـوط القيمــة العادلــة والــذي يــوفر تحــوط اغـراض محاوــبة التحــوطس تصــنف املجموعــة معـامالت التحــوط إلــى ف تــين: ا 

هـاس ابا معـامالت تحـوط التـدفقات النقديـة والـذي يـوفر ات في القيمة العادلة ملووودات ومطلوبـات مثبتـة ومعتـرف بغيـر لتعرضات الت

ــر لتعرضــات   تحـوط عتــرف بهــا  و بمعاملــة ات التــدفقات النقديــة املرتبطــة وــوا  بمخــاطر معينــة متعلقــة بمووــودات  و مطلوبــات مغـي

 صرح ب .متوقعة وتةثر على صافي الدةل املستقبلي امل

 

 
ح
ال بصـــورة عاليــةس  ي  ن التغإن شــروط محاوـــبة التحــوط تتطلـــ   ن ي ـــون متوقعــا ــّ ـــرات فــي القيمـــة العادلـــة  و  ن ي ـــون التحــوط فعـ ـي

ـــرات فــ  ي البنـــد املتحـــوط لـــ  و ن ي ــون قياوـــ ا موثـــوق. عنـــد بـــد  التــدفقات النقديـــة مـــن ااداة املتحـــوط بهــا تقـــو  بفعاليـــة بمقابلـــة التغـي

ــا تثبيـــت غــرض إدارة الخطـــر وإوــتراتيجيت  وتحديــد ااداة امل التحــوطس يــتم ســـتعملة والبنــد املتحـــوط لــ  وطبيعــة املخـــاطر املتحــوط ل ـ

 تقييم التحوط والتمكد بمن  تحو و 
ح
 ط فّعال بصورة مستمرة.كيفية قيا  املجموعة بتقييم فعالية عالقة التحوط. ويتم ححقا

 

 تحوطات القيمة العادلة

ـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة املتعلقـــة لتحـــوط قـــد حـــددت كتحـــوط للقيمـــة العادلـــةس يـــتم  عـــديل البنـــد اإ ا قانـــت عالقـــة ا ملتحـــوط لـــ  للتغـي

تحوط ل  يتم احعتـراف بها في بيان طر املتحوط ل ا. إن اارباح والخسائر الناتجة عن إعادة قيا  قلت من ااداة املشتقة والبند املباملخا

 تحميل ا إلى نفس الف ة املتعلقة للبند املتحوط ل  في عديالت القيمة العادلة املتعلقة بااداة املشتقة يتم   الدةل  والخسارة املوحد. إن

ــا إلــى نفــس الف ـــة املتعلقــة لل  تحميل ـ
ح
بنـــد املتحــوط لــ  فـــي بيــان الـــدةل بيــان الــدةل  والخســـارة املوحــد. إن  يـــة عــد  فعاليــة وـــيتم  يضــا

ــــد. إ ا إنتهـــــت صـــــالح ـــارة املوحـ ــــتخدام  والخسـ ـــا  و إوـ ـ ـــا  و إنهائهـ ـ ــــم بيع ـ ــــتقةس  و تـ ــــبة ية ااداة املشـ ــــات محاوـ ــــل متطلبـ ــــدما ح تقابـ ا  و عنـ

قطـةس لبنـد دلة  و تم إلغا  تحديدها يتم وقف إوتخدا  محاوبة التحوط. يتم إطفـا   يـة  عـديالت حتـل هـذه النتحوطات القيمة العا

ــي يــتم بموو هــا إوــتعمال طريقـة الفائــدة ا لفائــدة الفعــال لفّعالــة فــي بيــان الــدةل  والخسـارة املوحــد كجــز  مــن معــدل امتحـوط لــ  والـت

 ا  صالحيتها.املعاد احتساب  على مدار الفترة حتل انته

 

 تحوطات التدفقات النقدية

ال للتغـيـرات فـي القيمــة ال ــي تـم تحديـدها وتمهيل ــا كتحيـتم احعـتـراف بـالجز  الفعــّ قات النقديــة وطـات للتـدفعادلـة لـألدوات املشـتقة الـت

 بميـة  ربـاح وةسـائر ضـمن إحتيـاطي تحوطـات التـدفقات النقديـة فـي حقـ 
ح
ال فـي بيـان وق امللكيـة. ويـتم احعـتـراف مباشـرة للجـز  غـيـر الفعـّ

رباح  و اح لى بيان الدةل بالغ املتراكمة في حقوق امللكية يتم تحويل ا إالدةل املوحد قإيرادات/ ةسائر تجارية. إن امل  احرباح  و الخسائر

كن عندما ي تج عن املعاملة املقّدرة املتحـوط ل ـا ند املتحوط ل  على الربح  و الخسارةس ولاملوحد في الفترات التـي يةثر فيها الب الخسائر

ــر مـاليس فيـتم تحويـل ااربــاح  و   فـي حقــوق امللكيـة مـناحعـتـراف بمصـل  و مطلـوب غـي
ح
حقــوق  الخسـائر املتراكمـة والـتـي تــم تمويل ـا وـابقا

 ل  و املطلوب. امللكية وإدراو ا ضمن القيا  املبدئي لت لفة ااص
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 4

 (األدوات املالية املشتقة )يتبع 4-13

 ()يتبع تحوطات التدفقات النقدية

ات محاوــبة التحــوطس فيــتم إبقــا  ااربــاح والخســائر تــم بيع ــا  و إنهائهــا  و عنــدما ح تقابــل متطلبــ  ااداة املشــتقة  وإ ا إنتهــت صــالحية 

حتل يتم احعتـراف باملعاملة املقّدرة و لك في حاحت قونها  صل غيـر  مة املعترف بها في الدةل الشامل اآلةر ضمن حقوق امللكيةاملتراك

  ن ح تـتم املعاملــة املقــّدرة ي  و حتــل تـةثر املعاملــة املقـّدرة علــى بيــان الـدةل  والخســارة املو مـالي  و مطلــوب غـيـر مــال
ح
حـد. إ ا قــان متوقعــا

 وتصـــنف احربـــاح  و الخســـائر الشـــامل اآلةـــر إلـــى بيــان  تحويـــل ااربـــاح والخســـائر املتراكمـــة املعتـــرف بهــا فـــي الـــدةلفيــتم 
 
املوحـــد مباشـــرة

 قإيرادات/ ةسائر تجارية.

 

 ل تتأهل ملحاسبة التحوط التـيدوات املشتقة أل ا

 املةهلة مل غيـرلألدوات املشتقة  لعادلةات في القيمة اغيـر افة اارباح والخسائر الناتجة عن الت ب  احعتـرافيتم  
ح
حاوبة التحوط مباشرة

ــر ربــاح والخســائر الناتجــة عــن التاملوحــد قــإيرادات/ ةســائر تجاريــة. وعلــى الـرغم مــن  لــكس فــإن اا احربــاح  و الخســائر فـي بيــان  ات فــي غـي

القيمـة العادلـة يـتم ضـم ا ضـمن صـافي دةـل اادوات يـتم إدارتهـا باإلشـتراك مـع  دوات ماليـة محـددة فـي  الـتـي للمشتقاتالقيم العادلة 

 الخاضعة للفائدة. غيـرضمن اإليرادات / والخسائر ااةر  الية املحددة بالقيمة العادلة امل

 

معالجتهـا كمشـتقات منفصـلة عنـدما ت ـون مخاطرهـا  فـي  دوات ماليـة  ةـر   و فـي عقـود مضـيفة غـيـر ماليـة يـتمت املدمجة إن املشتقا

ـــر  ي صـــلة وثيقــة بمخـــاطر وصـــفات العقــد املضـــيف وحيـــ  ح يــتوصــفاتها غ م إدراج العقـــد املضـــيف بالقيمــة العادلـــة وإدراج ااربـــاح ـي

  و الخسائر املوحد. والخسائر غيـر املحققة في بيان احرباح

 

 مطلوبات مالية 4-14

ـــات  ـــ يف املطلوبـ ـــالل اا ايـــتم تصـ ـــة مـــن ةـ ـــة العادلـ ـــات ماليـــة لبالقيمـ ـــا كمطلوبـ ـــاح  و الخســـائرل  و لملاليـــة إمـ ـــمةربـ ـــة املطفـ ـــو  بالت لفـ ل. تقـ

شــم فيـ . ويـتم مبـدئيا احعتــراف املجموعـة بـاحعتراف مبـدئيا باملطلوبـات املاليــة مثـل الودائـع ووـندات الــدين املصـدرة فـي التـاري  الـذي ت 

ااربـاح  و الخسـائرا فـي التـاري  الـذي تصـبح بما فـي  لـك املطلوبـات املصـنفة بالقيمـة العادلـة مـن ةـالل ب افة املطلوبات املالية احةر  ا

 الخاصة بااداة.طرفا في ااح ا  التعاقدية  في  املجموعة

 

 رباح أو الخسائر املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ 

  املالي لغرض املتاورة  و يتم ن ةالل اارباح  و الخسائر عندما يتم اححتفاظ باحلتزايتم تص يف املطلوبات املالية بالقيمة العادلة م

ملبدئي وح يتم العادلة من ةالل اارباح  و الخسائر ويتم قياو  بالقيمة العادلة. يتم التحديد عند احعتراف اتص يف  على  ن  بالقيمة  

 إعادة التقييم.
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 ية )يتبـع(ملخص بأهم السياسات املحاسب 4

 )يتبـع( مطلوبات مالية 4-14

 )يتبـع( دلة من خالل األرباح أو الخسائر ية بالقيمة العااملطلوبات املال

حي  يتم احعتراف بمي  رباح/ ةسائر ناتجة  يتم بيان املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائر بالقيمة العادلةس ب

تحوط مصنفة. يشمل صافي اارباح / الخسائر  ارباح  و الخسائر إلى املد  التي ح  ش ل وز  من عالقةمن إعادة القيا  ضمن ا

 .ضمن بيان اارباح  و الخسائر املوحد  ي فائدة مدفوعة على احلتزا  املالياملعترف بها 

 

  لعادلة من ةالل اارباح  و الخسائرس يتم احعتراف بقيمة ملالية غير املشتقة املصنفة على  نها بالقيمة اعلق باملطلوبات اإح  ن س فيما يت

إلى التغيرات في مخاطر احئتمان لذلك احلتزا س ضمن اإليرادات الشاملة ااةر س ما  التغيير في القيمة العادلة لاللتزا  املالي وامل سوبة 

  ضمن اإليرادات الشاملة ااةر س ووود  و زيادة عد   لى احعتراف بتمثير التغيرات في مخاطر احئتمان الخاصة باحلتزالم يترت  ع

يتم احعتراف باملبلغ املتبقي من التغيرات في القيمة العادلة لاللتزا  في اارباح  و الخسائر. إن    .وافق املحاوبي في اارباح  و الخسائرالت

يتم  املالي واملعترف بها ضمن اإليرادات الشاملة ااةر  ح  ي القيمة العادلة امل سوبة إلى مخاطر احئتمان الخاصة باحلتزا التغيرات ف 

 ضمن بيان اارباح  و الخسائر 
ح
 من  لكس تحويل ا إلى اارباح املحتجزة عند إيقاف احعتراف  إعادة تص يف ا ححقا

ح
املوحد؛ ويتم بدح

 .ليباحلتزا  املا

 

ي إلى ووود  و  ان الخاصة باحلتزا  ضمن اإليرادات الشاملة ااةر  ويةدعند تحديد ما إ ا قان احعتراف بالتغييرات في مخاطر احئتم

و الخسائرس تقو  املجموعة بتقييم ما إ ا قانت تتوقع  ن يتم مقاصة آثار التغييرات في مخاطر زيادة عد  التوافق املحاوبي في اارباح  

عادلة من  في القيمة العادلة اداة مالية  ةر  مقاوة بـالقيمة ال  ئتمان الخاصة باحلتزا  ضمن اارباح  و الخسائر من ةالل التغيراح 

 احعتراف املبدئي. ةالل اارباح  و الخسائر. يتم هذا التحديد عند

 

 للطريقة املحددة في اإليضاح رقم 
ح
 .40يتم تحديد القيمة العادلة وفقا

 

 الل الربح و الخسارة في  ي من الحاحت التالية: املجموعة بتعيين بعض املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من ة متقا

 

 على  وا  القيمة العادلة؛  و ارة, تيتم إد -
ح
 قييم و تقرير املطلوبات داةليا

 يزيل التعيين  و يقلل بش ل كبير من عد  التوافق املحاوبي الذي قد ي شم ةالف  لك.  -

 

 املطلوبات املالية بالقيمة بالتكلفة املطفأة 

 بالت لفة املطفمة بإوتخدا  طر يتم قيا  املطلوب
ح
لى  يقة الفائدة الفعالةس ويتم احعتـراف بمصاريف الفوائد عات املالية ااةر  ححقا

 بالكما    وا  العائد الفعال.
ح
 قيمة العادلةس بعد ةصم ت اليف املعاملة.  يتم قيا  املطلوبات املالية ااةر  بما فيها القروضس مبدئيا
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 سات املحاسبية )يتبـع(ملخص بأهم السيا 4

 )يتبـع( مطلوبات مالية 4-14

 )يتبـع( ت املالية بالقيمة بالتكلفة املطفأةلوبا املط

ئد على الفترة املعنية. إن معدل  إن طريقة الفائدة الفعالة هي طريقة إلحتساب الت لفة املطفمة للمطلوبات املالية وتوزيع مصاريف الفوا

توقعة في إطار العمر الزمنـي املتوقع  يستخد  ويش ل محدد لخصم الدفعات النقدية املستقبلية املالفائدة الفعال هو املعدل الذي 

س عبر فترة  قصر. للمطلوب املالي  و
ح
 س إن قان مناوبا

 

 إيقاف العتراف باملطلوبات املالية

 امات املجموعة  و يتم إلغاؤها  و إنتهاؤها.ملالية عندماس وفق  عندماس تتم  سوية التز اإلعتراف باملووودات اتقو  املجموعة بإيقاف 

 

 ء  العمال ودائع 4-15

 املبــالغ املســتلمة بعـد تنزيــل ت ــاليف املعاملـة املباشــرة
ح
ــي هــي عـادة  بالقيمــة العادلـة والـت

ح
املتكبــدة ويــتم  يـتم قيــا  ودائــع العمـال  مبــدئيا

 بالت لقيا
ح
 فة املطفمة باوتخدا  طريقة الفائدة الفعالة.و ا ححقا

 

 اندماج األعمال  4-16

ملحاوبي. يتم قيا  ت لفة الشرا  بإومالي القيم العادلة  عة و عمال بإوتخدا  طريقة الشرا  ا يتم   جيل اإلوتحوا  على شرقات تاب

ابل  مقاملجموعة دة  و املتحملة و دوات حقوق امللكية الصادرة من قبل كما في تاري  مبادلة املووودات املمنوحة واملطلوبات املتكب

املحددة واملطلوبات  لت اليف املباشرة املتعلقة بإندماج ااعمال. إن ااصول السيطرة على الشركة املستحو  عليهاس باإلضافة إلى ا

إندماج   3املعيار الدولي  للتقارير املالية رقم  عليها ضمناملنصوص  احعتـرافتتوافق مع شروط  التـيو املتحملة واإللتزامات املحتملة 

املتداولة ا و مجموعات لإلوتبعادا املصنفة   غيـروتثنا  املووودات بها بقيمتها العادلة بتاري  الشرا  با احعتـراف ال يتم ااعم

يتم   التـيو  ااولة متاحة للبيع وعمليات متوقفةتدم غيـرمووودات  5رقم وفقا للمعيار الدولي للتقارير املالية اكمووودات متاحة للبيع 

 قياو ا بالقيمة العادلة ناق  ت لفة البيع.بها و  احعتـراف

 

 بالت لفة لناتجة عن اإن الش رة ا
ح
تمثل زيادة الت لفة إلندماج ااعمال عن حصة   التـيو لشرا  يتم   جيل ا قمصل وقياو ا مبدئيا

تم   جيل ا. وإ ا قانت حصة   يالتـ و  الطارئـةواملطلوبات واملطلوبات مووودات املحددة املشتراة في صافي القيمة العادلة لل املجموعة 

املشتراة عند إعادة قياو ا تزيد عن   للم شمةالطارئـة املحددة واملطلوبات واملطلوبات  لعادلة للموووداتفي صافي القيمة ااملجموعة 

   بالزيادة احعتـرافت لفة إندماج ااعمال فيتم  
ح
 . املوحد اارباح والخسائرفي بيان مباشرة

 

 قياو  امل شمةاملسيطرة في  غيـرة إن حصة حقوق امللكي 
ح
في صافي القيمة   ااطراف غيـر املسيطرةا بمعدل حصة املشتراة يتم مبدئيا

 امل جلة.   الطارئةالعادلة للمووودات واملطلوبات واملطلوبات 
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 بـع(ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يت 4

 التجارية  الشهرة  4-17

 قمصل على  
ح
 يتم   جيل الش رة مبدئيا

ح
  ية ةسائر انخفاض في القيمة  وا  الت لفةس ومن ثم يتم قياو ا على  وا  الت لفة ناقصا

 متراكمة.
 

عملية  فادتها من يتوقع إوت  التـيو املجموعة اغراض إةتبار إنخفاض القيمةس يتم توزيع الش رة على قل الوحدات املنتجة للنقد في 

 إ ا   و على فترات  كثر تقا تم توزيع الش رة عليها التـيو مة للوحدات املنتجة للنقد . يتم إورا  إةتبار ونوي إلنخفاض القياحندمـاج
ح
ربا

ية ل ا يتم  وود ما يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة. إ ا قانت القيمة القابلة لإلوترداد للوحدة املنتجة للنقد  قل من القيمة الدفتر 

 لتخفيض القيمة الدفترية 
ح
بش ل متناو    للش رة املوزعة على الوحدة ثم على ااصول ااةر  للوحدةتحميل ةسارة اإلنخفاض  وح

 القيمة الدفترية ل ل  صل في الوحدة. إن ةسائر إنخفاض القيمة امل جلة للش رة ح يمكن عكس ا في فترات ححقة.مع 

 

 مة للموظفين مكافأة نهاية الخد 4-18

 

. يتم احتساب هذه تحدةبموو  قانون العمل لدولة اإلمارات العربية امل املواطنينتقد  املجموعة م افآت نهاية الخدمة ملو فيها غيـر 

ـــذه  ـــة ل ـ ـــات للت ـــاليف املتوقعـ ـــتم ت ـــوين مخصصـ ـــرة الخدمـــة. يـ ـــد اادنـــى لفتـ ـــو فين وإكمـــال الحـ ـــرة الخدمـــة للمـ ـــى  وـــا  فتـ امل افـــآت علـ

 على مد  فترة الخدمة. امل افآت
 

 للقانون اإلتحادي رقم ن الوطني ملو فيها من مواطني دولة اإلمارات العربية امل ساهم املجموعة في مخص  التقاعد والتممي
ح
تحدة وفقا

 .2000لسنة  2

 

 املخصصات واملطلوبات الطارئة  4-19

 

حتمل  ن  انوني  و اوت تاجيا نتيجة  حداا وابقة وي ون من املباملخصصات عندما ي ون على املجموعة التزا  حالي اق احعتـرافيتم 

 ه املخصصات بش ل يعتمد علي .    من املجموعة  سديد هذا احلتزا  ويمكن تقدير ت لفة هذُيطل

  

 وك املحيطة املبلغ املعترف ب  كمخص  هو  فضل تقدير لتسوية احلتزا  الجاري في تاري  التقرير مع ااةذ في احعتبار املخاطر والش

الدفترية هي القيمة نقدية املقدرة لتسوية هذا احلتزا س ومن ثم فإن القيمة باحلتزا . حي  تقا  املخصصات باوتخدا  التدفقات ال

 الحالية ل ذه التدفقات النقدية. 

 

س يتم إدراج الذمة قمصل إ ا ال مع طرف ث  عندما ي ون من املتوقع إوترداد وميع املنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية  حد املخصصات

 دينة بش ل موثوق.إوتال  التعويض وإ ا قان من املمكن قيا  مبلغ الذمة امل صبح من املةكد بالفعل  ن  ويتم 

 

تضم بعض الضمانات وةطابات اإلعتماد املحفو ة كرهن هي إلتزامات محتملة ناتجة عن  حداا وـابقة  التـيإن املطلوبات الطارئة 

ــرقبلية  و عــدة  حـداا مســت تمكيــده فقـ  عنــد وقــوع  و عــد  وقـوع حــدا واحــديتم وووودهـا وــ  مةكــدة وهـي ليســت بال امــل تحــت  غـي

ــرافح يـتم  .املجموعــةوـيطرة  باملطلوبـات الطارئــة فـي البيانــات املاليـة املوحــدة بـل يــتم بيانهـا فــي اإليضـاحات حــول البيانـات املاليــة  احعـت

 املوحدة.
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 ت املحاسبية )يتبـع(ملخص بأهم السياسا 4

 

 القبـولت 4-20

 

 بالدفع مقابل مستندات م حوبة بموو  اتظ ر  وراق القبول عندما  
ح
عتمادات مستندية. تحدد  وراق القبول املبلغ ي ون البنك ملزما

ذلك تثبت قالتزا  مالي في اري  واوم الشخ  املستفيد. بعد القبول تصبح ااداة التزا  غير مشروط اكمبيالة اولا للبنك ولاملالي والت

 التعاقدي املقابل للتسديد من العميل قمصل مالي. بيان املركز املالي املوحد ويثبت الحق

 

اادوات املالية ويستمبر   جيل القبوحت ضـمن  -إلعداد التقارير املالية 9القبوحت بحس  معيار املحاوبة الدولية رقم  جيل يتم  

 الية.كمطلوبات مالية بالحق التعاقدي باإلوترداد من العميل كمووودات مبيان املركز املالي املوحد 

 

مـع حـق  عاقـدي للسـداد مـن العمـال  كمووـودات ماليـة. ولـذلك  ركـز املـالي املوحـدامل بيـانكمطلوبـات ماليـة فـي  بـالقبوحت احعتـرافيتم 

 ومطلوبات مالية.  فإن اإللتزامات املتعلقة بموراق القبول قد تم إحتسابها كمووودات مالية

 

 اليةاملضمانات ال 4-21

 

يتكبدها بسب   التـيارة لتعويض حامل ا عن الخسو  بمدا  دفعات محددة تق ن املجموعة هي عقود تقتضاي من   إن الضمانات املالية

 اح ا  وشروط العقد.
ح
 فشل و ة محددة في  دا  الدفعات عند اوتحقاق ا وفقا

 

 بالقيمة العادلةس  يتم إدراج الضمانات املالية  
ح
صدار. يتم إطفا  القس  املستلم على مد  تمثل ااقساط املستلمة عند اإل   التـيو مبدئيا

 بالقيمـة املطفـمةس  و القيمــة الحاليـة اي دفعــات اليــة. إن مطلوبـات الضــمانات االقيمـة اإلوـميةا يــتم   ـجيلعمـر الكفـاحت امل
ح
 ا ححقــا

 لةا  اهما  على.الة محتمتحت الكفمتوقعة اعندما تصبح الدفعة 

 

 اإليجارعقود  4-22

 

 .ر املالية باوتخدا  منهجية معدلة بمثر روعيمن املعايير الدولية إلعداد التقاري 16بيق املعيار رقم قامت املجموعة بتط 

 

نس عقد إيجار إ ا قان  تقو  املجموعة في بداية العقد بتحديد ما إ ا قان العقد يمثل  و يتضمن عقد إيجار. يعتبر العقدس  و يتضم

قل حق السيطرة على  دد لفترة زمنية نظير مقابل. لتقييم ما إ ا قان العقد ينالعقد ينقل حق السيطرة على اوتخدا   صل مح

من املعايير الدولية إلعداد التقارير  16تخدا   عريف عقد اإليجار الوارد في املعيار رقم اوتخدا   صل محددس تقو  املجموعة باو

  .ليةاملا

 

  .2019يناير  1في  و بعد يتم تطبيق هذه السياوة على العقود املبرمة ا و املعدلةا 
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 حاسبية )يتبـع(ملخص بأهم السياسات امل 4

 

 )يتبـع( اإليجارعقود  4-22

 

 املجموعة بصفتها مستأجر  (1)

لوارد في العقد على قل عنصر من العناصر اإليجار  عند بداية  و  عديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاريس تقو  املجموعة بتوزيع املقابل ا

. إح  ن س بال سبة لعقود إيجار الفروع واملحس   وعارها امل
ح
 ات س قررت املجموعة عد  فصل العناصر غير اإليجارية ستقلة نسبيا

 .حتساب العناصر اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر إيجاري واحدوا

 

 بالت لفةس التي   عقد اإليجار. يتم قيا   صل حق  ا  والتزا  اإليجار في تاري  بد عترف املجموعة بمصل حق احوتخد
ح
احوتخدا  مبدئيا

 إليها  ي ت اليف  ة حلتزا  اإليجار املعدلة بنا  على دفعات اإليجار املستتضمن القيمة املبدئي
ح
ددة في  و قبل تاري  بداية اإليجارس مضافا

  .ت اليف فك وإزالة  ي تحسينات تم إوراؤها على الفروع  و امل ات مباشرة مبدئية تم تكبدها وتقدير 

 

 احتساب احوتهالك اصل حق احوتخدا  باوت
ح
نهاية فترة اإليجار.  خدا  طريقة القس  الثابت من تاري  بداية اإليجار حتليتم ححقا

فاض القيمةس إن وودتس ويتم  عديل  بنا  على  عالوة على  لكس يتم تخفيض  صل حق احوتخدا  بش ل دوري بنا ح على ةسائر انخ

  .قيا  حلتزا  اإليجاربعض عمليات إعادة ال

 

 قيا  التزا  اإليج
ح
يجار التي لم يتم ودادها في تاري  بد  العقدس مخصومة باوتخدا  معدل  ار بالقيمة الحالية لدفعات اإل يتم مبدئيا

اض اإلضافي   لك املعدل بصورة موثوقةس يتم اوتخدا  معدل الفائدة على احقتر  الفائدة الضمني في عقد اإليجار  وس إ ا  عذر تحديد

املتوو  املرج  ملعدل احقتراض   .فائدة على احقتراض اإلضافي كمعدل ةصمللمجموعة.  ستخد  املجموعة بش ل عا  معدل ال

 . ا٪4.23: 2019ا  ٪4.23  املالي هواإلضافي للمستمورين املطبق على التزامات اإليجار املعترف بها في بيان املركز 

 

املختلفة وإورا  بعض التعديالت لبيان  اإلضافي ل ا من ةالل تحليل قروض ا من املصادر الخاروية تحدد املجموعة معدل احقتراض 

  .ع ااصل املستمورفترات اإليجار ونو 

 

  :تتملف دفعات اإليجار املدروة ضمن قيا  التزا  اإليجار مما يلي

ورة  غيرة التي  عتمد على مةشر  و معدلس والتي يتم قياو ا بصدفعات اإليجار املت ما في  لك الدفعات الثابتة الجوهرية؛ابتةس بدفعات ث

املبالغ املتوقع دفع ا بموو  ضمان القيمة املتبقية؛ وعر   ية عقد اإليجار؛مبدئية باوتخدا  املةشر  و املعدل كما في تاري  بدا

يجار في فترة التجديد احةتياري إ ا قانت الشرا  الذي تتمكد املجموعة بش ل معقول من مماروت س ودفعات اإل  املماروة بموو  ةيار

  املبكر لعقد اإليجار ما لم تكن املجموعة متمكدة بش ل  دة بش ل معقول من اوتخدا  ةيار التمديدس وغرامات اإلنهااملجموعة متمك

 .معقول من عد  اإلنها  املبكر

 

علية. تتم إعادة قياو  عندما ي ون هناك  غيير في دفعات  زا  اإليجار بالت لفة املطفمة باوتخدا  طريقة الفائدة الفا  الت يتم قي

عدحتس  و  غيير في تقدير املجموعة للمبلغ املتوقع دفع  بموو  ضمان القيمة  اإليجار املستقبلية نتيجة التغير في  حد املةشرات  و امل 

الشرا   و التمديد  و اإلنها   و قان هناك  عديل في  قامت املجموعة بتغيير تقييم ا ما إ ا قانت وتقو  بمماروة ةيار  املتبقيةس  و إ ا 

 .ات اإليجار الثابتة الجوهريةدفع
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 )يتبـع( اإليجارعقود  4-22

 

 من 
ً
 (ـع)يتب 2019يناير  1السياسة املطبقة اعتبارا

 

 )يتبـع( املجموعة بصفتها مستأجر (1)

 

قيمة الدفترية اصل حق احوتخدا س  و يتم   جيل ا  التزا  اإليجار بهذه الطريقةس يتم في املقابل  عديل ال عندما تتم إعادة قيا 

 .ارباح  و الخسائر إ ا تم تخفيض القيمة الدفترية اصل حق احوتخدا  إلى صفرضمن ا 

 

اإليجار ضمن ’املطلوبات ااةر ‘ في بيان املركز  ق احوتخدا  ضمن ’املمتل ات واملعدات‘ والتزامات بعرض مووودات حتقو  املجموعة 

 .املالي

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار املوجودات ذات القيمة املنخفضة 

 

ود إيجار املووودات  ات القيمة املنخفضة وعقود  اةتارت املجموعة عد  احعتراف بمووودات حق احوتخدا  والتزامات اإليجار لعق 

 عترف املجموعة بدفعات اإليجار املرتبطة بتلك العقود   ولس بما في  لك عقود إيجار معدات تكنولوويا املعلومات.اإليجار قصيرة اا 

    .مصروفات على  وا  القس  الثابت على مد  مدة عقد اإليجارك

 

  املجموعة بصفتها مؤجر (2)
 

قابل الوارد في العقد على قل عنصر من العناصر  عديل عقد ما يتضمن عنصر إيجاريس تقو  املجموعة بتوزيع املية  و  عند بدا

 اإليجاري
ح
  .ة حس   وعارها املستقلة نسبيا

 

و عقد إيجار عندما ت ون املجموعة هي املةورس تقو  عند بد  عقد اإليجار بتحديد ما إ ا قان عقد اإليجار يمثل عقد إيجار تمويلي  

 . شغيلي

 

بش ل فعلي قافة مخاطر   موعة بإورا  تقييم عا  حول ما إ ا قان عقد اإليجار ينقل لتص يف قل عقد من عقود اإليجارس تقو  املج 

. في هذه الحالةس ي ون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ وةالف  لكس ف و عقد إيجار  شغيلي.  وامتيازات ملكية ااصل  ات الصلة

ل ما إ ا قان اإليجار يخ  الجز  ااكبر من العمر  إطار هذا التقييمس تمةذ املجموعة بعين احعتبار مةشرات معينة مثضمن 

 .ادي لألصلاحقتص
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 باإليرادات واملصروفات العتـراف 4-23

 

 إيرادات ومصروفات الفائدة 4-23-1

 

وحد باوتخدا  طريقة الفائدة الفعلية. يتمثل معدل ملة ومصروفات الفائدة في بيان احرباح  و الخسائر اايرادات الفائديتم احعتراف ب

املقبوضــات النقديـــة املســـتقبلية املقــدرة علـــى مــد  ااعمـــار التوقعـــة ئــدة الفعلـــي فــي املعـــدل الــذي يـــتم بمووبـــ  ةصــم املـــدفوعات و الفا

ات  و املطلوبات املالية. عند احتساب ة ا وس حيثما  مكنس على فترة  قصرا الى القيمة الدفترية للمووودللمووودات  و املطلوبات املالي

مع مراعاة قافة الشروط التعاقدية املتعلقة باحداة املالية ليس تقو  املجموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية  معدل الفائدة الفع

 لية.باوتثنا  ةسائلر احئتمان املستقب

 

ح يتجز  من والروو  والنقاط املدفوعة  و املستلمة التي  ش ل وز ا   تتضمن عملية احتساب معدل الفائدة الفعلي ت اليف املعامالت

مووـــودات  و ة علــى الت ـــاليف اإلضــافية امل ســوبة بصــورة مباشــرة الــى حيــازة  و إصــدار معــدل الفائــدة الفعلــي.  شــتمل ت ــاليف املعاملــ 

 .مطلوبات مالية

 

 الفائدة الفعليمعدل 

 

يــة. إن لمعـدل الفائــدة الفعلــيل ة ضــمن ااربـاح  و الخســائر باوـتخدا  طريقــة الفائـدة الفعليـتم احعتــراف بـإيرادات ومصــروفات الفائـد

 لية إلى:وب  ةصم الدفعات  و املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة على مد  العمر املتوقع لألداة املايمثل املعدل الذي يتم بمو 

 

 إومالي القيمة الدفترية لألصل املالي؛  و -

 طفمة لاللتزا  املالي.الت لفة امل -

 

ووودات التي تم شراؤها  و التي  عرضت حنخفاض ائتماني في القيمـة لألدوات املاليةس باوتثنا  امل عند احتساب معدل الفائدة الفعلي

اليةس باوتثنا  املستقبلية مع الوضع باحعتبار قافة الشروط التعاقدية لألداة املمنذ نشمتهاس تقو  املجموعة بتقدير التدفقات النقدية  

مـاني فـي القيمـة منـذ نشـمتهاس فيـتم للمووـودات املاليـة التـي تـم شـراؤها  و  عرضـت حنخفـاض ائتةسـائر احئتمـان املتوقعـة.  مـا بال سـبة 

 باوتخدا  التد
ح
 فقات النقدية املستقبلية بما في  لك ةسائر احئتمان املتوقعة. احتساب معدل الفائدة الفعلي املعدل ائتمانيا

 

 حيتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي ت اليف املعاملة وال
ح
 يتجز  من معدل روـو  والنقاط املدفوعة  و املستلمة التي  ش ل وز ا

 إل الفائدة الفعلي. تتضمن ت اليف املعاملة  
ح
 لوبات مالية.صدار  و احوتحوا  على مووودات  و مطالت اليف اإلضافية امل سوبة مباشرة
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 ص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع(ملخ 4

 

 )يتبـع( وفاتيرادات واملصر العتـراف باإل  4-23

 

 )يتبـع(إيرادات ومصروفات الفائدة  4-23-1

 

 ومصروفات إيرادات الفائدة احتساب

 

ـــي لألصـــل  و  ـــد احعتـــراف املبـــدئي باا يـــتم احتســـاب معـــدل الفائـــدة الفعلـ ـــزا  املـــالاحلتـــزا  املـــالي عنـ ـــرادات صـــل  و احلتـ ي. عنـــد احتســـاب إيـ

حال لم يتعرض ااصل حنخفاض ائتماني الفائدة الفعلي على إومالي القيمة الدفترية لألصل افي   ومصروفات الفائدة يتم تطبيق معدل

 إلعادة تقييم الفي القيمةا  و يتم تطبيق  على الت لفة املطفمة لاللتزا  
ح
تدفقات النقدية املالي. تتم مراوعة معدل الفائدة الفعلي نتيجة

ا  عــديل معــدل الفائـــدة   ل دوري لــتعكس التغيــرات فـــي  وــعار الفائــدة فـــي الســوق. يــتملــألدوات املعرضــة للتقلبـــات فــي ااوــعار بشـــ  ــح  يضـ

 بد  في  إطفا   عديل التحوط.الفعلي مقابل  عديالت التحوط في القيمة العادلة في التاري  الذي ي

 

ـــة ال ــا بال ســـبة للمووـــودات املاليـ  لالعتـــراف امل مـ
ح
ـــا ـــاض ائتمـــاني فـــي القيمـــة ححقـ ـــدة تـــي  عرضـــت حنخفـ ـــتم احتســـاب إيـــرادات الفائـ بـــدئيس يـ

س يباوتخدا  معدل الفائ
ح
تم عكـس احتسـاب دة الفعلي على الت لفة املطفمة لألصل املالي. في حال لم يعد ااصل املالي منخفض ائتمانيا

 إيرادات الفائدة إلى اإلومالي ااواساي.

 

ـــا بال  ـــي ا مـ ـــاني فـ ـــاض ائتمـ ـــت حنخفـ ـــي  عرضـ ـــة التـ ـــودات املاليـ ـــبة للمووـ ـــدسـ ـــرادات الفائـ ـــاب إيـ ـــتم احتسـ ـــدئيس يـ ـــراف املبـ ـــد احعتـ ـــة عنـ ة لقيمـ

 على الت لفة املطفمة لألصل املالي. ح يتم باوتخدا  
ح
عكس احتسـاب إيـرادات الفائـدة إلـى اإلومـالي معدل الفائدة الفعلي املعدل ائتمانيا

 مخاطر ائتمان ااصل. ااواساي حتل إ ا تحس ت

 

 الرسوم والعمولت 4-23-2

 

 ح يتجز  من معدل الفائدة الفعلي لألداة املالية من عدة ةدمات تقدم ا املجموعة  تساب إيتم اك
ح
يرادات الروو  التي ح  ش ل وز ا

 
ح
 ل ذا  من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية  15 للمعيار رقم لعمالئها ويتم احتسابها وفقا

ح
لاإليرادات من العقود مع العمال . وفقا

دد في العقد مع العميل باوتثنا  املبالغ املحصلة باإلنابة عن  قو  املجموعة بقيا  إيرادات الروو  على  وا  الثمن املحاملعيار ت

 العميل.   عتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على منتج  و ةدمة إلى طراف  ةر . تقو  املجموعة باح 

 

 ضمن نطاق املعيار  الية في البيانات املالية للمجموعةس من املم في حال نتج عن عقد مع عميل احعتراف بمداة م
ح
كن  ن يقع  لك وزئيا

 بتطبيق املعيار رقم من املعايير الدولية إلعداد التقارير املا 15واملعيار رقم  9رقم 
ح
من املعايير   9لية. في هذه الحالةس تقو  املجموعة  وح

ملعايير الدولية إلعداد التقارير  من ا 9  الجز  من العقد الذي يقع ضمن نطاق املعيار رقم املالية إلعداد التقارير املالية لفصل وقيا

 العقد.ملعايير الدولية إلعداد التقارير املالية على الجز  املتبقي من من ا  15املالية ويعد  لك تقو  املجموعة بتطبيق املعيار رقم 
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 

 )يتبـع( العتـراف باإليرادات واملصروفات 4-23

 

 الرسوم والعمولت )يتبـع( 4-23-2

 

 يتم احتساب إيرادات الروو  كما يلي:

 

از هذه ااعمال اعلى وبيل املثال  عمال هامةس قإيرادات عندما يتم إنجيتم الحصول عليها من تنفيذ   يتم احعتراف باإليرادات التي •

ثل الترتي  الخاص باحوتحوا  على  و م  فاوض  و املشاركة في تفاض بشمن معاملة ةاصة بطرف آةرس مالروو  الناتجة من الت

  و وندات  ةر ا؛  

لى وبيل املثالس إدارة  ت عند تقديم هذه الخدمات اعحصول عليها من تقديم الخدمات قإيرادايتم احعتراف باإليرادات التي يتم ال •

 واحوتشارات اإلدارية والخدمات ااةر ا؛ و   املوووداتس و  عاب إدارة املحفظة

 يتم احعتراف بإيرادات ومصروفات الروو  والعموحت ااةر  عندما يتم تقديم  و اوتال  الخدمات  ات الصلة. •
 

 ح يتجـز  مـن معـد
ح
الفعلـي اعلــى ل الفائـدة الفعلـي لـألداة املاليـة كتعـديل ملعـدل الفائـدة يـتم احعتـراف بـإيرادات الروـو  التـي  شـ ل وـز ا

 و يتم تقييدها ضمن لإيرادات الفائدةل وبيل املثالس بعض روو  اإللتزا  بقرض محددا

 

 إيرادات توزيعات األرباح 4-23-3

 

جموعة في إوتال  اإليرادات. وعادة ما ي ون ضمن بيان اارباح  و الخسائر عند ثبوت حق امل ات توزيعات اارباح يتم اإلعتراف بإيراد

 عالن توزيعات اارباح بال سبة لسندات امللكية. هو تاري  إ  لك التاري 
 

 عرض 

 

 ربح  و الخسارة و الدةل الشامل احةر تضمن: ايرادات الفوائدالتي تم حسابها باوتخدا  طريقة الفائدة الفعلية الواردة في بييان ال

 

 فمةدات و املطلوبات املالية التي يتم قياو ا بالت لفة املطالفائدة على املووو  •

 الفائدة على ادوات الدين املقاوة بالقيمة العادلة من ةالل الدةل الشامل احةر  •

  في  للتغيرات النقدية  التدفقات تحويالت في  ددة حامل  املةهلة  التحوط مشتقات في العادلة القيمة لتغيرات  الفعال الجز  •

 و ;الفوائد مصروفات\ ايرادات على  املغطاة ةالنقدي التدفقات تةثر حي  الفترة نفس في, الفائدة  ات  ةالنقدي التدفقات

 ر الفائدةاملصنفة كتحوطات للقيمة العادلة ملخاطر وع املةهلة التحوط مشتقات  في العادلة القيمة لتغيرات الفعال  الجز  •
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4
 

 )يتبـع( لعتـراف باإليرادات واملصروفاتا 4-23
 

 )يتبـع( األرباح  ت توزيعاتإيرادا  4-23-3
 

 )يتبـع( عرض

 

على عقود التموير  ايرادات الفوائد احةر  الواردة في بيان احرباح و الخسائر و في الدةل الشامل احةر تتضمن ايرادات الفوئد 

 التموييلي. 

 

 احرباح و الخسائر و الدةل الشامل احةر تضمن: مدفوعات الفوائد الواردة في بيان 

 

 و ;لية التي يتم قياو ا بالت لف املطفمة ات املااملطلوب •

للتنوع  في   الجز  الفعال لتغيرات القيمة العادلة في مشتقات التحوط املةهلة املحددة في تحويالت التدفقات النقدية  •

 ائد مصروفات الفو \ ةثر التدفقات النقدية املغطاة على ايراداتالتدفقات النقدية  ات الفائدة, في نفس الفترة حي  ت

 

ايرادات و مدفوعات الفوائد على وميع مووودات و مطلوبات التداول تم اعتبارها عرضية للمبادحت التجارية للمجموعة  و تم  

 . ةل التداول ت احةر  في القيمة العادلة حصول و مطلوبات املتاورة في صافي دتقديم ا مع وميع التغيرا

 

بالقيمة العادلة لالرباح والخسائر تم عرض ا في  ودات و املطلوبات املالية احةر  املدروة ايرادات و مدفوعات الفوائد على وميع املوو 

 .باح و الخسائرصافي الدةل من احدوات املالية احةر  بالقيمة العادلة لالر 

 

 العمالت األجنبية 4-24

 

السائدة بتاري  تلك املعامالت. يتم إعادة تقييم  لعمالت ااونبية بالعملة الو يفية على  وا   وعار الصرفيتم   جيل املعامالت با

بيـان املركـز املـالي املوحـد. يـتم  دات واملطلوبات النقدية امل جلة بالعمالت ااونبية إلى الدرهم بموـعار الصـرف السـائدة فـي تـاري املووو 

 لتحويل املووودات واملطلوبات غي
ح
لت لفة التاريخية إلى العملة الو يفية باوتخدا  ـر النقدية بالعمالت ااونبية التـي يتم قياو ا طبقا

بية والتـي تظ ر بقيمتها العادلة على لصرف في تاري  املعاملة ااولي. يتم تحويل املووودات واملطلوبات غيـر املالية بالعمالت ااون وعار ا

 لعملة ضمن بيان اارباح  و الخسائر املوحد. عند تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج  ي فروقات تحويل ا وا   وعار الصرف السائدة  
 

صـرف العمـالت ااونبيـة فـي بال سبة للمووودات املالية بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائرس يـتم احعـتـراف بم ونـات  وـعار 

ـــراف ســـبة للمووـــودات املاليـــة بالقيمــة العادلـــة مـــن ةـــالل الــدةل ابيــان الـــدةل  والخســـارة املوحـــدس  مــا بال  لشـــامل اآلةـــرس فيـــتم احعـت

 ااونبية في الدةل الشامل اآلةر. بم ونات  وعار صرف العمالت

 

ـــة ـــة واملقاوـ ـــة بـــالعمالت احونبيـ ـــدين املقيمـ ـــرف ا بال ســـبة ادوات الـ ـــائر  وـــعار صـ ـــاح  و ةسـ ـــتم تحديـــد  ربـ ـــمةس يـ ـــالتبالت لفـــة املطفـ  لعمـ

 قيدها في بيان اارباح  و الخسائر املوحد. ااونبية على  وا  الت لفة املطفمة لألصل املالي ويتم 
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 املعامالت األجنبية 4-25

 مجموعة شركات 

لة العرض للمجموعة إلى عملة عرض  نبية التي ل ا عملة و يفية مختلفة عن عمكز املالي للعمليات ااويتم ترومة النتائج واملر 

 الي:املجموعة على النحو الت

 

غير امللمووة و عديالت القيمة العادلة الناش ة عن  الابما في  لك الش رة واملووودات ملطلوبات ا و املووـوداتيتم ترومة  •

 في تاري  التقرير احقتنا ا بسعر اإلغالق 

 الصرف ل ل ش ر. و يتم تحويل اإليرادات واملصروفات بمتوو   وعار  •

احتياطي  دةل الشامل اآلةر س باعتباره ة الناتجة مباشرة في م ون منفصل من اليتم احتساب وميع فروق العمالت ااونبي  •

 للمجموعة.  ترومة العمالت ااونبية

 

 املعامالت واألرصدة 

عنية بموعار الصرف السائدة في تاري  املعامالت  بية إلى العمالت الو يفية لكيانات املجموعة امل ت بالعمالت ااونيتم تحويل املعامال 

يتم اوتخدا  وعر يقارب السعر الفعلي في تاري  املعامالت س على وبيل املثال متوو  وعر ش را. يتم احعتراف   ,.الحاحت افي بعض

لوبات النقدية بالعمالت  نبية الناتجة عن  سوية مثل هذه املعاملة وترومة املووودات واملطبمرباح وةسائر صرف العمالت ااو

في الربح  و الخسارة اباوتثنا  عندما يتم احعتراف بها في الدةل الشامل اآلةر كجز  من   ,السنة  ااونبية بموعار الصرف في نهاية 

 مارا. تحوطات التدفقات النقدية املةهلة وصافي تحوطات احوتث 

 

وتخدا  وعر  عمالت ااونبية والتي يتم قياو ا بالت لفة التاريخية بايتم تحويل املووودات واملطلوبات غير النقدية املقومة بال

ل واملطلوبات التي تم قياو ا بالقيمة العادلة بسعر الصرف في التاري  الذي تم في   الصرف في تاري  املعاملة س ويتم تحويل ااصو 

 على  وا  تص يف البنود ااواوية.  ة العادلة. يتم احتساب فروق  وعار الصرف على البنود غير النقديةتحديد القيم 

 

ااونبية على ااو م االدينا املصنفة بالقيمة العادلة من ةالل الدةل الشامل اآلةر في   وةسائر صرف العمالت يتم احعتراف بمرباح

فروق الصرف على  امل اآلةر في الدةل الشامل اآلةر اإيرادات املتاورةا في حين  ن القيمة العادلة من ةالل احتياطي الدةل الش

كجز  من اإليرادات ااةر   بها بالقيمة العادلة من ةالل الربح يتم   جيل  و ةسارة ااو م االدينا املصنفة على  نها محتفظ 

 اإيرادات التداولا في الربح  و الخسارة.

 

الخسارة باوتثنا  الحاحت التي ي ون فيها   القروض بين شرقات املجموعة في الربح  وئر العمالت ااونبية على يتم احعتراف بمرباح وةسا

لحاحت س يتم احعتراف بمرباح وةسائر العمالت ااونبية في  ير مخط  وح يحتمل حدوث  في املستقبل املنظور. في هذه ا وداد القرض غ

 موعة. مج للاحتياطي ترومة العمالت ااونبية 
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 )يتبـع( مالت األجنبيةاملعا 4-25

جموعة التي يتم املحاوبة عنها على  نها كيانات  عمل في اقتصادات  ات  قدية واملركز املالي لكيانات امليتم ترومة النتائج والتدفقات الن

ر  بسع ااواويةلفة عن عملة العرض للمجموعة إلى عملة العرض للشركة معدحت تضخم مرتفعة والتي ل ا عمالت و يفية مخت

ة  ونبية  ات تضخم مرتفع في الدةل  صرف العمالت ااونبية على عمل التقرير. يتم عرض م او  وةسائر تاري الصرف السائد في 

 الشامل اآلةر.

 

 الشركات التابعة في القتصادات ذات التضخم املرتفع 

ي عمالت احقتصادات  ات التضخم املرتفع من حي   مل شآت املجموعة التي ت ون عمالتها الو يفية ه ج واملركز املالييتم  عديل النتائ

 . يا  في نهاية ونة التقرير باتباع نهج الت لفة التاريخيةوحدة الق

 

املبالغ املقارنة للتغيرات في املةشر في  ومع  لك س نظرحا ان عملة العرض للمجموعة هي عملة اقتصاد غير شديد التضخم س ح يتم  عديل 

يتم  عديل   سنة الحالية املعدلة مباشرة في حقوق امللكية.ات الفروق بين هذه املبالغ املقارنة والتضخم املرتفع للالسنة الحالية. يتم إثب

ري  احوتحوا  إلى نهاية السنة املالية. القيم الدفترية للمووودات واملطلوبات غير النقدية لتعكس التغير في مةشر ااوعار العا  من تا

رباح  و  مباشرة في حقوق امللكية. يتم احعتراف باا  يتم احعتراف بمرباح وةسائر السنة السابقة  ,املرتفعضخم عند التطبيق ااولي للت 

بيان الدةل من ةالل تطبيق التغيير   الخسائر من صافي املركز النقدي في الربح  و الخسارة. يتم إعادة بيان وميع البنود املعترف بها في

 فات في البداية. تواري  التي تم فيها اكتساب  و تكبد بنود الدةل واملصرو في مةشر ااوعار العا  من ال 

 

من ةالل تطبيق مةشر  وعار   ,يتم إعادة بيان م ونات حقوق امللكيةس باوتثنا  اارباح املحتجزة  ,في بداية السنة ااولى من التطبيق 

ى  عتراف بهذه التعديالت مباشرة في حقوق امللكية كتعديل علات  و   ورها بطريقة  ةر . يتم اح   من تواري  املساهمة بامل ونعا

حتجزة املعاد بيانها من وميع املبالغ ااةر  في بيان املركز املالي املعاد بيان . في نهاية  اارباح املحتجزة احفتتاحية. يتم اشتقاق اارباح امل

قوق امللكية من ةالل تطبيق مةشر  وعار عا  من بداية السنة  و  يتم إعادة بيان وميع م ونات ح ,لسنة ااولى وفي السنوات الالحقةا

ا. يتم التعبير عن وميع البنود في قائمة التدفقات النقدية من حي  مةشر ااوعار العا  في نهاية السنة   ,تاري  املساهمة إ ا قان ححقح

لي للشرقات التابعة للمجموعة والتي تم تص يف ا على  نها  ات  تم التعبير عن النتائج والتدفقات النقدية واملركز املا املشمولة بالتقرير.

 .46راوع إيضاح   , من حي  وحدة القيا  الجارية في تاري  التقرير. ملزيد من التفاصيلمعدل تضخم مرتفع 

 

  2020نوفمبر  10ي اوتماع في وثيقة املناقشة الخاصة بها ف التابعة ملركز وودة التدقيقفرقة العمل املعنية باملماروات الدولية   علنت

بتطبيق معلومات صندوق   ,٪. باإلضافة إلى  لك100لتراكمية لثالا ونوات لبنان قواحد من البلدان التي تجاوزت معدحت التضخم ا

ا  س اعُتبر احقتصاد اللبناني ت29واملةشرات املنصوص عليها في املعيار املحاوبي الدولي رقم  2020لش ر  كتوبر Iالنقد الدولي  ضخمح

ا لذلك2020ا ةالل عا  رتفعح م  بنك اإلمارات ولبنان ش. .ل.  .الي للشركة التابعة للمجموعةتم التعبير عن النتائج واملركز امل ,. وفقح
ح
بنا ا

 .46يرجى الرووع إلى اإليضاح  ,وحدة القيا  الحالية في تاري  التقرير. ملزيد من التفاصيل على
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 سبية )يتبـع(ملخص بأهم السياسات املحا 4

 املوجودات الئتمانية 4-26

فات  ةر  ي تج عنها حفظ  و وضع مووودات بصفة  مين بالنيابة عن اامانة ومةوسات   عمل املجموعة بصفة  مين/ مدير  و بص

ليست مووودات   ةر . إن هذه املووودات واإليرادات الناتجة عنها ح يتم ضم ا في البيانات املالية املوحدة للمجموعة؛ حي   نها 

 املجموعة. 

 

 الضرائب  4-27

ا ةاروية تابعة لشرقات التشغيلية النتائج على املترتبة واملةولة الحالية للضرائ  مخص  رصد يتم  في املطبقة  املالية للتشريعات وفقح

 . عمالھا التابعة الشرقات فيھا تزاول  التي الدول 

 

 الحالية  الضرائب  4-28

 

اارباح  بيان في الوارد حالرب عن للضريبة الخاضع الربح ويختلف .للسنة للضريبة الخاضع الربح على لحاليةا  املستحقة الضريبة  ستند

 تخضع ح التي والبنود  ااةر   السنوات في للخصم القابلة   و للضريبة الخاضعة املصروفات  و  الدةل  بنود  بسب   املوحد   و الخسائر 

   و الضريبة للخصم
ح
 .مطلقا

 

 املؤجلة  بالضرائ  4-29

 

 املوحـدة املاليـة البيانـات فـي واملطلوبـات للمووـودات الدفتريـة قـيمال بـين املةقتـة بالفروقـات املتعلقـة املةولـة بالضـريبة احعتـراف يـتم

  ويـتم .للضـريبة الخاضـعة ااربـاح احتسـاب فـي املسـتخدمة املقابلـة وااوعيـة الضـريبية
ح
 املةولـة الضـريبية باحلتزامـات احعتـراف عامـة

   .للضريبة الخاضعة الفروقات املةقتة لجميع

 

  احعتـراف ويـتم
ح
  ربـاح تـوفر فيـ  الـذي يحتمـل املـد   إلـى للخصـم القابلـة املةقتـة الفروقـات لجميـع املةولـة الضـريبية بـاملووودات عـادة

 واملطلوبـات عتـراف بـاملوووداتاح  يـتم ح .للخصـم القابلـة املةقتـة الفروقـات اوتخدا  مقابلھا في يمكن املستقبل في للضريبة ةاضعة

 ااعمـالا حـاحت دمـج ابخـالف املبـدئي احعتـراف مـن  و التجاريـة الشـھرة عـن شـمت  املةقتـة الفروقـات قانـت إ ا املةولـة الضـريبية

 .املحاوبي الربح  و للضريبة الخاضع الربح على تةثر ح معاملة في ااةر   واملطلوبات باملووودات

 

والشرقات  التابعة الشرقات في باوتثمارات املرتبطة للضريبة الخاضعة املةقتة للفروقات املةولة الضريبة اتبمطلوب احعتراف يتم

 ح   املرج   من  وي ون  املةقت  الفرق  عكس على  السيطرة على  قادرة املجموعة  قانت إ ا  إح املشتركةس احئتالفات في  والحص   الزميلة 

 لقابلةا املةقتة الفروقات  عن الناتجة املةولة الضريبة بمووودات احعتراف ويتم .نظورامل املستقبل في املةقت الفرق  عكس يتم

 يمكن  املستقبل  في  قافية  للضريبة  ةاضعة  رباح  توفر في  يحتمل الذي  الحد  إلى فق   والحص  احوتثمارات بھذه  للخصم املرتبطة

 .املنظور املستقبل في عكسھا يتم  ن املتوقع من وي ون  املةقتة الفروقات اوتخدا  مقابلھا في
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 4

 )يتبـع( املؤجلة الضرائب  4-29

 

 توفر في  يحتمل ح الذي  املد   إلى تخفيضھا ويتم تقرير فترة قل نھاية في املةولة الضريبة ملووودات الدفترية القيمة مراوعة تتم

 ااصل.  من وز   و قل داد اوتر  تتيح قافية للضريبة ةاضعة  رباح

 

ورا  التقديرات واحفتراضات التي تةثر على تطبيق السياوات املحاوبية واملبالغ  يتطل  إعداد البيانات املالية املوحدة من اإلدارة إ

ديدة  املعلنة للمووودات واملطلوبات والدةل واملصروفات. ومن الضروري  ن  عتمد هذه التقديرات على إفتراضات حول عوامل ع

 للتغيرات املستقبلية في تلك التقديرات.  تتضمن دروات متغيرة من ااح ا  والش وك وبالتالي فإن النتائج الفعلية قد
ح
 تختلف نظرا

 

 استخدام التقديرات واألحكام    5

 

 أحكام هامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة  5-1

 

   وديرة باحعتبار فيما يتعلق بما يلي:  وبصورة محددةس فإن  يتطل  من اإلدارة وضع  ح ا

 

 تصنيف املوجودات املالية 
 

 ج اإلعمال الذي يتم في إطاره اححتفاظ باملووودات وتقييم ما إ ا قانت البنود التعاقدية الخاصة بااصلس  عد فق  تقييم نمو 

 دفعات للمبلغ ااصلي فائدة على املبلغ ااصلي قيد السداد. 
 

و على اةتبار نمودج  لفائدة فق  املدفوعات من املبدئ و ا نتائج : يعتمد تص يف و قيا  املووودات املالية علىالتقييم نمو ج احعم

احعمال. حدد املجموعة نمو ج العمل على مستو  يعكس كيفية ادارة مجموعة احصول امللية معا لتحقيق هدف اعمال معين. يشمل  

التي تةثر   ة  ات الصلة, بما في  لك كيفية تقييم ادا  امووودات و قيا  ادائها, و املخاطرهذا التقييم الحكم الذي يعكس وميع احدل

على ادا  اشركة, و كيف يتم ادهرتها و كيف تيم  عويض مديري احصول. تقو  املجموعة بمراقبة املووودات املالية ملقا  بالت لفة  

التي يتم اوتيعادها قبل تاري  اوتحقاق ا لف م وب  التخل  منها و ما ا ا   املطفم او القيم العادلة من ةالل الدةل الشامل احةر و

احوباب متفقة مع ال دف احعمال التي تم اححتفاظ باحصل حول ا.  عتبر املراقبة وز  من احوتمرارية املستسر للمجموعة فيما  قان 

وبا و ا ا لم يكن مناوباو ما ا ا قان هناك  غير في نمو ج احعال و  ا ا قان نمو ج احعمال التي تم اححتفاظ باحصول حول  مبتبقي منا 

  .ييرا مستفبلييا بتص ييف تلك املوووداتبالتالي  غ

 

 الزيادة الهامة في مخاطر الئتمان 
 

   12س يتم قيا  ةسائر احئتمان املتوقعة كمخصصات  عادل ةسائر احئتمان املتوقعة ملدة 4.4.3 كما هو موض  في اإليضاح 
ح
ش را

 و   2  العمر اإلنتاجي للمووودات التي تقع ضمن املرحلة س  و ةسائر احئتمان املتوقعة على مد1للمووودات التي تقع ضمن املرحلة 

  من  9إ ا زادت مخاطر احئتمان املتعلقة ب  بش ل كبير منذ احعتراف املبدئي. ح يحدد املعيار رقم  2. ي تقل ااصل إلى املرحلة 3املرحلة 

ئتمان. لتحديد ما إ ا قانت مخاطر احئتمان اصل مالي قد  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ما يش ل زيادة كبيرة في ةسائر اح 

 .زادت بصورة ووهريةس تمةذ املجموعة باحعتبار املعلومات احوتشرافية الكمية والنوعية املعقولة واملوثوقة
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 كام )يتبـع(استخدام التقديرات واألح  5

 

 )يتبـع( أحكام هامة في تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة 5-1

 

 تكوين مجموعات من املوجودات املالية ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة 

 

عندما يتم قيا  ةسائر احئتمان املتوقعة على  وا  التجميعس يتم تجميع اادوات املالية على  وا  ةصائ  املخاطر املشتركة.  

املجموعة مد  مالئمة ةصائ  مخاطر   حول تفاصيل الخصائ  التي يتم اعتبارها في هذا الحكم. تراق 4.4.3راوع اإليضاح 

 لغرض التمكد من ووود إعادة تص يف مالئمة للمووودات في  
ح
احئتمان بش ل مستمر لتقييم اوتمرارية  شابه ا. يعتبر  لك مطلوبا

  من املحتمل  ن ي تج عن  لك محافظ اوتثمارية وديدة يتم إنشاؤها  و مووودات يتم حال  غيرت ةصائ  مخاطر احئتمان. و 

انتقال ا ملحفظة اوتثمارية حالية  عكس بش ل  فضل ةصائ  مخاطر احئتمان لتلك املجموعة من املووودات.  عتبر إعادة تص يف  

ة ووهرية في مخاطر احئتمان ا و عندما يتم عكس تلك الزيادة  املحافظ احوتثمارية واحنتقال بينها شائعة  كثر عندما ي ون هناك زياد

 إلى ةسائر احئتمان املتوقعة على مد  عمر ااداة   12قل املووودات من ةسائر احئتمان املتوقعة ملدة الجوهريةا حي  ت ت
ح
ش را

 بين املحافظ التي يستمر قياو 
ح
ا على نفس  وا  ةسائر احئتمان املتوقعة  املاليةس  و بالعكسس ولكن من املمكن  ن يحدا  لك  يضا

  و على مد  عمر ااداة 12ملدة 
ح
املالية ولكن يتغير مقدار ةسائر احئتمان املتوقعة بسب   غير ةسائر احئتمان الخاصة   ش را

 باملحفظة. 

 

 النماذج والفتراضات املستخدمة  

 

دلة ملوووداتها املالية ولتقدير ةسائر احئتمان املتوقعة. يتم تطبيق   ستخد  املجموعة نما ج وافتراضات متنوعة لقيا  القيمة العا

لتحديد النمو ج ااكثر مالئمة ل ل نوع من املووودات ولتحديد احفتراضات املستخدمة في تلك النما ج بما في  لك  ااح ا  

 اإليضاح
ح
ملزيد من التفاصيل حول مخاطر احئتمان   4.4.3 احفتراضات املتعلقة بالعوامل ااواوية ملخاطر احئتمان. راوع  يضا

 املتوقعة.  

 

 و الشهرة انخفاض قيمة املوجودات 

 

في حالة ووود  ي  . تقو  املجموعة بتقييم تاري  قل تقرير مالي لتحديد ما إ ا قان هناك مةشر على  ن  صل ما قد تنخفض قيمت 

انخفاض القيمة السنوي لألصل مطل إ و عندما ي ون اةتبار  ,مةشر ملبلغ القابل  اتقو  املجموعة بتقدير ااصول القابلة لالوترداد.   ,وبح

 القيمة العادلة لوحدة إنتاج النقد ناقص داد لألصل هو  على ت لفة ااصول  ولالوتر 
ح
 ت اليف البيع و قيمتها املستخدمة.  ا

 

يعكس   رة إلى قيمتها الحالية باوتخدا  معدل ةصميتم ةصم التدفقات النقدية املستقبلية املقد  ,عند تقييم القيمة قيد احوتخدا 

 ت اليف . الزمنية للنقود واملخاطر املحددة لألصلتقييمات السوق الحالية للقيمة 
ح
, يتم إوتخدا   بيعال في تحديد القيمة العادلة ناقصا

 املتاحة.  إن هذه الحسابات مدعومة بمةشرات القيمة العادلة ااةر  . نمو ج التقييم املناو 
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 )يتبـع( استخدام التقديرات واألحكام 5

 

 )يتبـع( املحاسبية للمجموعة  أحكام هامة في تطبيق السياسات 5-1

  

 مرتفع تضخم 

 

ا هامة في تحديد بداية التضخم امل  فيما يتعلق بعملياتها في لبنان. تةةذ في احعتبار الخصائ  املختلفة   رتفعتمار  املجموعة  ح امح

 على وبيل املثال ما إ ا قان: يقتصر على, ح , في لبنان.  شمل هذه الخصائ  للبي ة احقتصادية

 

ا ؛ يف •  ضل عامة الس ان اححتفاظ بثروتهم في ش ل  صول غير نقدية  و بعملة  ونبية مستقرة نسبيح

ا ؛  •  يتم تحديد ااوعار بعملة  ونبية مستقرة نسبيح

 قوة الشرائية ةالل فترة ائتمان قصيرة في احعتبار ؛ تمةذ  وعار البيع  و الشرا  الخسائر املتوقعة في ال •

 ار ؛ و ااوعار مرتبطة بمةشر  وع •

 ٪.100معدل التضخم التراكمي على مد  ثالا ونوات يقترب  و يتجاوز  •

 

 سعر صرف الليرة اللبنانية 

 

ق موازية للرب  الرومي حي  ارتفع إلى   ور وو  ,وصعوبة الوصول إلى العمالت ااونبية  , د  الوضع احقتصادي والسياساي في لبنان

 
ح
ليرة لبنانية / دوحر. وقد  د   لك إلى ارتفاع غير  1507.5ا كبيرحا عن الرب  الرومي البالغ وعر الوصول إلى العمالت ااونبية س بانحراف

 منضب  في ااوعار  د  إلى ارتفاع التضخم وارتفاع مةشر  وعار املستهلك.

 

ا كبيرحا فيما بينها وبين وعر الصرف الرومي اراوع املال   رت العديد من  وعار الص 
ح
ا. في غياب  ي  46حظة  رف التي تختلف اةتالف

رومي من مصرف لبنان س اةتارت اإلدارة اوتخدا  وعر الصرف الرومي لتحويل البيانات املالية لبنك اإلمارات ولبنان ش. .ل  تصريح 

 . ة إلدراو ا في البيانات املالية املوحدة للمجموع
 

 املصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات  5-2

  

 سية للتقديرات املستخدمة عند تطبيق السياوات املحاوبية للمجموعة: فيما يلي املصادر الرئي 

  

وضع عدد من السيناريوهات احوتشرافية واححتماحت املتعلقة بها ل ل نوع من املنتجات/ السوق وتحديد املعلومات   •

علومات احوتشرافية   ات الصلة ب ل ويناريو: عند قيا  ةسائر احئتمان املتوقعة  ستخد  املجموعة املاحوتشرافية 

ثر تلك املعقولة واملوثوقة التي  ستند إلى احفتراضات حول التغيرات املستقبلية للعوامل احقتصادية املختلفة وكيف وتة 

 العوامل على بعض ا البعض. 
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 )يتبـع( حكاماستخدام التقديرات واأل  5

 

 )يتبـع(  املصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات 5-2

 

 لقيا  ةسائر احئتمان املتوقعة. تتمثل احتمالية التعثر في تقدير احتمالية التعثر  احتم •
ح
 رئيسيا

ح
الية التعثر:  ش ل مدةال

 ضات والتوقعات حول الظروف املستقبلية.   على مد  فترة زمنية معينةس تضمن عملية التقدير املعلومات السابقة واحفترا

في تقدير الخسارة املترتبة على حدوا حالة  عثر.  ستند إلى الفرق بين التدفقات الخسارة املحتملة عند التعثر: يتمثل  •

ت النقدية التعاقدية املستحقة والتدفقات النقدية التي قان املقرض يتوقع الحصول عليهاس مع ااةذ باحعتبار التدفقا

 النقدية من الضمانات والتحسينات احئتمانية ااواوية.  

وإورا ات التقييم: عند قيا  القيمة العادلة لألصل  و احلتزا  املاليس  ستخد  املجموعة معطيات  قيا  القيمة العادلة •

ا ج التقييم  متاحةس  ستخد  املجموعة نم 1السوق امللحو ة قدر اإلم ان. عندما ح ت ون املدةالت ضمن املستو  

 من التفاصيل حول قيا  القيمة العادلة.   ملزيد  43 لتحديد القيمة العادلة ادواتها املالية. راوع اإليضاح

يعتمد تحديد التزا  عقد اإليجار للمجموعة على افتراضات معينة س بما في  لك اةتيار معدل الخصم املناو . يعتبر تحديد  •

ا لعد  ال ا في معدل الخصم قد ي ون ل ا تمعدل الخصم مصدرحا رئيسيح مثير تمكد من التقدير حي   ن التغيرات الصغيرة نسبيح

 كبير على القيم الدفترية حلتزامات اإليجار وحق اوتخدا  ااصل.

 

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية  6

 

 فيما يلي تحليل النقد واارصدة للمجموعة لد  بنوك مركزية:  ا ا
 

2019 2020  

  مألف دره  لف درهم 

 نقد في الصندوق  163,768 72,105

 ا 6.1ح  اإيضا قانونية ودائع  1,128,266 1,084,851

 ة حسابات واري 3,720,562 2,464,646

 ش ادات إيداع  1,231,611 2,528,123

6,149,725 6,244,207  

 مخصصات زائدة بما في  لك   عةمتوقائتمانية ةسائر  (710,108) ا 297.731ا

5,851,994 5,534,099 
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 )يتبـع( نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 6
 

 مركزية:  بنوكالجغرافي للنقد واارصدة لد  ابا فيما يلي التحليل 

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

  بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  4،056،630 2,648,408

 عربية المتحدةبنوك داخل دولة اإلمارات ال 2،187،577 3,501,317

6,149,725 6,244,207  

 مخصصات زائدة بما في  لك   عةوقمتائتمانية ةسائر  (710,108) ا 297.731ا

5,851,994 5,534,099 
 

 

مركزية مختلفة و لك كحسابات تحت الطل س ودائع اول  بنوكإلزامية لد   باحتيـاطيات اححتـفاظ املجموعة يتطل  من 6.1

ـــ  امل ـــةوودائـــع  ةـــر  حسـ ـــاطياتإن . تطلبـــات اإللزاميـ ـــة  اححتـي ـــد  البنـــوك املركزيـ ـــراإللزاميـــة لـ ـــة متـــوفر  غـي ـــل العمليـــات اليوميـ ة لتمويـ

قتراض إلى باحس للبنوك 4310/2008بموو  البالغ رقم  املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة . ومع  لكس وافق للمجموعة

املصرف لد   ياإللزامبلغ اإلحتياطي س  2020ديسمبر    31كما في   والدوحر اامري ي.  ياإلمارا   درهمالمتطلبات اإلحتياطي بمن    ٪100حد 

 ا.مليون درهم 421: 2019ديسمبر  31امليون درهم  434 املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 

  ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك 7
 

 : قة من البنوكو رصدة املجموعة املستح ا ا فيما يلي تحليل ودائع

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 تحت الطل   123,631 206,065

 اول 7,032 154,892

360,957 130,663  

 ةسائر ائتمانية متوقعة  ( 1,617) ا 10.670ا

350.287 129,046  
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 )يتبـع( ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك 7

 

 اارصدة املستحقة من البنوك:ابا فيما يلي التحليل الجغرافي للودائع و 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

  بنوك ةارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 114,563 321,711

 بنوك داةل دولة اإلمارات العربية املتحدة  16,100 39,246

360,957 130,663  

 عة متوقائتمانية ةسائر  ( 1,617) ا 10.670ا

350.287 129,046  

 

 قيات إعادة الشراء إتفا 8

 

 ات إعادة الشرا :فيما يلي تحليل ودائع و رصدة املجموعة املستحقة من إتفاقي

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 بنوك داةل دولة اإلمارات العربية املتحدة  115,386 457,713

457,713 115,386  

 ةسائر ائتمانية متوقعة  ( 1,152) ا 422ا

457,291 114,234  

 

مليون درهما كضمان   460 : 2019مليون درهم ا 113دلة تبلغ  برمت املجموعة اتفاقيات إعادة شرا  تم بموو ها الحصول على وندات بقيمة عا 

 مقابل إيداعات النقد. ويحتفظ الطرف املقابل باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املستلمة كضمان. 
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 ي قروض وسلفيات، صاف 9

 

 ا ا فيما يلي تحليل لقروض وولفيات املجموعة املقاوة بالت لفة املطفمة:

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 ال ح  على املكشوف  5,797,403 7,301,407

 قروض تجارية  11,487,866 8,731,786

  وراق قبض  2,399,631 1,977,841

 ولف  ةر   1,714,660 1,569,344

 املبلغ احومالي للقروض و السلفيات  21,399,560 19,580,378

 انخفاض القيمة يطرح: مخص    ( 1,943,953) ا 1.844.622ا

 صافي القروض و السلفيات  19,455,607 17.735.756

 

 للقروض والسلفيات للمجموعة: التحليل الجغرافي ابا فيما يلي 

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 داةل دولة اإلمارات العربية املتحدة  مقيمين لفياتقروض وو 18,502,625 16,307,624

 لبنان مقيمين داةل غير وولفيات قروض  1,666,555 2,212,732

  ةر   غير مقيمينقروض وولفيات  1,230,380 1,060,022

19,580,378 21,399,560  
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 )يتبع( قروض وسلفيات، صافي 9

 

 نخفاض في القيمة احتياطي اح  جاا

 

 و 
ح
 اإلمارات مصرف توويهات بموو  امل ون  خص امل  تجاوز  إ ا املركزيس املتحدة العربية اإلمارات مصرف من الصادر للتعميم فقا

  امل ون  املخص  عن املركزي  املتحدة العربية
ح
 إلى  الزيادة تحويل يج  املاليةس التقارير إلعداد الدولية املعايير من  9 رقم ملعيار وفقا

 :التالي النحو  على  لك تفاصيل بيان يتم . ض في القيمةاحتياطي احنخفا
 

 البنك البنك  

 2020 2019 

  لف درهم  ألف درهم 

   محدد  -احتياطي النخفاض في القيمة 

  محددة مخصصات
ح
 العربية اإلمارات مصرف من الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركزي  املتحدة
1,459,501 1,482,602 

  3 املرحلة مخصصات 
ح
 التقارير الدولية إلعداد املعايير من 9 رقم للمعيار طبقا

 *  املالية
1,756,299 1,559,341 

 - - القيمة  في النخفاض  احتياطي إلى تحويله تم محدد مخصص

 

 البنك  البنك  

 2020 2019 

  لف درهم  ألف درهم 

   جماعي  -احتياطي النخفاض في القيمة 

  امةع مخصصات
ح
 العربية اإلمارات مصرف من الصادر 28/2010 للتعميم طبقا

 املركزي  املتحدة
317,264 293.729 

  2 واملرحلة 1 املرحلة خصصاتم 
ح
 الدولية إلعداد املعايير من 9 رقم للمعيار طبقا

 *  املالية التقارير
128,302 100,620 

 193.109 188,962 القيمة  في النخفاض احتياطي إلى تحويله  تم عام  مخصص

 

 

: تم تحويل  2019ااارباح املحتجزة  إلى لقيمةاحتياطي انخفاض ا مندرهم إمارا ي  مليون   4.1  س تم تحويل 2020ديسمبر   31ا في كم

 مليون درهم إمارا ي من اارباح املحتجزة إلى احتياطي انخفاض القيمةا.   42.8

 

 تحدة املركزي.اإلمارات العربية امل ستند هذه اارقا  إلى تص يف القروض حس  مصرف *  
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 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 9

 

 : القطاع احقتصادي حس   والسلف توزيع القروض فيما يلي ادا

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 القطاع القتصادي   

 التجارة 4,686,360 4,931,417

 ةدمات   4,494,419 3,565,954

 ناعة الص 3,100,690 2,813,336

 ة الح ومي الج ات  2,746,418 2,287,693

 قروض 2,321,028 2,686,974

 شا ات  احن 1,226,250 1,132,253

 املناوم والتعدين  905,043 698,298

 مةوسات مالية  867,598 259,792

 النقل واحتصاحت  347,693 330,665

 الح ومي  223,560 577,119

 الزراعي  43,581 78,754

  ةر   436,920 218,123

19,580,378 21,399,560  

 يطرح: مخص  انخفاض القيـمة  ( 1,943,953) ا 1.844.622ا

17.735.756 19,455,607   

 حس  القطاع احقتصادي:  القروض والسلفيات غير العاملةا فيما يلي توزيع ها

 

2019 2020  

 القطاع القتصادي  ألف درهم  لف درهم 

 جارةالت 1,485,250 1,454,327

 الصناعة  983,071 917.970

  ةدمات 164,412 163,257

 نشا ات اإل 48,229 55.419

 قروض شخصية اغراض تجارية  30,775 50,224

 النقل واحتصاحت  1,318 7,248

 مةوسات مالية  91 18,886

  ةر   102 -

 القروض والسلفيات غير العاملة  مجموع 2,713,248 2,667.331
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 بالتكلفة املطفأة و  ادلة ت مقاسة بالقيمة العاستثمارا  10
 

 موعة: فيما يلي تحليل املووودات املالية ااةر  للمـج ا ا

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 مقاسة بالقيمة العادلة استثمارات   

 إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  (1)  

 م ملكية مدروة  او             121,760 159,284

159,284 121,760  

 ر إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ (2)  

 او م ملكية مدروة             94,818 127,183

 او م ملكية غير مدروة            175,042 209,252

    وندات ديـن           99,680 123,759

 وقعة ةسائر ائتمانية مت ( 70,322) -

460,194 299,218 
 

619,478 420,978 
 املقاسة بالقيمة العادلة ستثمارات مجموع ال 

 املقاسة بالتكلفة املطفأة رات  ستثماال   

 وندات ديـن  4,354,187 486,484

 ةسائر ائتمانية متوقعة  (113,354) ا 34.265ا

 بالتكلفة املطفأة املقاسة ستثمارات مجموع ال  4,240,833 452.219

 ستثمارات مجموع ال  4,661,811 1,071.697

 

إلمارات العربية املتحدة لألوراق املالية اووق  بـو بي لـألوراق املاليـة ووـوق في  وواق دولة ا مدروةهي إن وميع احوتثمارات املدروة 

 ديي املاليا.

 

مليون درهما   130: 2019ا ليون درهم إمارا يم  2,997 شتمل وندات الدين املقاوة بالت لفة املطفمة على ص وك بقيمة عادلة تبلغ 

 ا. 19كضمان مقابل قروض بموو  اتفاقيات إعادة الشرا  اإيضاح  
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 )يتبع( استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة و بالتكلفة املطفأة 10

 

 فيما يلي تفصيل اإلوتثمارات حس  املنطقة الجغرافية: ابا

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  4,402,156 586,962

 ل مجلس التعاون الخليجيا الشرق ااوو  افيما عدا دو  425,720 478,358

  وروبا  17,611 40,642

1,105,962 4,845,487  

 ةسائر ائتمانية متوقعة  ( 183,676) ا 34.265ا

1,071.697 4,661,811  

 

 ن ةالل الدةل الشامل اآلةر هي غيـر محتفظ بها لإلوتفادة من التغيير في القيمة  بالقيمة العادلة ماملالية ااةر   راتوتثماح ا اجا

ــا للمتـــاورة.  عتقــد اإلدارة  ن تصـــ يف هـــذه اإلوـــتثمارات علـــى  نهــا بالقيمـــة العادلـــة مـــن ةـــالل الـــدةل  ـــر محـــتفظ بهـ العادلــة وغـي

 إلوتثماراتها ا
ح
 اول من تقييم ا من ةالل اارباح والخسائر.ملتووطة إلى طويلة االشامل اآلةر ويقد  عرضا  كثر وضوحا

 

: تم اإلوتحوا  على 2019ا  درهممليون   8.1و م بقيمة     لف  600 س تم اإلوتحوا  على2020ر  ديسمب 31ةالل السنة املنتهية في  

 . مليون درهما 22مليون و م بقيمة 13.8

 

ح املســتلمة مــن املووـــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن ةـــالل بلغـــت توزيعــات ااربــاس 2020ديســمبر  31فــي ةــالل الســنة املنتهيــة  ادا

ـــر ـــامل اآلةـ ـــائر و الـــدةل الشـ ـــالل ااربـــاح  و الخسـ ـــن ةـ ـــة مـ ـــة العادلـ ـــم ا 16 بالقيمـ ـــون درهـ ـــما ـقـــإيرادات  20: 2019مليـ ـــون درهـ مليـ

 املوحد.  و الخسارة اإلوتثمارات في بيان الدةل
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 عقارية  إستثمارات 11

 

 فاصيل احوتثمارات العقارية:فيما يلي ت

 

 املجموع 

وحدات سكنية وتجارية  

العربية  في دولة اإلمارات  

 املتحدة 

قطع أراض ي في دولة  

اإلمارات العربية  

  املتحدة  

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    

 2019يناير  1القيمة العادلة في   30,061 578,412 608,473

 في القيمة العادلة ةالل السنة  يادةز /  ا نق( ا 2,532ا 19,885 17,353

 ة صافي ةالل السن إضافات - 130,211 130,211

 2019ديسمبر   31القيمة العادلة في   27,529 728,508 756,037

    

 في القيمة العادلة ةالل السنة   نق ا 629ا ا 106,895ا ا 107,524ا

 نة صافي ةالل الس  إضافات - 119,081 119,081

 2020ديسمبر  31القيمة العادلة في  26,900 740,694 767,594

 

باوتخدا  مقارنة املبيعات س وروملة الدةل س والنهج املتبقي  لالوتثمارات العقارية للمجموعة يتم إورا  تقدير للقيمة العادلة 

 . قييم اوطريقة التدفقات النقدية املخصومة س مع ااةذ في احعتبار املمتل ات التي يتم ت

 

 الي ل ا.  ر القيمة العادلة للعقاراتس فإن  فضل اوتخدا  لتلك العقارات هو احوتخدا  الحوعند تقدي 

 

س تم إورا  التقييمات من قبل مقيمون مةهلون معتمدون من ريكس غير  ي صلة باملجموعة من  صحاب  2020ديسمبر  31كما في 

وري عليها التقييم. رات العقارية التـي الكفا ة امل نية والخبرة بم ان وف ة احوتثما
ُ
  

 

  على نما ج تقييم ترتكز ع
ح
 تم تحديد القيم العادلة بنا

ح
عن   ملعايير التقييم الصادرة لى احوتخدا  املزمع للعقارات احوتثمارية؛ وفقا

 . املع د املل ي للمساحين القانونيين

 

إلى املعلومات املتاحة ل م وقت التقييم ويعتمد   2020ديسمبر  31في  جيقيم ةار ميستند تقييم العقارات احوتثمارية الذي  وراه 

هناك زيادة في عد  التمكد من التقدير في تحديد القيمة العادلة للعقار   س 19-قوفيد الوضع الحالي مع على عدة مدةالت. بالنظر إلى 

 مقارنة بالسنوات السابقة. ححظ  2020ديسمبر  31احوتثماري في 
ُ
على  19-قوفيد تحديد تمثير  ن  من الصع   خارجيالقيم امل

 العقارات احوتثمارية. قا  
ُ
  لعد  التمكد من التقييم املاديل وبالتالي يتم إرفاق قدر  قل من اليقين ودروة  باإلبالغ على  واقيم امل

  على من الحذر بالتقييم مما هو الحال عادة. 
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 )يتبع(  إستثمارات عقارية 11

 

 : 2020ديسمبر   31دةالت الرئيسية املستخدمة عند تقييم العقارات احوتثمارية كما في والي  التقييم واملفيما يلي وصف ا 

 

التقييم  أساليب امللحوظة  غير الهامة املدخالت طبيعة العقار    

الدخل رسملة طريقة ٪ 7.5معدل الروملة  املباني     

طريقة التدفقات النقدية  

 املخصومة 

٪ 10معدل الخصم  العقارات قيد التطوير   

٪ 8الروملة  معدل  

٪ 95معدل اإلشغال املستقر   

املبيعات مقارنة ريقة اني املبو  ااراضاي ط  املقارنة املعلومات   

 

 خرى ملموسة أ  غيـر موجودات الشهرة و  12

 

 فيما يلي تحليل الش رة واملووودات غيـر امللمووة ااةر  للمجموعة:

 

 بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.

 

ات واحلتزامات الطارئة  الشرا  عن القيمة العادلة لحصة املجموعة في صافي املووودات املحددة واملطلوب لزيادة في ت لفةا رةتمثل الش  

 اللبناني. باليرهمقومة   ةر  اا لمووة املغيـر الووودات املالش رة و  .2008من فرع لبناني إلحد  البنوك العاملية املشتراة في 

 

مليون درهم   185ار السياساي في لبنانس سجلت املجموعة إنخفاض في الش رة بقيمة ونتيجة لعد  اإلوتقر س السابقة ةالل السنة 

 مارا ي. إ

 

 

2019 

  لف درهم 

2020 

  ألف درهم

   

 الش رة  - 184,733

 انخفاض - ا 184,733ا

 املجموع  - -
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 الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى )يتبع( 12

 

2019 

  لف درهم 

2020 

  ألف درهم

   

 جودات غيـر ملموسة أخرى مو   

 رةصة بنكية    18,365 18,365

 لعمال قاعدة ا   22,005 7,496

 املجموع  40,370 25,861

 

ان املبلغ القابل لالوترداد للمووودات املشتراة ةالل عملية دمج احعمال اوحدة منتجة للنقدا املذقورة اعاله يتم تحديده على  وا  

 البيع وحي  تبّين بانها اعلى من القيمة الدفترية لألصل باوتخدا  نهج السوق.لعادلة ناقصا ت لفة القيمة ا

 

 فيما يلي الحركة على املووودات غيـر امللمووة ااةر  ةالل السنة:

 

 رخصة بنكية  

التأسيس  

القانوني للشركات  

 املجموع  شبكة الفروع  قاعدة العمـالء  في لبنان 

 ألف درهـم رهـمألف د ألف درهـم هـمألف در  ألف درهـم 

      موجودات غيـر ملموسة أخرى 

 31,771 365 8,742 4,299 18.365 2019يناير  1الرصيد كما في 

 ا 5,910ا ا 365ا ا 1,246ا ا 4,299ا - ةالل السنة اإلطفا  

 25,861 - 7,496 - 18.365 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 18,910 - 18,910 - - املرتفع   عديل بسب  التضخم

 ا 4,401ا - ا 4,401ا - - ةالل السنة اإلطفا  

 40,370 - 22,005 - 18,365 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 مويلح كابيتال )ش.م.ح(

 

طار  من شركة مويل  قابيتال اش. .حاس شركة مةوسة في املنطقة الحرة مل ٪90س قا  البنك باإلوتحوا  على 2017ابريل  26في   اiا

 والتاري  الفعلي ل ا قان في الشارقة الدولي.
ح
تحويل عمليات شركة مويل  قابيتال  . وقد تم 2017مايو  31تمت عملية اإلوتحوا  نقدا

اش. .حا بال امل إلى البنك في  لك التاري . تم إحتساب عملية اإلوتحوا  باوتخدا  طريقة الشرا  املحاوبية وتم توحيد البيانات 

  .حا.ة مويل  قابيتال اش.املالية لشرك 

 

 

 

 



78 
 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 
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 الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى )يتبع( 12

 

ا لخطة التنمية املقترحةتقو  مويل  قابيتال ش يت ون مجتمع  س . .ح بتطوير مشروع يعرف باوم مجتمع مويل  في إمارة الشارقة. وفقح

 مبنل ومركز مجتمعي واحد و رض واحدة شاغرة.  39مويل  من إومالي 

 

 حتفاقية البيع و وفق
ح
د القيمة النهائية العادلة  الشرا س تم تحديد ثمن الشرا  بعد احنتها  من الدراوة الالزمة والتفاوض لتحديا

لألصول. إن الفرق بين السعر املسدد والقمية العادلة لصافي املووودات بتاري  املعاملة قد تم   جيل  تحت بند الش رة. إن املبلغ  

 مليون درهم.   110.73املعاملة بلغ لش رة كما في تاري  املعترف ب  ضمن ا

 

لم يتم احعتراف ب  في البيانات املالية املوحدة  مليون درهم  110.73الش رة البالغ قررت املجموعة  ن انخفاض قيمة س ةالل السنة

ا ملعيار ا2018ديسمبر  31للمجموعة للسنة املنتهية في  السياوات  س 8ملحاوبة الدولي رقم . وقد تم تصحيح  لك بمثر روعي وفقح

 لذس املحاوبية
ح
يتم إعادة بيان البيانات املالية املوحدة للمجموعة إلثبات  س لكالتغييرات في التقديرات املحاوبية و ااةطا  وفقا

 ا. 44انخفاض قيمة الش رة اإيضاح 

        

 إي إل كابيتال )ش.م.ح(

 

من  و م ر   املال في بنك   ٪20قابيتال ش. .ح. التي تملك إلوتحوا  على إي ال س قرر مجلس إدارة البنك ا 2016ديسمبر  14في 

 ل. اإلمارات ولبنان ش. .

 

 حتفاقية البيع والشرا س تم تحديد ثمن الشرا  بعد احنتها  من الدراوة الالزمة والتفاوض لتحديد القيمة النهائية العادلة  
ح
وفقا

س ويعود  املووودات بتاري  املعاملة قد تم   جيل  تحت بند الش رة لقمية العادلة لصافيلألصول. إن الفرق بين السعر املسدد وا

 إلى بعض املدرا  في بنك الشارقة.  ٪7.54ن الشرا  إلى بعض ااعضا  من مجلس اإلدارة ومن ثم  ٪ 40.23

 

ا  مليون   88.83ة في قيمة الش رة بقيمةالل السنة السابقة س ونتيجة لعد  اليقين السياساي في لبنان س سجلت املجموعة انخفاضح

 درهم إمارا ي.

 

 عملية كما يلي:اللقد تم   جيل 

 2020 2019 

 لف درهمأ   

 

 ألف درهم 

 

 88,826 - الشهرة 

 ا 88,826ا - انخفاض

 - - املجموع 
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 موجودات أخرى  13

2019 2020   

  لف درهم 

 

 ألف درهم

 

 

 ا 20ة اإيضاح حسابات متقابل –قبوحت   674,155 765,271

 فوائد مستحقة القبض   41,150 37,616

10.521 10,580   
ح
 مصاريف مدفوعة مقدما

 حسابات مقاصة مدينة   9,623 72,473

   من بيع احوتثمارات ستحقامل - 71,220

  ةر   132,740 51,990

1,009,091 868,248  

 ةسائر ائتمانية متوقعة  - ا 5.280ا

1,003,811 868,248  

 

 قابل سداد ديون ودات مستحوذ عليها مموج

 2020 2019 

 ألف درهم 

 

  لف درهم 

 

 4,035,387 4,010,980 املمتل ات العقارية  

 9,185 9,185 اإلوتثمارات في  وراق مالية 

 4,020,165 4,044,572 

 

غير املحققة البالغة   م احعتراف بالخسائرالعقارات وقطع ااراضاي املشتراة لتسوية الديون. ةالل السنة س ت  تمثل املمتل ات العقارية

   وريت التقييمات العادلة للعقارات و الخسارة املوحد للممتل ات العقارية.مليون درهما في بيان الربح    101 : 2019مليون درهم ا 84

رة إلى التجارب ااةي  مستقلين  وي مةهالت م نية مناوبة و ستند هذه التقييماتمقيمين معتمدون من ريكس  من قبل   وقطع  راضاي

  2020ديسمبر   31كما في   مليون درهم  4,011 عقاراتفي موقع و ةصائ  العقارات التي يجري تقييم ا. بلغت القيمة العادلة لتلك ال

 .مليون درهما  4,035: 2019ا
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 )يتبع( موجودات أخرى  13

 

 )يتبع(  موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون 

 

يها مقابل  ستحو  علامل لقيا  القيم القابلة للتحقق للعقاراتملدةالت الرئيسية املستخدمة اوالي  التقييم وا فيما يلي وصف

 :2020ديسمبر  31كما في  وداد ديون 

 

التقييم  أساليب امللحوظة  غير الهامة املدخالت طبيعة العقار    

٪ 20   -  ٪15معدل الخصم  ااراضاي  نهج القيمة املتبقية   

ومةاملخص  النقدية دفقاتالت  طريقة    ةو تجاري ةوكني   مباني و  راضاي  

 

٪ 15  -  ٪ 8معدل الخصم   

٪ 8معدل الروملة   

 ٪ 8  -  ٪ 6معدل الروملة  و فيالت  مباني  طريقة رسملة الدخل

 املعلومات املقارنة  راضاي و  مباني طريقة مقارنة املبيعات

 

على املعلومات املتاحة ل م وقت التقييم ويعتمد   2020مبر  ديس 31ثمن ةارجي في القابلة للتحقيق الذي  وراه ُم  ةيعتمد تقييم القيم 

س هناك زيادة في عد  اليقين في التقدير في تحديد القيم القابلة   19-قوفيدت. بالنظر إلى الوضع الحالي مع على العديد من املدةال 

على   19-قوفيد ع  تحديد تمثير الخارجي  ن  من الص  مقارنة بالسنوات السابقة. ححظ املثمن 2020ديسمبر  31للتحقيق في 

 
ُ
لتمكد من التقييم املاديل وبالتالي يتم إرفاق قدر  قل من اليقين ودروة  على من  باإلبالغ على  وا  لعد  ا قيمالعقارات. قا  امل

 الحذر بالتقييم مما هو الحال عادة. 

 

 األدوات املالية مشتقات 14

 

طرفين معامالت متنوعة تتضمن مشتقات. إن ااداة املالية املشتقة هي عقد مالي ما بين   تبر  املجموعة  سديةةالل مسار ااعمال اإلعتيا

 و املةشـر. تتضمن  دوات  واملعدل املروعيبحي   عتمد الدفعات على التحرقات في وعر واحدة  و  كثر من اادوات املالية املتضمنة 

 يضات. عقود آولة ومقا موعةتدةل بها املج التـياملشتقات املالية 

 

 التحوط. غيـرو  اادوات املالية املشتقة التالية و لك اغراض التحوط  ستخد  املجموعة

 

بشرا  عملة  ونبية  و محلية بما فيها معامالت فوريةس   املجموعةتمثل عقود العمالت اآلولة إلتزا    -  معامالت العمالت األجنبية اآلجلة

 مستلمة.  غيـر

 

 

 

 

 

 



81 
 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 )يتبع( اليةمشتقات األدوات امل 14

 

إلتزا  ملبادلة تدفق نقدي بآةر. وي تج عن  لة العموعر فائدة  مقايضة معامالتفائدة و وعر التمثل معامالت  - معامالت املقايضة 

ع  طراف  ةر   يتفق البنك مملبلغ ااصلي. اح يتم تبادل  قد يتم  و. التدفقات النقدية تبادل عمالت وعر فائدة العملة مقايضات

 إلى املبلغ  عقود مقايضة معدحت الفائدة على تبادل الفرق بين قيم الفائدة الثابتة والعائمبموو  
ُ
 ةس على مد  فترات محددةس اوتنادا

 

  ا  لوف, تمثل مخاطر إئتمان املجموعة الت لفة املحتملة حوتبدال عقود املقايضة إ ا فشلت ااطراف املقابلة في ااحومي املتفق علي 

 بالتزام ا. 

 

. وللتحكم بمعدل مخاطر اإلئتمان املمةو ةس  عمل  اليةالح يتم مراقبة هذه املخاطر بفعالية و لك بالرووع إلى القيمة املالية العادلةو 

بق  , و يطاملجموعة على مراوعة القيمة اإلئتمانية للج ات ااةر  باوتعمال الطرق املماثلة للطرق املستعملة لعمليات اإلقراض

 ئتمان.ااطراف املقابلة في السوق للتخفيف من مخاطر اح  ال امش النقدي مع

 

ت شم مخاطر احئتمان املتعلقة بمشتقات اادوات املالية من احتمال إةالل الج ات املتبادلة   -مخاطر الئتمان املتعلقة ب املشتقات

بإبرا   املجموعة قو  . تاملجموعةت ون في صال   ـيالتلألدوات املالية بالتزاماتهم التعاقديةس وت ون محدودة بالقيمة السوقية املووبة 

 دة مةوسات مالية  ات التص يف احئتماني الجيد.عقود  دوات مالية مشتقة مع ع

 

مشتقات اادوات املالية لغرض التحوط للمخاطر كجز    ستخد  املجموعة   - املشتقات املحتفظ بها أو املصدرة ألغراض التحوط  

عقود املجموعة  ستخد   الصرف.    وعارالفائدة و   املجموعة لتقلبات  وعارات واملطلوبات للحد من  عرض   نشطة إدارة املووودمن  

العمالت ااونبية اآلولة للتحوط من مخاطر  وعار الصرف. وفي وميع هذه الحاحت يتم بصفة رومية توثيق عالقة وهدف التحوط 

 جلل  ومشتق التحوطس  طاملتحو بما في  لك تفاصيل البند 
ُ
 معامالت تحوط القيمة العادلة.كهذه املعامالت  و 
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 (الية )يتبعمشتقات األدوات امل 14

 
 

 املبالغ األسمية باملدة لتاريخ الستحقاق

  القيمة العادلة املوجبة القيمة العادلة السالبة القيمة السميـة  أشهر   3خالل  شهر   12-3من  سنوات  5الى   1من 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم درهم ألف

      2020 

 مقايضة  وعار الفائدة  38,723 ا 14,886ا 1,949,261 - - 1,949,261

 مقايضات العملة   11,007 ا 1,055ا 4,410,156 4,387,101 23,055 -

 عقود صرف عمالت  ونبية آولة  - - 5,721 5,721 - -

 املجموع 49,730 ( 15,941) 6,365,138 4,392,822 23,055 1,949,261

       

      2019 

 مقايضة  وعار الفائدة  9,838 ا 7,301ا 2,694,073 2,546,069 - 148,004

 مقايضات العملة   10,562 - 3,709,977 3,271,987 437,990 -

 عقود صرف عمالت  ونبية آولة  - ا 276ا 53,372 53,372 - -

 املجموع 20,400 ا 7,577ا 6,457,422 5,871,428 437,990 148,004
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 ممتلكات ومعدات  15

 

 

 أرض ومباني 

  

 معدات مكتبية أثاث و 

تحسينات على عقارات   

مستأجرة، تركيبات وقواطع  

 وديكورات 

  

 سيارات 

  

 املجموع

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

          التكلفة  

 538,090  5,299  113,675  132,224  286,892 2019اير ين 1في 

 139.455  241  1,760  8.936  128,518 إضافات 

 ا5.563ا  ا 169ا  ا 407ا  ا 911ا  ا4,076ا محذوف عند احوتبعاد 

 ا 321ا  -  -  ا 321ا  - تحويالت

 671,661  5,371  115,028  139,928  411,334 2019ديسمبر  31في 

 9,882  347  3,946  5,589  - إضافات 

 ا 11,118ا  -  -  ا1,230ا  ا9,888ا محذوف عند احوتبعاد 

 411,034  3,251  108,361  127,509  171,913 املرتفع لتضخما بسب   عديل

 1,081,459  8,969  227,335  271,796  573,359 2020ديسمبر  31في 
          

          الستهالك املتراكم  

 268.653  3,690  72,572  111,025  81,366 2019يناير  1 في

 34.862  764  6,992  9,326  17.780 محمل للسنة  

 ا1.619ا  ا 169ا  ا 402ا  ا 889ا  ا 159ا محذوف عند احوتبعاد 

 ا1,155ا  -  -  ا1,155ا  - تحويالت

 300,741  4.285  79,162  118,307  98.987 2019ديسمبر  31في 

 65,219  1,047  13,337  20,393  30,442 ل للسنة  محم

 ا1,981ا  -  -  ا1,193ا  ا 788ا محذوف عند احوتبعاد 

 214,894  2,590  68,790  89,622  53,892 املرتفع التضخم بسب   عديل

 578,873  7,922  161,289  227,129  182,533 2020ديسمبر  31في 
          

          ة: صافي القيمة الدفتري

 502,586  1,047  66,046  44,667  390,826 2020ديسمبر  31في 

 370,920  1,086  35,866  21,621  312,347 2019ديسمبر  31في 
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  الشركات التـابعة 16

 

   مباشـر:  غيـرتحتفظ بها املجوعة في الشرقات التابعة إما بش ل مباشر  و  التـيفيما يـلي الحص   ا ا

 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس سنة اإلستحواذ  سنة التأسيس الك نسبة اإلمت التابعة إسم الشركة

 2020 2019     

 مةوسة مالية  لبنان  2008 1965 %   100 %   100 بنك اإلمارات لبنان ش. .ل. 

 اإلمارات العربية املتحدة  2017 2007 ٪ 100 % 100 إي ال قابيتال ش. .ح 
احوتثمار في مةوسة  

 مالية 

 اإلمارات العربية املتحدة  2007 2007 ٪ 100 % 100 ريل اوتيت ش. .ح و ب
 نشطة تطوير  

 العقارات

 احوتثمار اإلمارات العربية املتحدة  2007 2007 ٪ 100 % 100 يتال ش. .ح قاب بو 

بولي و للتجارة العامة  

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

 اإلمارات العربية املتحدة  2010 2010 ٪ 100 % 100 ف ش. .ح بوريالس ول
 نشطة احوتثمار  

 وتطوير العقارات 

 مويل ليمتد بو  للت

 
  نشطة تمويلية  وزر قايمان 2015 2015 ٪ 100 % 100

 اإلمارات العربية املتحدة  2017 2010 ٪ 90 ٪ 90 مويل  قابيتال ش. .ح 
 نشطة تطوير  

 العقارات

تفاقيات إعادة  بو  إل 

 ليمتد الشرا 

 

  نشطة تمويلية  وزر قايمان 2018 2018 ٪ 100 % 100

 ليمتد لمشتقاتبو  ل

 
  نشطة تمويلية  وزر قايمان 2018 2018 ٪ 100 % 100
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  ٪ 100ا .ل اإلمارات لبـنان ش. ملخ  لبيان املركز املاليس وبيان الدةل الشامل وبيان التدفقات النقدية لبنك فيما يلي  ابا 

  31كما في وللس تين املنتهيتين في  ا ال ش. .حإي ال قابيتمن  ٪ 20من بنك الشارقة ش. .ع و  ٪80مملوكة من املجموعةس 

 :2019و   2020ديسمبر 

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 بيان املركز املالي   

 مجموع املوجـودات  5,732,546 5,313,495

 موع املطلوبات مج 4,125,186 4,761,811

 حقوق املكية  1,607,360 551,684

 إلى األطراف غيـر املسيـطرة   توزيعات األرباح املدفوعة 0 0

   

 بيان الدخل الشامل   

 إيرادات الفوائـد  373,302 366,951

 للسنة الخسارة  (775,393) ا 561,258ا

 ة ملالشـا الخسارة إجمالي (774,670) ا 559,225ا

   

 النقدية تدفقات  بيـان ال  

 لناتجة من اانشطة التشغيلية اااملستخدمة فيا /  صافي التدفقات النقدية ( 405,308) 540,587

 حوتثمارية ا اانشطة الناتجة من صافي التدفقات النقدية  113,022 99,779

 ـة اانشطة التمويلي الناتجة من صافي التدفقات النقدية  952,417 69,048

  صافي الزيادة في التدفقات النقديـة املستخدمة خالل السـنة 660,131 709,414
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 ائع العمالء ود 17

 

 فيما يلي تحليل ودائع العمال :

2019 2020  

  لف درهم 

 

 ألف درهم

  

 حسابات وارية و ةر   4,619,779 3,878,614

 حسابات توفير  897,183 1,424,628

 ودائع اول  18,155,622 16,022,992

21,326,234 23,672,584  

 

 أرصدة مستحقة للبنوك ودائع و  18

 

 : للبنوكودائع واارصدة املستحقة فيما يلي تحليل لل

2019 2020  

  لف درهم 

 

 ألف درهم

  

 ودائع تحت الطل   65,915 32,307

 ودائع اول  175,000 10,682

42,989 240,915  

 

 تحقة لـ:مس مرصـدةبة للبـنك تتمثل اارصدة املستحق

2019 2020  

  لف درهـم 

 

 ألف درهـم

  

 اإلمارات العربية املتحدة  بنوك داةل دولة 237,614 32,285

 بنوك ةارج دولة اإلمارات العربية املتحدة  3,301 10,704

42,989 240,915  
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 بيعإتفاقيات إعادة  19

 

 : بيعفاقيات إعادة  إتموعة املستحقة من فيما يلي تحليل ودائع و رصدة املج

   2020ديسمبر  31  2019ديسمبر   31

   ألف درهم   لف درهم 
     

     

 بنوك داةل دولة اإلمارات العربية املتحدة  2,438,842  130,230

130,230  2,438,842   

 

ا كضمان  درهم  مليون  130: 2019ديسمبر  31امليون درهم  997س2غ املجموعة اتفاقيات بيع تم بموو ها إعطا  وندات بقيمة عادلة تبل برمت 

 باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املعطاة كضمان.  املجموعةظ وتحتف. ]ا ا10إيضاح [مقابل اإلقتراض 

 

 مطلوبات أخرى  20

 

2019 2020  

  لف درهم 

 

 ألف درهم

  

 ا 13ح حسابات متقابلة اإيضا  –قبوحت   674,155 765,271

 فوائد مستحقة الدفع  233,450 251,915

 الغير ممول  ةسلرة اإلئنمان املتوفقعة من التعرض 131,529 121,820

 إلتزا  احيجار 86,700 98.470

 اارصدة املقاصة  72,623 048س52

 إيرادات غيـر مكتسبة  54,505 68,587

 ا 1-20 مخص  م افآت نهاية الخدمة للمو فين اإيضاح 48,056 45,577

 تزا  الضريبة املةولة ال 41,697 -

 شي ات املدرا   19,231 51,261

 تحقة  مصروفات مس 7,522 14,738

  ةر   286,372 613س95

1,565,300 1,655,840  
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 فيما يلي الحركة في مخص  م افآت نهاية الخدمة للمو فين: 20-1

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 يناير   1في  45,577 44,808

 محمل ةالل السنة  7,809 8,411

  ةلربح  و الخسار االرد إلى بيان  ( 2,402) -

 مبالغ مدفوعة ةالل السنة  ( 2,928) ا 7,642ا

 ديسمبر    31في  48,056 45,577

 

 سندات  دين مصدرة         21

 

    2020 2019 

 القيمة الدفترية  ة القيمة الدفتري القيمة السمية    

  لف درهم  ألف درهم مليون  العملة اإلستحقاق تاريخ اإلصدار 

 712,988 - 500 دوحر   2020  يونيو 2015يونيو   8

 1,865,077 1,896,682 500 دوحر   2022فبراير  2017فبراير  28

 437,488 437,986 120 دوحر   2022 اغسطس 2019اغسطس   8

 2,202,324 2,202,399 600 دوحر   2024 وبتمبر 2019وبتمبر   18

 380,049 416,884 100 فرنك وويسري  2023 نوفمبر 2019نوفمبر    29

    4,953,951 5,597,926 

 

مليون دوحر   500س قا  البنك بالحصول على تمويل من ةالل إصدار وندات دين رئيسية غير مضمونة الالسنداتلا بمبلغ  2015يونيو   8في 

في وزر قايمن. إّن  رهماعن طريق شركة بو  للتمويل ليمتد, شركة تابعة مملوكة بال امل للبنك, مةوسة مليون د 1.836يعادل  مري ي ا ي ما 

%  ستحق الدفع نصف ونويا , ومدروة في بورصة إيرلندا. في   3.374السندات مضمونة بال امل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة ونوية قدره  

تم اوتحقاق  س  2020يونيو   8. في  101مليون دوحر من هذه السندات عن طريق مناقصة عامة بسعر   306.81البنك شرا   ,  عاد 2019وبتمبر   18

 املتبقية و اوتردادها بال امل.  سنداتال

 

  836س1يعادل مليون دوحر  مري ي اما  500س  صدر البنك وندات غير مضمونة  ات معدل فائدة ثابت بقيمة إومالية بلغت 2017فبراير  28في 

٪. وقد تم إصدار هذه 4.23 وا  توازي نقطة  225رهما لفترة اوتحقاق مدتها ةمس ونوات في مقايضة متووطة باإلضافة إلى  مليون د

 الذي تم إدراو  في بورصة إيرلندا.  EMTNبرنامج  السندات بموو  

 

  440.76مليون دوحر  مري ي اما يعادل   120مة إومالية بلغت ,  صدر البنك وندات غير مضمونة  ات معدل فائدة عائم بقي2019اغسطس  8في 

نقطة  وا , مصنف  بالت لفة املطفمة. وقد تم إصدار هذه    190ونوات في ليبور ثالثة اش ر باإلضافة إلى مليون درهما لفترة اوتحقاق مدتها ثالا 

 الذي تم إدراو  في بورصة إيرلندا.  EMTNالسندات بموو  برنامج 
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مليون دوحر  مري ي اما يعادل   600بقيمة إومالية بلغت   س  صدر البنك وندات غير مضمونة  ات معدل فائدة ثابت 2019وبتمبر  18في 

  ٪, مصنف4.015نقطة  وا  توازي   250مليون درهما لفترة اوتحقاق مدتها ةمس ونوات في مقايضة متووطة باإلضافة إلى  2,204

 . نداالذي تم إدراو  في بورصة إيرل  EMTN برنامج وقد تم إصدار هذه السندات بموو     بالت لفة املطفمة.

 

اما يعادل   وويسري  فرنكمليون  100س  صدر البنك وندات غير مضمونة  ات معدل فائدة ثابت بقيمة إومالية بلغت 2019 نوفمبر 29في 

٪, مصنف   1.4575نقطة  وا  توازي  205متووطة باإلضافة إلى ونوات في مقايضة  يع  ر لفترة اوتحقاق مدتها  مليون درهما  415

 . EMTNبرنامج بموو  ا وقد تم إصداره SIXمدروة في البورص  السويسرية  لسنداتبالت لفة املطفمة. ا

 

ار دوحر إلى  ملي 1.5 منالعاملي  لبنك وزيادة حجم في ا  EMTNتحدي  برنامج املوافقة على ب 2020 غسطس  5قامت الجمعية العمومية في 

 . مليار دوحر 2.5

 

 قيمة العادلة الناتجة عن التغييرات في املخاطر اإلئتمانية مبينة  دناه:تغيير في الإن القيمة العادلة والتغيير في ال

 

 ديسمبر 31 

 2020 

 ديسمبر  31

 2019 

  لف درهم  ألف درهم 

 5,597.926 5,064,285 القيمة العادلة لسندات الدين املصدرة

لتغييرات في القيمة العادلة لسندات الدين املصدرة غير الناتجة عن التغييرات  ا

 ي  روف السوق   ف
 ا 42,386ا 700

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة التعاقدية املتوو   سديدها عند  

 اإلوتحقاق
73,591 27,857 

 

ئتمانية بتقدير التغير في القيمة العادلة غير الناتجة عن التغيرات  اتجة عن املخاطر اإل تقدر املجموعة التغيرات في القيمة العادلة الن

 سوق التي تةدي الى مخاطر ووقية.في  روف ال

 

 رأس املال واإلحتياطيات  22

 

 رأس املال الصادر واملدفوع   )أ(

 

                         2019                          2020  

  عدد األسهم  ألف درهم  دد ااو م ع  لف درهم 

      

 املال الصـادر ر    2.100.000.000 2.100.000  2.100.000.000 2.100.000

2.100.000 2.100.000.000  2.100.000 2.100.000.000  
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 إحتياطي قانوني )ب(

 

٪ من  10س يتم تحويل 2015لدولة اإلمارات العربية املتحدة لعا   من قانون الشرقات ا239اللمادة رقم و وفقا للنظا  ااواساي للبنك 

لى اححتياطي القـانوني. يمكـن التوقـف عـن هـذه التحـويالت إلـى اإلحتيـاطي عنـدما يصـل اإلحتيـاطي إلـى ال سـ  املحـددة مـن  رباح العا  إ

 من ر   املال الصادر واملدفوعا. ٪50ي ت العربية املتحدة هقبل السلطات التنظيمية اإن ال سبة املحددة في دولة اإلمارا

 

 إحتياطي طوارئ  )ج(

 

 لعقـــد تموــيس 
ح
٪ مـــن  ربــاح الســـنة إلــى احتيـــاطي الطــوارئ حتـــل يصــبح هـــذا  10البنـــكس يــتم إحتســـاب إحتيــاطي الطـــوارئ بإقتطــاع وفقــا

 ٪ من ر   املال الصادر واملدفوع. 50اححتياطي 

 

 إحتياطي عام  )د(

 

 السنوية.  العمومية جمعيةال  ثنا  املساهمين ملوافقة ويخضع اإلدارة مجلس توصية على بنا ح  العا  حتياطي اح  حساب إلى لتحويلا يتم

 

 على السهم الخسارة 23

 

السنة على املتوو  املرج  لعدد ااو م القائمة ةالل السنة على النحو   ةسارةعلى الس م و لك بقسمة الخسارة تم احتساب 

 ي:التال

 

2019 

 

2020 

 

 األساس ي واملخفض للسهم سارةالخ

 

 البنك ةالل السنة ا لف درهما  العائـد إلى مال يالخسارة  ( 654,883) ا 494,195ا

   

 :العادية ااو م لعدد املرج  املتوو   

 السنة  بداية في بقيمة عادية  و م 2,100,000 2,100,000

 الل السنة ابآحف ااو ما دد ااو م القائمة ة املتوو  املرج  لع 2,100,000 2,100,000

   

 )درهم(األساس ي واملخفض للسهم الخسارة   (0.31) ا 0.24ا

 

س حي   ن املجموعة لم تصدر  ية  دوات مالية  بيان املركز املاليللس مس كما بتاري   ااواسايالخسارة املخفض للس م الخسارة يساوي 

 للس م.  املخفضـةالخسارة اب تةةذ في احعتبـار عندما يتم احتسـ
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 معامالت مع مالكي ومديري املجموعة  24

 بنك الشارقة 

 أرباحتوزيـعات 

ديسمبر   31للسنة املنتهية في  البيانات املالية املوحدة  على 2020  غسطس   5الجمعية العمومية السنوي بتاري  وافق املساهمون في إوتماع لي

  رباح نقديةا. توزيع : عد  2018 رباح نقدية اع توزيعد    علىوافق املساهمون   ,2020

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  تمكافأ

,  ديسمبر  31للسنة املنتهية في  البيانات املالية املوحدة  على 2020  غسطس   5الجمعية العمومية السنوي بتاري  وتماع وافق املساهمون في إلي

 .مليون درهما 10.8: 2018ت  عضا  مجلس اإلدارة امم افعد  وافق املساهمون على 

 

 تبرعات 

,  ديسمبر  31للسنة املنتهية في  البيانات املالية املوحدة  على 2020 س   غسط 5الجمعية العمومية السنوي بتاري  وافق املساهمون في إوتماع لي

 مليون درهما. 7.5:  2018مليون درهم ا 7.5بات وتبرعات بقيمة هوافق املساهمون على 

 

 يات تحويل الى اإلحتياط

,  ديسمبر  31للسنة املنتهية في  ية املوحدة البيانات املال على 2020  غسطس   5الجمعية العمومية السنوي بتاري  ن في إوتماع وافق املساهمو لي

 .مليون درهما  40:  2018ا إلى احتياطي الطوارئ على عد  تخصي  وافق املساهمون 

 

 بنك اإلمارات ولبنان 

 

 أرباحتوزيـعات 

  2020 غسطس  21  قدة بتاري املنع, ديسمبر 31للسنة املنتهية في  البيانات املالية املوحدة  قة علىفللموا  ة العمومية السنوية ةالل الجمعي

 ا. عد  توزيع  رباح نقدية: 2018على عد  توزيع  رباح نقدية ا ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش. .لس شركة تابعة للبنكس وافق املساهمون 

 

 مجلس اإلدارة أعضاء  تمكافأ

ملساهمي   2020فبراير  29املنعقدة بتاري   , ديسمبر 31تهية في للسنة املن البيانات املالية املوحدة  قة علىفللموا  لجمعية العمومية السنوية ةالل ا

  3.3: 2018اإلدارة ا اعضا  مجلس  تمليون درهم م افآ 3.3لبنكس وافق املساهمون على دفع مبلغ  بنك اإلمارات لبنان ش. .لس شركة تابعة ل

 ا. مليون درهم 
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 التزامات ومطلوبات طارئة  25

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 ضمانات مالية للقروض  295,439 282,226

 ضمانات  ةر   2,277,640 2,581,167

 اعتمادات مستندية  1,375,540 830,317

3,693,710 3,948,619  

 ة لاللغا  لتقديم  س يالت ائتمانية التزامات غيـر قابل 1,454,998 1,626,507

5,320,217 5,403,617  

 

ةـــارج امليزانيـــة العموميـــة حيـــ  يـــتم فقـــ  اإلعتـــراف بالروـــو  واإلوـــتحقاقات الخاصـــة لطارئـــة ل ـــا مخـــاطلر إئتمانيـــة هـــذه احلتزامـــات ا

. ت ت ـي العديــد مـن احلتزامــات الطارئـة دون  ن يــتم لتزامـات  و إنتهاؤهــابالخسـائر املحتملــة فـي بيــان املركـز املــالي حتـل يــتم الوفـا  بهــذه اح

 زئيس ولذلك فإن املبالغ ح تمثل التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة.تقديم ا ووا  بش ل كلي  و و

 

لبية طابات ضمان مخصصة لت س يالت وةطابات اعتماد وة بتمديد شتمل احلتزامات املتعلقة بالتس يالت على احلتزامات املتعلقة 

 . املجموعةاحتياوات عمال  

 

ــا ي ــون ل ـــذه  وـــلفقــروض و  ملـــنحلتزامــات التعاقديــة  ســـ يالت احبتمديــد تمثــل احلتزامــات املتعلقـــة  ــا. وعــادة مـ و ســ يالت تجــدد تلقائيـ

تعمال اس فــإن ة هـذه العقــود دون اوــ احلتزامـات تــواري  صــالحية محـددةس  و  شــتمل علــى شـروط حلغائهــا. ونظــرا حم انيـة انتهــا  صــالحي

 لية.إومالي مبالغ هذه العقود ح تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقب

 

 تـلز  
 
وفقـا لشـروط وـفـا  العمـال  بالـتـزاماتهم فـي حالـة عـد    ابالسـداد نيابـة عـن عمالئهـ  ةطابات احعتماد وةطابات الضمان املجموعة

 ن هذه العقود ت ون بصورة  غيـرتمديد صالحيتها بموعار فائدة ثابت .  وقية عند اصدارها  والعقد. قد تحمل هذه العقودس مخاطر و

 ة.غيـر متفائدة  ات  وعار  تحمل فائدة  و حرئيسية 

 

عوبة  في وياق العمل العادي. بينما توود ص  , بما في  لك التحقيقات التنظيمية ,البنك والشرقات التابعة ل  طرف في اإلورا ات القانونية 

  , بش ل فردي  و بش ل إومالي , ورا اتبة بنتيجة هذه اإلورا ات س فإن اإلدارة ح تتوقع  ن ي ون لنتائج  ي من هذه اإل متمصلة في الت 

 . تمثير ولبي ووهري على املركز املالي املوحد  و نتائج عمليات البنك
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 النقد وما يعادله  26

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 ا 6نقد و رصدة لد  بنوك مركزية اإيضاح  6.244.207 6.149.725

 ا 7من بنوك اإيضاح    ودائع و رصدة مستحقة 130.663 360.957

 ا 8اإيضاح إتفاقيات إعادة الشرا   115.386 457,713

 ا 18ودائع و رصدة مستحقة لبنوك اإيضاح  (240,915) ا 42,989ا

 ا 19بيع اإيضاح إتفاقيات إعادة  ( 2,438,842) ا 130,230ا

6,795.176 3,807.730  

   

  3باوتحقاق اكثر من  املركزية ن البنوكيطرح: ودائع و رصدة مستحقة م (1,324,042) ا 1,324,042ا

  ش ر  

 ا 6يطرح: ودائع قانونية مع بنوك مركزية اإيضاح  ( 1,128,266) ا 1,084,851ا

4,386.283 1.358.191  

 

 املوجودات الئتمانية 27

 

بها نيابة عن العمال  ولم  مليار درهما محتفظ 0.06: 2019ديسمبر  31درهم امليار    0.05ثمارات تبلغ قيمتها  تحتفظ املجموعة باوت

 تدرج كمووودات في بيان املركز املالي املوحد.

 

 

 إيرادات الفوائد  28

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 القروض والسلف   1,212,341 1,185,588

 ات اإليداع ووندات الخزينة لد  بنوك مركزية و دوات الديـن ش اد 147,598 68,896

 على املبادحت  ي إيرادات  وعار الفائدةصاف 46,205 17,892

 الودائع لد  بنوك  21,790 87,901

 إتفاقيات إعادة الشرا   2,845 27,771

1,388,048 1,430,779  
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 مصاريف الفوائد  29

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 ودائع العمال   648,185 783.964

 وندات دين مصدرة 195,565 160.793

 الودائع البنكية  17,533 27,636

972.393 861,283  

 

 صافي إيرادات الرسوم والعمولت  30

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

  نشطة تمويل تجاري   32,673 37,444

 مان  ةطابات ض 29,665 24,283

 الروو  املتعلقة باإلئتمان للبنوك التجارية   33,236 86.000

  ةر   10,864 12.096

159,823 106,438  
 

 أرباح عمالت أجنبية   31

 

 عن صفقة في لبنان. ةمليون درهم ناتج   139  ونبيةاا عمالت ال رباح  شمل  
 

 من الستثمارات  الربح/)الخسارة( 32

2019 2020  

  همألف در   لف درهم 

 توزيعات  رباح   16,210 20,046

 دةل التداول صافي  1,327 1,296

398 (37,952 ) 
من  على إوتثمارات مقاوة بالقيمة العادلة محقق ق و غير  اةسارةا/ربح محق

 ةالل اارباح والخسائر 

21,740 (20,415 )  
 

 إيرادات أخرى  33

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 اإليجار و ةر   إيرادات 42,639 40,034

40,034 42,639  
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 إنخفاض قيمة املوجودات املالية خسارة  صافي  34

 
خفاض القيمة ةالل صافي ةسارة ان 

2019  ديسمبر 31املنتهية في  السنة  

 الرصيد الختامي 

 

املبالغ املستردة صافية من  

 الشطب خالل الفترة 

خسارة انخفاض القيمة/  

 )املسترجاعات( خالل الفترة 

د الفتتاحيالرصي  
 

رهم  لف د   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 اارصدة لد  املصارف املركزية     297,731 412,377 - 710,108 289,349

 مبالغ مستحقة من البنوك واملةوسات املالية  10,670 ( 9,053) - 1,617 9,788

 إتفاقيات إعادة الشرا   422 730 - 1,152 76

 القروض والسلفيات  1,844,622 131,396 ( 32,065) 1,943,953 75,862

  ةر  مقاوة بالت لفة املطفمة  مووودات مالية 34,265 149,411 - 183,676 30,236

 التعرضات الغير ممولة  121,820 9,709 - 131,529 5,091

 مووودات  ةر   5,280 ( 5,280) - - 5,280

  ةر   - ( 5,174) - ( 5,174) 22,972

 اإلومالي  2,314,810 684,116 ( 32,065) 2,966,861 438,654

 

 60,343 تأثير التضخم 

 744,459 املجموع بعد تأثير التضخم 
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   مصاريف عمومية وإدارية 35

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 مصاريف شةون املو فين  217,742 183,721

 ا 15اإيضاح   احوتهالك 65,219 34,862

 * ف  ةر  مصاري  118,101 99,283

317,866 401,062  

 

  8.5: 2019ا  2020ديسمبر  31الل السنة املنتهية في مساهمات اوتماعية ة يمثل مليون درهم  13.9 تضمن مبلغ ي مصاريف  ةر   *

 مليون درهما. 

 

 الضريبة  36

 

عمول  معدل ضريبة الدةل املتمثل مصروفات الدةل مصروف ضريبة الدةل املتكبدة في لبنان من قبل بنك اإلمارات ولبنان ش. .ل. 

فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة حي  إن   ٪ا.  سوية معدل الضريبة الفعلي ليست ووهرية17 :2019٪ ا 17ب  في لبنان هو

 املصاريف الضريبية تتعلق بشركة تابعة ةاروية فق . 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  37

 

ــر  املجموعــة وامل شــآت املتعلقــة بهــم ضــمن وـــياق  للمجموعــةس اإلدارة واإلدارة العليــا ملســاهمين و عضــا  مجلـــ معــامالت مــع كبــار ا تـب

 احعتيادية وبااوعار التجارية للفوائد والعموحت. ا عمال 

 

 إليضاح.ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اعند توحيد البيانات املاليةس والشرقات التابعة املجموعة بين الداةلية املعامالت  تم حذف
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 )يتبع( املعامالت مع األطراف ذات العالقة 37

 

 الجوهرية مع ااطراف  ات العالقة:بيان املركز املالي املوحد واملعامالت  فياطراف  ات العالقة املدروة اارصدة املتعلقة با فيما يلي

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

   

 قروض وولف  704,331 638,554

 دات مستندية وةطابات ضمان وقبـوحت اعتما  4,023 11,415

649,969 708,354  

 انات ودائع ضم 15,500 7,170

 صافي التعرض  692,854 642,799

 ودائع  ةر   3,136,976 158,669

 

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 إيرادات الفوائد 53,028 51,187

 مصاريف الفوائد 17,230 12,005

 

 :الرئيسيين اإلدارة يمو ف  عويضات يلي مافي

 

2019 2020  

  ألف درهم  لف درهم 

 ااول قصيرة اتامتياز  16,560 16,410

 م افآت  عضا  مجلس اإلدارة  - 7,500

 ت نهاية الخدمة للمو فين  عويضا 1,940 1,292

 ديسمبر   31إومالي التعويضات كما في 18,500 25,202

 

 

 . بل اارصدة القائمة لد  مو في اإلدارة الرئيسيين وااطراف ااةر   ات العالقةائر إنخفاض قيمة مقالم يتم اإلعتراف بخس
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 املعلومات القطاعية   38

 

 القطاعات التشغيلية   8املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  38-1

 

قارير الداةلية املتعلقة بم ونات املجموعة غيلية بنا ح على التاإلفصاح عن القطاعات التش  8يتطل  املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 قبل صانع القرار التشغيلي الرئيساي و لك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقييم  دائها.  يتم مراوعتها بش ل منتظم من التـيو 

 

 إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير   املنتجةاملنتجات والخدمات  38-2

 

ـــيعلومــات امل تركــز س بشــ لت  كثـــر القطـــاع دا  س بغـــرض توزيــع املـــوارد وتقيــيم للمجموعــةإلـــى صــانع القـــرار التشــغيلي ااواســـاي قــّدمت  الـت

 على
ح
 رئيسيين هما: قطاعي  عمال إلى  املجموعة نشطة  تص يف. اغراض  شغيليةس تم  عمال املجموعة نشاطاتنوع  تحديدا

 

 

القـروض والتسـ يالت اإلئتمانيـة ااةـر  والودائـع والحسـابات الجاريـة  ثـل بشـ ل رئيسـاي تقـديمتم الـتـياانشطة البنكية التجاريـة  ا ا

 من شرقات وح ومة ومةوسات و فـراد. جموعةامللعمال  

 

 . للمجموعةتمثل بش ل رئيساي إدارة املحفظة احوتثمارية  التـيو اانشطة البنكية احوتثمارية  ابا
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 لقطاعية )يتبـع(املعلومات ا 38

 

 (املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )يتبـع 38-2

 

 : 2020ديسمبر  31يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة املنتهية في 

 

 

 

 املجموع 

 

 غيـر مخصصة 

األنشطة البنكية  

 الستثمارية 

ة البنكية  األنشط

  التجارية 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 إيرادات تشغيلية     

 صافي إيرادات الفوائد  - 534,003 35,493 - 569,496

 صافي إيرادات الروو  والعموحت  - 106,438 - - 106,438

  رباح عمالت  ونبية  - 155,999 - - 155,999

 اوتثمارات   منخسارة ال - - ( 20,415) - ( 20,415)

   عقارات و و مإعادة تقييم  ةةسار  - - (191,187) - (191,187)

 إيرادات  ةر   - 42,639 - - 42,639

 تشغيلية  )الخسارات(/يراداتمجموع اإل  839,079 (176,109) - 662,970

 بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى     

(744,459) -  (655,124) (89,335) 

قيمة املووودات  صافي ةسارة إنخفاض  -

 لية   املا

 إوتهالك   - - - ( 65,219) ( 65,219)

  شغيلي احةر الدةل الغير - - 449,338 - 449,338

 على املركز املاليالخسارة  - - - ( 577,037) ( 577,037)

 مصاريف عموميـة وإدارية  - ( 285,939) ( 49,904) - (335,843)

 ر ملمووة إطفا  مووودات غيـ - - - ( 4,401) ( 4,401)

 ةاروية   -مصاريف ضرائ  الدةل  - - - ( 51,745) ( 51,745)

 للسنة   خسارةال)الربح(/ صافي  463,805 ( 431,799) (698,402) ( 666,396)

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

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

 

 ي الخارج.للشركة التابعة ف  ضريبية  و مطلوبات صة بشكل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي وخصوممل البنود غير املخص تش*
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 املعلومات القطاعية )يتبـع( 38

 

 املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )يتبـع( 38-2

 

 :2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في للمجموعة لقطاعات التشغيـلية بايمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة 

 

 

 املجموع 

 

 غيـر مخصصة 

لبنكية  األنشطة ا

 الستثمارية 

األنشطة البنكية  

  التجارية 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 إيرادات تشغيلية     

 صافي إيرادات الفوائد  - 374,031 41,624 - 415,655

 يرادات الروو  والعموحت صافي إ - 159,823 - - 159,823

  رباح عمالت  ونبية  - 11,532 - - 11,532

 الربح من اوتثمارات  - - 21,740 - 21,740

 عقارات إعادة تقييم  ةسارة - - ا 84,677ا - ا 84,677ا

  ةر   اةساراتا/إيرادات  - 41,034 ا 1,000ا - 40,034

 اإليرادات تشغيلية مجموع  586,420 ا 22,313ا - 564,107

 بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى     

 ا 119,071ا ا 319,583ا - ا 438,654ا

ارة إنخفاض قيمة املووودات  صافي ةس -

 املالية   

 انخفاض الش رة - ا 273,559ا - - ا 273,559ا

 إوتهالك   - - - ا 34.862ا ا 34.862ا

 رية مصاريف عموميـة وإدا - ا 240,554ا ا 42,450ا - ا 283,004ا

 إطفا  مووودات غيـر ملمووة  - - - ا 5,910ا ا 5,910ا

 ةاروية   -دةل مصاريف ضرائ  ال - - - ا 15,802ا ا 15,802ا

 للسنة    خسارةالصافي   ا 46,764ا ا 384,346ا ا 56,574ا ا 487,684ا

 املوجودات القطاعية  24,256,066 2,829,348 4,603,212 31,688,626

 ات القطاعية املطلوب 22,264,725 5,597,926 807,605 28,670,256

 

 للشركة التابعة في الخارج. ضريبية  و مطلوبات ومتشمل البنود غير املخصصة بشكل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي وخص *

 

سنة  العمال  الخارويين. لم تتم  ية عمليات بيع بين القطاعات ةالل هذه ال  من الناتجةتمثل اإليرادات الواردة  عاله اإليرادات 

تحديدها من قبل اإلدارة تم ح ي بين القطاعات نفقاتال ت لفة ااموال وتخصي   ساملعامالت بين القطاعات إن ا.شاي : ح 2019ا

السياوات املحاوبية  هي نفس  س4تم تفصيل ا في إيضاح  التـيس لقطاعاتلتقارير االسياوات املحاوبية إن لغرض تخصي  املوارد. 

 .عة ستخدم ا املجـمو  التـي
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 القطاعية )يتبـع(املعلومات   38

 

 ة في التقارير )يتبـع(املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمن 38-2

 

 قطاعات: بين اغراض مراقبة  دا  القطاعات وتخصي  املوارد 

 

ااةـر   امللمووـة غـيـر رة واملووـودات والشـ  باوـتثنا  املمتل ـات واملعـداتاملتضمنة في التقارير قطاعات للووودات وميع املُتخص   •

 و   ةر  اا ووودات املويعض املبالغ املدروة في 

 باوتثنا  بعض املبالغ املدروة في املطلوبات ااةر  للقطاعات املتضمنة في التقارير  ملطلوباتا وميع ُتخص  •

 

 الجغرافية املعلومات   38-3

 

 ا. لونبي البلد اا ل  إليهاا ولبنان ايشار بلد امل شمة املتحدة ااإلمارات العربي  –ين وغرافيين رئيسي  قطاعين ضمن تمار  املجموعة  عمال ا

 

 املتداولة حس  القطاع الجغرافي موضحة  دناه: غيـرمن العمال  الخارويين واملعلومات عن املووودات  جموعةاملإن إيرادات 

 

   بلد املنشأ   جنبي البلد األ   املجموع 

   درهمألف   ألف درهم  ألف درهم

       

      2020 

 إيرادات  شغيلية    376,615  286,355  662,970

       

      2019 

 إيرادات  شغيلية    369,440  194,667  564,107

 

 

 معلومات عن كبار العمالء   38-4

 

من إيرادات   ٪10 كثر من عميل  ثل م  2019من إيرادات املجموعة من العمال  الخارويين قّل ا   ٪10 كثر من  2020مثل عميل في ونة 

 املجموعة من العمال  الخارويينا. 
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 طلوبات املالية تصنيف املوجودات وامل 39

 

  31ل ل صنف من املووودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفترية ل ل منهما كما في  املجموعة الجدول التالي تص يف يوض   ا ا

 : 2020ديسمبر 

 

 املطفأة  التكلفة   املجمــوع 

  عادلةبالقيمة ال 

من خالل 

الدخل الشامل  

 اآلخر 

بالقيمة العادلة  

من خالل األرباح  

  والخسائر 

  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 املوجودات:  مجموع    

 النقد و رصدة لد  بنوك مركزية  - - 5,534,099 5,534,099

 البنوك   ودائع و رصدة مستحقة من  - - 129,046 129,046

 إتفاقيات إعادة الشرا   - - 114,234 114,234

 ي قروض وولفس صاف - - 19,455,607 19,455,607

 بالقيمة العادلة مقاوة اوتثمارات  121,760 299,218 - 420,978

 بالت لفة املطفمة اوتثمارات مقاوة - - 4,240,833 4,240,833

 مووودات  ةر   58,915 - 857,667 916,582

 املجموع   180,675 299,218 30,331,486 30,811,379

     

 املطلوبات:  مجموع    

 ودائع العمال   - - 23,672,584 23,672,584

 إتفاقيات إعادة بيع  - - 240,915 240,915

 ودائع و رصدة مستحقة لبنوك  - - 2,438,842 2,438,842

 مطلوبات  ةر   15,941 - 1,553,279 1,569,220

 وندات دين مصدرة 1,896,682 - 3,057,269 4,953,951

 املجموع   1,912,623 - 30,962,889 32,875,512
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 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية )يتبع( 39

 

  31يوض  الجدول التالي تص يف املجموعة ل ل صنف من املووودات واملطلوبات املالية والقيمة الدفترية ل ل منهما كما في  ابا

 : 2019ديسمبر 

 التكلفة املطفأة   ــوع املجم

  بالقيمة العادلة

من خالل 

الدخل الشامل  

 اآلخر 

العادلة  بالقيمة 

من خالل األرباح  

  والخسائر 

  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 املوجودات:  مجموع    

 النقد و رصدة لد  بنوك مركزية  - - 5,851,994 5,851,994

 صدة مستحقة من البنوك  ودائع و ر  - - 350.287 350.287

 إتفاقيات إعادة الشرا   - - 457,291 457,291

 قروض وولفس صافي  - - 17.735.756 17.735.756

 بالقيمة العادلة مقاوة اوتثمارات  159,284 460,194  - 619,478

 بالت لفة املطفمة اوتثمارات مقاوة - - 452.219 452.219

 ت  ةر  مووودا 29,585 - 993,292 1,022,877

 املجموع   188.869 460,194 25,840,839 26,489,902

     

 ملطلوبات: ا مجموع    

 ودائع العمال   - - 21,326,234 21,326,234

 إتفاقيات إعادة بيع  - - 42,989 42,989

 ودائع و رصدة مستحقة لبنوك  - - 130,230 130,230

 مطلوبات  ةر   7,577 - 1,451,133 1,458,710

 وندات دين مصدرة 2,578,065 - 3,019,861 5,597,926

 املجموع   2,585,642 - 25,970,447 28,556,089

 

 إدارة املخاطر  40

 

التابعة ملجلـس اإلدارةس ولجنة املخاطر مراقبة إدارة املخاطر. تقو  اللجنة التنفيذية تخت  بلجان للمدرا  الرئيسيين املجموعة لد  

. كمــا تقــو  بوضـــع واانظمــة إلدارة ومراقبــة مخــاطر اإلئتمــان بتعريــف السياوــاتس العمليــات ساإلدارة مجلــس لتين علــى تفــويضالحاصــ 

قسم إلدارة  ن املجموعة لداها اونبية ومخاطر السيولةس إضافة إلى وياواتس  نظمة وحدود ملخاطر وعر الفائدةس مخاطر العمالت ا

ــزا مكــد مخــاطر اإلئتمــان الــذي يقــو  بالت قســـم  يعمــلميــع السياوــات والعمليــات الخاصــة بــإدارة املخــاطر بشــ ل مســتقل. بج مــن احلـت

 تقييم مد  فعالية ضواب  مخاطر التشغيل.على بش ل رئيساي  باملجموعةالداةلي التدقيق 
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 املخاطر )يتبع(إدارة   40

 

والتخفيـــف مـــن املصـــرفي النظــا  صــادي. مـــن  وـــل حمايـــة س يواوـــ  لبنـــان عــد  اوـــتقرار وياســـاي واقت2019مــن عـــا   رمنــذ الريـــع ااةيـــ 

ــــد ـــة حـ ــــة بمراوعـ ــــة س قامـــــت البنـــــوك اللبنانيـ ـــاطر اازمـ ــــى مخـ ــــادرة إلـ ــــة الصـ ــــويالت الدوليـ ــــع التحـ ـــدت وميـ ــــي وقيـ ود ســـــح  الـــــدوحر اامري ـ

ـــي  ـــاني س فـ ـــزي اللبنـ ـــرف املركـ ـــدر املصـ ـــكس  صـ ـــى  لـ ـــافة إلـ ـــية. إضـ ـــروريات ااواوـ ـــمبر  4الضـ ـــدح  2019ديسـ ا وديـ ـــح ـــارف س  عميمـ ـــ  املصـ ا يطالـ

لمودعين على حيازات العمالت ااونبية لقة بنانية بفرض وقف وديد على  وعار الفائدة على الودائع ودفع نصف الفائدة املستحالل

بات يواوــ  اضــطراالبلــد مــع ارتفـاع نســبة الــدين إلـى النــاتج املحلــي اإلومـاليس ارتفــع الــدين الخـارجي للبنــان بشــ ل كبيـر و  بـالليرة اللبنانيــة.

ئيسـية ليصـل إلـى مسـتو  مخاطر احئتمـان السـيادي يشـ د تخفيضـات متتاليـة مـن قبـل وميـع وـقاحت التصـ يف الر بد  تص يف . عدة

 يلي س 2020مار   9عندما  علنت الح ومة اللبنانية  نها وتمنع وداد السندات املستحقة في   س2020مار    7التخلف عن السداد في  

د زيـ هذا إلـى امللى وميع وندات اليوروبوندز املقومة بالدوحر اامري ي. وقد  د  عن وقف املدفوعات ع 2020مار   23في  ةرعالن آ 

ــا تــمثرت القيمــة الســوقية لجميـــع  مــن التــدهور فــي القيمــة الســـوقية لســندات الح ومــة اللبنانيــة لتصــل إلـــى وضــع غيــر مرغــوب فيــ . كمـ

ا.  ااصول املالية ااةر  ولبح

 

باين إنشا   وواق موازية مع مجموعة واوعة من التفي  في وعر صرف العمالت ااونبية و  ةحاد السوق تقلبات  ش دس  عالوة على  لك

 ليرة لبنانية للدوحر اامري ي. 1.507.50في ااوعار مقارنة بالرب  الرومي البالغ 

 

 س تطورت القيود املفروضة على الدوحر اامري ي حي : 2020ةالل عا  

 

س وتخضع لضواب    ها ودائع بالدوحر قبل اازمة في البنوك التجارية س مقيدة وغير قابلة للتحويل اإللكترونية س ل ون  هذه الدوحرات •

صارمة على ر   املال وح يمكن سح ها إح بالليرة اللبنانية بسعر السبورة اإللكترونية وبكميات محدودة ؛ تحويل ا داةل النظا  

 . املصرفي املحلي

م الشرقات إلى  تحتاج معظ . ئع بالدوحر الجديد االدوحرات الجديدةا غير مقيدة وقابلة للتحويلدية بالدوحر والوداااوراق النق •

 الوصول إلى هذا الدوحر من  ول اوتيراد السلع احوتهالكية والر ومالية. 

  

ن املتوقعة اواملراحل  ات  دة في ةسائر احئتمانتيجة ملا ورد  عاله س عكست هذه البيانات املالية املوحدة  عديالت بما في  لك زيا

 الصلةا.

 

 ر الشركة التابعة في العمل وتحصل على دعم من املجموعة. تواصل املجموعة مراقبة الوضع عن كث  و ستم

 

 حساوية البيانات املالية املوحدة اوعار صرف الليرة اللبنانية 

 

س تم تضمينها في   2019و  2020ديسمبر  31كما في  مارات ولبنان ش. .ل.كما هو موض   عاله س فإن مووودات ومطلوبات بنك اإل 

دوحر   1جموعة وتحويل ا إلى الدرهم اإلمارا ي س املربوط بالدوحر اامري ي س بسعر الصرف الرومي البالغ البيانات املالية املوحدة للم

ا كبيرحا عن مصر  507.5س1 مري ي = 
ح
ليرة   900س3دوحر  مري ي =  1ر املنصة لا وعBDLف لبنان. الليرة لبنانية والذي يختلف اةتالف

دوحر  1و  وعار الصرف في ااوواق املوازية امتاحة من ةالل آليات مختلفةا والتي بلغت لبنانية اغير مستخدمة على نطاق واوعا  

 .2020ديسمبر  31ليرة لبنانية كما في  412.5س8 مري ي = 
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40 

 

املووودات واملطلوبات وبنود    اوية الذي يوض  التمثير على البيانات املالية املوحدة للمجموعة من ورا  تحويلفيما يلي تحليل الحس

بسعر منصة مصرف لبنان ووعر السوق   2020ديسمبر  31الربح  و الخسارة لبنك اإلمارات ولبنان ش. .ل. كما في وللسنة املنتهية في 

 هاية العا  املوازية كما في ن

 

التغيير في مجموع   رفسعر الص

 املوجودات 

التغيير في مجموع  

 املطلوبات 

صافي  التغيير في  

 ربح لا

التغيير في مجموع  

 املمتلكات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 ا394,712ا 343,079 ا378,125ا  ا772,836ا  ليرة لبنانية  3،900دولر أمريكي =  1

 ا528,118ا 459,034 ا505,925ا  ا1,034,043ا  نية ليرة لبنا 8،412.5= دولر أمريكي  1

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان

 

تكبـد الطـرف اآلةـر لخسـائر ماليـة. يسـفر عـن  حـد ااطـراف لعقـود اادوات املاليـة بالتزاماتـ  ممـا  وفـا ل مخـاطر اإلئتمـان فـي عـد  تتمثـ 

ئتمانية والحد من التركيز على التعامل مـع  طـراف محـددةس ل متابعة املخاطر اح التحكم في مخاطر احئتمان من ةال تحاول املجموعة

 تدير املجموعةإضافة إلى مراقبة حدود اإلئتمانس و . املجموعةتعامل مع ا ت التـيدرة اإلئتمانية املتعلقة باحطراف  والتقييم املستمر للق

مان مـع ااطـراف ااةـر  حسـبما تقتضـي  الظـروف  سـوية وترتيبـات الضـ  اتفاقيـاتإبـرا  املخاطر املتعلقة بمنشـطة املتـاورة عـن طريـق 

 ةــر  لتخفـــيض  إلـــى  طــرافإلغــا  معــامالت  و تحويل ــا إلـــى فــي بعــض الحــاحت تلجــم املجموعـــة  قــدفتــرة التعـــرض للمخــاطر. لوضــع حــد ل

 مخاطر احئتمان.

 

فـي  نشـطة ضـمن منطقـة وغرافيــة  ة تجاريـة متشـابهة  وت ـتج تركـزات مخـاطر احئتمـان عنـدما تتعامـل مجموعـة مـن ااطــراف فـي  نشـط

ممــا يــةثر علـى مقــدرتها علــى الوفـا  بالتزاماتهــا التعاقديــة بشـ ل مشــاب  فــي حالــة  واحـدةس  و عنــدما ت ــون ل ـا نفــس الســمات احقتصـادية

 ات  ةر . غيـر   ةات اقتصادية  و وياوية  و  يغيـر   نشوب

 

 قد تطر  على قطاع  عمال معين  و منطقة وغرافية معينة. التـيلتطورات دا  املجموعة تجاه او شير تركزات احئتمان إلى حساوية  

 

ـــة ال تجـــري  ـــى مراوعـــة  باملجموعـــةلجنـــة التنفيذيـ ـــة باإلئتمـــانعلـ ـــاس وتـــ  السياوـــات املتعلقـ ـــدود والتصـــديق عليهـ ـــى وميـــع حـ تم املوافقـــة علـ

فصلةس كما  ن تمان. إن  قسا  اإلئتمان والتسويق منفي دليل وياوات اإلئاملبينة    اإلئتمانية لد  املجموعةسياوة  الاإلئتمان بموو   

باإلضـافة  و عمـل املجموعـةو لـك ملقابلـة مخـاطر اإلئتمـان. قـدر اإلم ـانس  ونة بمنواع رهونـات مقبولـةسمضمالقروضس عالوة على  لكس 

 ة.على قطاعات إقتصادية وصناعي ااملخاطر بتوزيع موووداتهمن حد إلى  لك على ال
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 املخاطر )يتبع(إدارة   40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

ويـتم  مـن قبـل قسـم إدارة احئتمـانمـدارة ومراقبـة مـن قبـل قسـم إدارة اإلئتمـان. وتجـري مراوعـة دوريـة إن وميع التس يالت اإلئتمانيـة 

 .التس يالت بنا ح على املقاييس املبينة في دليل وياوات اإلئتمانمخاطر تص يف 

 

فقة عليها بموو  البينات املعدة يتم املوا والخزينة عرضات املةوسات املالية لألوواق املالية حدود الخاروية و  إن حدود التعرضات

 ويتم مراقبتها من قبل املدرا  الرئيسيين بش ل يومي.  باملجمـوعةمن قبل اللجنة التنفيذية 

 

عةس كما  تقو  بوضع حدود للقطاعات الصناعية وتوافق على ة اإلئتمانية للمجمو إن اللجنة التنفيذية هي املسةولة عن وضع السياو

 وتجري مراوعة دورية للمحافظ للتحقق من وودتها.اإلوتثنا ات للسياوات 

 

  ع د تقديم القروض التجارية / املةوسات

 

ات وحـدود القطاعـات نية وملعايير التع ـدإن وميع طلبات اإلئتمان لإلقراض التجاري واملةوسات تخضع لسياوات املجموعة اإلئتما

قـو  املجموعـة بـإقراض شـرقات  عمـل فـي قطاعـات  عتبرهـا املجموعـةعلى اإن وودتا واملتطلبات القانونية املطبقة مـن حـين آلةـر. ح ت

مان لجميع  نها  ات صفات ةطرة وعندما ي ون مطلوب ووود معرفة متخصصة للقطاع. باإلضافة إلى  لكس تضع املجموعة حدود إئت

 نا ح على مال تـ م املالية.العمال  ب

 

 للموافقـــة املســـبقة بمووــ  وعــة املجمالت اإلئتمانيـــة املمنوحـــة مـــن إن وميــع التســـ ي
ح
ــا املعتمـــد وتحـــت  تفـــويض الصـــالحياتت ـــون وفقـ

نــاك دارة. يجـ   ن ي ـون هة مجلـس اإل بـ وتحـت مراق للمجموعـةواملـدير العـا  س والعضـو التنفيـذي املسـةولية النهائيـة للجنـة التنفيذيـة 

 إمضائين للموافقة على  ي طل  إئتماني إلقراض تجاري  و للمةوسات.

 

 مراوعة اإلئتمان وتص يف القروض إورا ات

 

الخطرة إلى تقييم وودة مستقل بصورة منتظمة و لك كما هو املجموعة بإةضاع مووودات  للمجموعةيقو  قسم مخاطر اإلئتمان  

ـــزي لدولـــة ملصـــرفامطلـــوب بمووـــ  توويهـــات  ـــات الداةليـــة باملجموعـــةو اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  املركـ ـــيو لـــك للمســـاعدة  السياوـ  فـ

ــــائن اإل ـــع الزبـ ــــاطر لجميـ ـــ يف املخـ ـــدقيق تصـ ــــان بتـ ـــاطر اإلئتمـ ـــم مخـ ــــو  قسـ ـــة. يقـ ـــاقل اادا  املحتملـ ــــتحقاقات ومشـ ـــر لإلوـ ـــاف املبكـ كتشـ

سياوات اإلئتمانية املعتمدة والتوويهات واإلورا ات يراق  إتباع وميع الالتجاريين ويعطي تقييم  ملخاطر املحافظ ل ل منتج وقطاع و 

 .املجموعةلت امل قطاعات 

 

ـــراض التجاريـــة/ املةوســـات  ـــ يف واحـــد مـــن  للمجموعـــةتصـــنف وميـــع  ســـ يالت اإلقتـ ـــ يفات ا عشـــرةبتصـ ـــون با 10 إلـــى 1تصـ حيـــ  ي ـ

 ل امل املبلغ. لإلوترداد وتخصي   قابليةةسارة بدون  10ممتاز وتص يف  1تص يف 

 

يـــتم انخفــاض القيمــة مخصصــات . إن املوحــد والخســـارة  اإلئتمــان يــتم  عليـــق الفوائــد وح تــدرج فــي بيــان الــدةل تــنخفض قيمــةما عنــد

 ت وينها بنا ح على إم انية تحصيل الرصيد القائم وتص يف مخاطر ااصول. 
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

ا  تق ا املبالغ املقاصة والفائدة  احئتمان بالرووع إلى إومالي القيمة الدفترية للمووودات املاليةعرض ا ملخاطر يس املجموعة  يضح ناقصح

 املعلقة وةسائر انخفاض القيمةس إن وودت. تمثل القيمة الدفترية للمووودات املالية الحد ااقصال ملخاطر احئتمان.
 

 بنانية التابعة لى مستوى الشركة اللإدارة مخاطر الئتمان ع

 

 تمانية املتوقعة ملصرف لبنان السيادي واملركزي عدم اليقين في القياس وتحليل الحساسية لتقديرات الخسائر الئ

 

اوتخدا    نظرحا لألزمة املالية الحالية واحقتصادية السائدة في الدولة س فإن احعتراف وقيا  الخسائر احئتمانية املتوقعة ينطوي على

شال مع  فضل مماروات السوقس بنا ح  والتي تتما س يرات هامة.  ش ل إدارة الشركة التابعة ثالثة ويناريوهات اقتصادية ح ا  وتقد

ورج  النتائج  , وتطبق هذه احفتراضات على نما ج مخاطر احئتمان لتقدير ةسائر احئتمان املستقبلية سعلى التوقعات احقتصادية

 لخسائر احئتمان. يد تقدير غير متحيز املحتملة لتحد

 

 ا املنهجية 1

 قين التي تحي  بالقطاع املصرفي اللبناني واحقتصاد اللبناني ك ل: سببت ااحداا التالية في ارتفاع دروة عد  الي

 ؛  2019 عطل ااعمال منذ الريع ااةير من عا    •

 2019منذ الريع ااةير من عا  تي بد ت في التدهور ولسلة من عمليات ةفض مخاطر احئتمان السيادية اللبنانية ال •

س بعد ونوات من   2020بل وميع التص يفات الرئيسية ةالل عا  ووصلت إلى تص يف مخاطر احئتمان احفتراضاي من ق

 التص يف املستقر ملخاطر احئتمان في الف ة لبل ؛ 

 قيود على حركة وسح  ااموال بالعمالت ااونبية. •

 ملة ااونبية إلى ةارج لبنان. تحويل ااموال بالع  عد  القدرة على •

 لق  وواق موازية  ات نطاق واوع من الفروق السعرية. التقل  الحاد في  وعار صرف العمالت ااونبية وة •

 000س000س200س1٪ بقيمة 6.375 علنت الح ومة اللبنانية قرارها بالتخلف عن وداد وندات  ,  2020آ ار  7في  •

 .2020آ ار  9ستحقة في  دوحر  ميرقي امل 

ى وميع وندات اليوروبوند املقومة  من قبل الح ومة اللبنانية لوقف املدفوعات عل 2020آ ار / مار   23إعالن في 

  بالدوحر اامري ي ؛

مما  د  إلى تمثر غالبية  , مزيد من التدهور في القيمة السوقية لسندات الح ومة اللبنانية إلى حالة غير مرغوب فيها •

ا في لبنان. ييم ااصول املالية  تق  ولبح

 ائلة.الخمول الشديد املطول في  وواق ر   املال يجعل ااوواق غير و •
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر الئتمان على مستوى الشركة اللبنانية التابعة

 

 ايتبـعا  ا املنهجية1

 

ر العوامل املذقورة  ما إ ا قانت املووودات املالية منخفضة القيمة احئتمانية و ةذت بعين احعتبا شركة التابعة بتقييمقامت إدارة ال

وبالتالي صنفت وميع التعرضات املحتفظ بها لد  مصرف لبنان  ,  عاله مثل التص يف احئتماني وقدرة املقترض على ومع التمويل

 . املرحلة ضمنوالح ومة اللبنانية 

 

ريوهات ة  ااوا  والتفاؤل  ونتائج ا املحتملة على  نها وينا 2020ديسمبر  31يوهات احقتصادية الثالثة في يشار إلى السينار 

٪ على التوالي س بينما يتم تخصي   35٪ و 15والجان  السلبي. يتوافق السيناريو املتفائل والجان  السلبي مع ترويح احتمالية ب سبة 

رة البنك  ن   عتقد إدا, . على الرغم من عد  ووود نهج علمي ورا   وزان قل ويناريو2020عا   يناريو ااواساي ةالل٪ املتبقية للس50

ا  , يمثل قل ويناريو بش ل عادل املخاطر املوقلة إلي . ومن ثم ةلصت إدارة الشركة التابعة إلى  ن نظا  الترويح هذا يعتبر مناوبح

 معظم الظروف.  ئتمانية املتوقعة فيللتقدير غير املتحيز للخسائر اح 

  

ائر احئتمان املتوقعة نظرحا لعد  ووود بيانات داعمة متاحة  تالحظ إدارة الشركة التابعة  ن هناك صعوبة كبيرة في تحديد ةس

هو الخسارة  فإن املحدد الرئيساي لخسارة احئتمان املتوقعة , ٪ على وميع اادوات100. مع احتمال تخلف عن السداد ب سبة عامةلل

لف عن السداد باوتخدا  احفتراضات  اإلدارة التخ إعتبرتعلى التخلف عن السداد ل ل نوع من  نواع اادوات املالية. املقدرة 

تخفيض  كبر في إعادة   إلى ويخضعاملتاحة. يرتب  ااوا  املنطقي ورا  معدل الفائدة على الديون املستحقة ل ل  داة مع من 

يتحول   ,السلبياحنتقال من السيناريو املتفائل إلى السيناريو ااواساي والجان    بش ل معين,. ملصرف لبنان املركزي الروملة املحتملة 

التمثير من إعادة الروملة من الح ومة اللبنانية اوبالتالي تتطل  اقتطاع ونداتها ب سبة  علىا إلى مودعي مصرف لبنان بالعملة  

قييم املستقلين بمراوعة إدارة الشركة التابعة  عاله والسيناريوهات وتقييم    فريق من ةبرا  التفي تاري  التقرير س قا. ااونبية

 سائر احئتمانية املتوقعة. الخ
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر الئتمان على مستوى الشركة اللبنانية التابعة

 

 دية املتفق عليها لسيناريوهات احقتصاوصف ا ا 2

 

 : 2020ديسمبر   31احفتراضات احقتصادية للسنة املنتهية في   ا - 

 

   تم وضع احفتراضات احقتصادية املعروضة في هذا القسم من قبل الشركة التابعة بالرووع إلى احفتراضات املتاحة بش ل معين 

ت الخسارة نظرحا حفتراض   1ثبات املعلمة احفتراضية عند   ت اإلدارة في احتماللغرض حساب الخسائر احئتمانية املتوقعة. نظر  وحسَّ

 اد ل ل نوع من  نواع اادوات. التخلف عن السد

 

تم اححتفاظ باححتياطيات القانونية ملصرف لبنان املركزي بالليرة اللبنانية و  ون الخزانة اللبنانية لجميع السيناريوهات عند  

بنا ح على  ٪ على وميع السيناريوهات 20٪ على التوالي ؛ طبقت إدارة الشركة التابعة نسبة 20٪ و 3.6خطورة يبلغ مستو  ثابت لل

٪ بمثابة ةصم محتمل لسندات الخزانة اللبنانية. بلغ إومالي  20عن إعادة ال ي لة اللبنانية والذي  شار إلى  ن  ويتي وروب تقرير 

قد ي شم   ثانوي مليار ليرة لبنانية س وبالتالي هناك تمثير  17 2020ديسمبر  31 نة اللبنانية كما في عرض الشركة التابعة في   ون الخزا

  .فيما يتعلق بهذه ااداة

 

 سيناريو قاعدة اإلجماع 

 

ثة  ُتحس  الحسابات الجارية واححتياطيات القانونية بالعملة ااونبية املودعة لد  مصرف لبنان على  وا  تص يف املرحلة الثال

نان املركزي و ش ادات  ٪ على التوالي ول ل من اإليداعات طويلة ااول لد  مصرف لب3.6٪ و 15ارية تبلغ مع ضمانات ةطرة و

 ٪. 27اإليداع الصادرة عن مصرف لبنان ةسارة  عثر ب سبة  

دلة من ةالل  فظ بها بالقيمة العايتم احتساب الخسائر احئتمانية املتوقعة على وندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااونبية املحت

 ٪. 70ثالثة مع ضمان ونوي ب سبة  الدةل الشامل اآلةر وبالت لفة املطفمة على  وا  تص يف املرحلة ال
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 يتبـع(إدارة مخاطر اإلئتمان )

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر الئتمان على مستوى الشركة اللبنانية التابعة

 

 ايتبـعا   تصادية املتفق عليهاف السيناريوهات احقوص  ا 2

 

 السيناريو املتفائل اإلجماعي 

 

الجارية واححتياطيات القانونية بالعملة ااونبية املودعة لد  مصرف لبنان على  وا  تص يف املرحلة الثالثة  ُتحس  الحسابات 

مصرف لبنان و ش ادات إيداع صادرة  عات طويلة ااول لد  ٪ على التوالي س ول ل من اإليدا3.6٪ و 7.5مع ضمانات عامة بحدود 

 ٪. 27عن مصرف لبنان ةسارة  عثر ب سبة  

 

احتساب الخسائر احئتمانية املتوقعة على وندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااونبية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من ةالل  يتم 

 ٪. 85ثة ةسارة  عثر ب سبة تص يف املرحلة الثالالدةل الشامل اآلةر وبالت لفة املطفمة على  وا  

 

 سيناريو الجانب السلبي اإلجماعي 

 

لجارية واححتياطيات القانونية بالعملة ااونبية املودعة لد  مصرف لبنان على  وا  تص يف املرحلة الثالثة  ُتحس  الحسابات ا

د  مصرف لبنان املركزي و ش ادات  داعات طويلة ااول ل٪ على التوالي ول ل من اإلي12.4٪ و 30مع ضمانات ةطرة وارية تبلغ 

 ٪. 30ب سبة ةسارة  عثر  ايداع صادرة عن مصرف لبنان بقيمة

 

يتم احتساب الخسائر احئتمانية املتوقعة على وندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااونبية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من ةالل  

 ٪.65ةسارة  عثر ب سبة  يف املرحلة الثالثة ب سبةملطفمة على  وا  تص  الدةل الشامل اآلةر وبالت لفة ا

 

 ات احقتصادية لتقديرات الخسائر احئتمانية املتوقعة على انكشاف مصرف لبنان السيادي واملركزي ا تحليل حساوية السيناريوه3

 

توقعة في إطار قل ويناريو خسائر احئتمانية املنظرت اإلدارة في حساوية نتيجة الخسائر احئتمانية املتوقعة من ةالل حساب ال

٪ على السيناريوهات املتفائلة س والقاعدة س والجان   35٪ س و 50٪ س و 15موصوف  عاله للتعرض السيادي س وتطبيق ترويح ب سبة 

قعة  ئر احئتمانية املتو السلبي على التوالي. ينعكس الترويح في قل من تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر احئتمان وقيا  الخسا

يو املتفائل والجان  السلبي لتمثيل الحدود العليا والدنيا  الناتجة. ح ي بغي  ن تةةذ الخسائر احئتمانية املتوقعة املحسوبة للسينار 

 لنتائج الخسائر الفعلية املحتملة. 
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 )يتبـع( ة اللبنانية التابعةمان على مستوى الشركإدارة مخاطر الئت

 

      رات الخسائر احئتمانية املتوقعة على انكشاف مصرف لبنان السيادي واملركزي ا تحليل حساوية السيناريوهات احقتصادية لتقدي3

 ايتبـعا       

 

إلي  إدارة الشركة التابعة هو   احفتراض الذي توصلتبال سبة لجميع اادوات املعلقة بالعملة ااونبية ملصرف لبنان املركزي س قان 

مركز قابل لالوتمرار بموو   ي ةطة إلعادة ال ي لة مقدمة و ن الروملة املطلوبة   ن البنك املركزي ويحتاج إلى إعادة روملة إلى 

ب .  شير   لي اإلومالي املسموحالعمالت ااونبية في ميزانيت  العمومية معدلة حس  عجز الناتج املح ارق  عادل البنك املركزي ف

لوبات بالعمالت ااونبية املستمدة بش ل  واساي من تقرير  ٪ من إومالي املط27مثل حوالي ي التقديرات إلى  ن هذه الفارق املعدل 

 س كما هو مفصل  دناه:  2020مار   مورغان وتانلي بتاري 

 

فإن نهج إدارة الشركة التابعة هو حي  يتم   صرف لبنان املركزي سبال سبة للحسابات الجارية بالعملة ااونبية املودعة لد  م  -

في نهاية املطاف بنا ح على من ويغطي فارق العملة ااونبية لد  مصرف لبنان. في حالة  تحديد قيمة الديون املستحقة الدفع 

 من الح ومة اللبنانية س وفي ا
ح
ة التابعة إلى اقتطاع  ملقابل وتحتاج الشركاوتدعا  وميع البنوك املحلية لتغطية العجز بال امل بدح

  فظ بها لد  مصرف لبنان.٪ من  رصدة حساباتها الجارية بالدوحر اامري ي املحت30

 

٪ على السيناريوهات  15٪ على السيناريوهات املتفائلة و 7.5ةسارة  عثر ب سبة  عالوة على  لك س فإن ااوا  املنطقي لتطبيق

  عثر على وندات اليورو. إ ا قان العجز في ال جارية ملصرف لبنان متراب  مع ةسارةعثر على الحسابات التالااواوية هو  ن ةسارة 

ا من قبل الح ومة ا و من ةالل تحويل ودائع العمال  و /  و قص اا س وفي هذه   فجوة العملة ااونبية ملصرف لبنان ويتم تمويل  وزئيح

٪ يمكن تطبيق ودائع  30نانية س فإن ةفض القيمة ب سبة لسندات الح ومة اللب الحالة قد ت ون هناك حاوة إلى تخفيض  على 

ا  قصال للمخاطر املحلية يبلغ البنك. ومن ثم س ُيفترض ح ا  قل للمخاطر إلى السيناريوهات املتبقية س على  30دح ا ونويح ٪ وةفضح

 افتراض  ن حاملي السندات ويغطون الخسائر.

 

ية املحتفظ بها لد  مصرف لبنان س بالنظر إلى  نها ح تزال غير مستخدمة س وفي  ة من العمالت ااونب بال سبة لالحتياطيات اإللزامي -

ا قدره  ا ونويح ا ونويح ٪  12.4٪ للسيناريوهين املتفائلين وااواويين و 3.6محاولة للحذر س اوتخدمت إدارة الشركة التابعة حدح

 لسيناريو احتجاه ال اب .

 

 

 



112 
 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 تبـع(إدارة املخاطر )ي 40

 

 اإلئتمان )يتبـع(إدارة مخاطر 

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر الئتمان على مستوى الشركة اللبنانية التابعة

 

      ا تحليل حساوية السيناريوهات احقتصادية لتقديرات الخسائر احئتمانية املتوقعة على انكشاف مصرف لبنان السيادي واملركزي 3

 ايتبـعا       

 

اةذ في  لة ااونبية املودعة لد  مصرف لبنان وش ادات اإليداع بالعملة ااونبية س مع ات طويلة ااول بالعمبال سبة لإليداعا  -

ل ذه الحسابات س قررت إدارة الشركة التابعة  ن  في السيناريوهين ااواساي واملتفائل س وتعاني املواضع اول   يلطو ال احعتبار املد  

٪ س بينما في ويناريو احتجاه ال بوطي س وتعاني من نفس  27ن س  ي عجز فجوة مصرف لبنا وااقراص املدمجة من تخفيض يساوي 

 ٪. 30لحساب الجاري البالغة قيمة  رصدة ا

 

  2020آب /  غسطس  26الصادر في  567فرضت ال ي ة الحاكمة التنظيمية س وهي مصرف لبنان املركزي س في التعميم الووي   -

ا  دنى للخسائر احئتمان ا التي لم يتم  شكيل ا في السيناريوهات املية املتوقعة التنظيم حدح ذقورة  ي باوتخدا  الخسارة املحّددة مسبقح

 زه من قبل اإلدارة.و حجاملو  احسوبامل املرج   ةسلرة اإلئتمان عاله وهي  قل بكثير من 

 

ة اللبنانية التابعة  لتعرض السيادي للشركمليون درهم إمارا ي على ا 200إضافية بقيمة  توقعةم  تم احعتراف بخسائر إئتمانية

 .وراؤهاباتباع نهج حذر ومتحفظ بسب  التقييمات ااةيرة التي تم إ 
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40
 

 

)يتبـع( إدارة مخاطر الئتمان  
 

 مخصص خسارة اإلئتمان املتوقعة 

 
 اإلجمالي

3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة    
   2020 ديسمبر  13كما في 

 

لف درهم  أ

 مخصص 

هم  ألف در   

 تعرض

 ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم 

 تعرض

 ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم  

 تعرض

هم  ألف در 

 مخصص 

 ألف درهم 

تعرض    

 

         

710,108 6,244,207 671,710 3,371,293 38,398 574,825 -  089,2,298  اارصدة لد   

 املصارف املركزية 

1,617 663,130  -  -   ة من البنوك واملةوساتمبالغ مستحق  75,936 1,481 54,727 136 

 املالية 

1,152 115,386 -  -  -  - العكساي  ت إعادة الشرا اتفاقيا 115,386 1,152   

1,943,953 21,399,560 5893,30  القروض والسلفيات  12,879,561 289,678 5,806,751 760,970 2,713,248 

70,322 369,540 70,322 102,407 -  -  - من   يمة العادلةوتثمارات مقاوة بالقا 267,133 

 ةالل الدةل الشامل اآلةر 

113,354 4,354,187 109,268 190,962 -  - الت لفة املطفمة وندات دين ب 4,163,225 4,086   

ة التعرضات الغير ممول  3.622.390 4,762 657.842 12,522 846.555 114,245 5.126.787 131,529  

2,972,035 37.740.330 501,858,8  4657,224,  6812,02  7.094.145 301,159 23.421.720  
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

)يتبـع( ئتماندارة مخاطر ال إ  
 

 مخصص خسارة اإلئتمان املتوقعة 
 

 اإلومالي 
3املرحلة   2املرحلة    1املرحلة     

   9201 ديسمبر 13كما في 

 

 لف درهم  

 مخص  

  لف درهم  

  عرض

  لف درهم  

 مخص  

  لف درهم 

  عرض

  لف درهم  

 مخص  

  لف درهم  

  عرض

 لف درهم  

 مخص  

  لف درهم 

  عرض  

 

         

297.731 56,149,72  297,731 2,648,408 -  -  -  اارصدة لد   3,501,317 

 املصارف املركزية 

10.670 360,957 -  -   مبالغ مستحقة من البنوك واملةوسات 360,050 10.653 907 17 

 املالية 

422 457,713 -  -  -  - العكساي  تفاقيات إعادة الشرا ا 457,713 422   

1.844.622 19,580,378 828.136 2.667.331 8607.19  4.143.445 409.288 212,769,60  القروض والسلفيات  

34.265 486.484 33,933 205,274 -  - الت لفة املطفمة وندات دين ب 281,210 332   

121,820 5,343,781 95,590 701,927 2,811 14,181 23,419 ,6734,627 ة التعرضات الغير ممول    

2.309.530 803,7932,3  1,255,390 6,222,940 6610.02  4.158.533 444,114 21,997,565 
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 )يتبـع(املخاطر إدارة   40

)يتبـع( دارة مخاطر الئتمانإ  

 
 
 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

انخفاض القيمة مخصص التعرض مخصص انخفاض القيمة رضالتع  مخصص انخفاض  التعرض مخصص انخفاض القيمة 

 القيمة

  التعرض

ـم ألف دره ألف درهـم  صرفية لألفرادقروض م ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم    

5,822 1225,93  2,478 8,140 53 33,569 3,291 ,222184 2020يناير  1من    

-  -  -  -  -  -  -  - 2إلى املرحلة  1رحلة التحويالت من امل   

-  -  -  -  - ا1,467ا   - 1ى املرحلة إل 2التحويالت من املرحلة  1,467   

-  -  -  462 - ا1ا   - ا461ا  3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

-  -  - ا10ا   -  5 - 3التحويالت من املرحلة  5   

ا21,721ا 26 298 982 79,572 1,533 أخرى  ركاتتح 100,995 525   

3557,  3305,50  4603,  8,890 79 10,385 3,816 8286,22 2020ديسمبر  31كما في    
         

         

تجاريةصرفية قروض م          

1,838,800 19,354,447 825,657 ,659,1912  607,145 ,109,8764 2020يناير  1من  12,585,380 405,998   

-  -  -  - ا72,320ا 1,194,825 72,320  ا1,194,825ا  2إلى املرحلة  1ت من املرحلة التحويال    

-  147,810 -  - ا15,542ا  ا718,480ا   15,542 290866, 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة    

-  - ا1,016ا 36,608 1,249  ا16,380ا  ا233ا  ا20,228ا  3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

-  - ا4,055ا  ا30,643ا   4,055 30,643 -  - 3تحويالت من املرحلة ال   

ا63,125ا 1,195,882 93,929 39,202 66,994 1,591,800 97,798 أخرى  ركاتتح 356,716   

1,936,598 21,094,057 5889,84  2,704,358 760,891 5,796,366 285,862 12,593,333 2020ديسمبر  31كما في    
         

 

 
 

 
 

1,943,953  21,399,560 5893,30  2,713,248 ,970760  5,806,751 678289,  12,879,561  
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 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

)يتبـع( دارة مخاطر الئتمانإ  
 

 و السلفيلت  قروضمرحلة انتقال ال
 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

مخصص انخفاض  التعرض مخصص انخفاض القيمة التعرض مخصص انخفاض القيمة التعرض مخصص انخفاض القيمة

 القيمة

صرفية لألفرادمقروض  التعرض  

م ألف درهـ  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم    ألف درهـم  ألف درهـم  

2019يناير  1من  126,920 2,673 1,055 17 7,670 1,544 133,745 4,234  

-  -  -  -  -  416 - ا416ا  2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

-  -  -  -  - ا43ا   - 1إلى املرحلة  2املرحلة  التحويالت من 43   

-  -  318 1,304 - ا182ا  ا318ا  ا1,122ا  3إلى املرحلة  2&1 التحويالت من   

-  -  - ا305ا   -  95 - 3التحويالت من املرحلة  210   

ا529ا 616 90,286 1,588 ركات أخرى تح 58,587 936 32,228 36   

5,822 225,931 2,478 8,140 53 33,569 913,2 2019ديسمبر  13كما في  184,222   
         

         

تجاريةصرفية قروض م          

1,996,077 8,712,9741 2019يناير  1من  8,866,712 18,462 7,346,566 735,776 2,499,696 1,241,8390   

-  -  -  - ا290ا 158,661 290  ا158,661ا  2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

-  -  -  - ا66,013ا  ا091,342,2ا  1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  1,342,209 66,013   

-  -  85,062 640844, ا85,058ا  ا840,548ا  ا4ا  ا4,092ا  3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

-  - ا38,354ا  ا12,864ا  3التحويالت من املرحلة  5,799 4,100 7,065 34,254   

ا157,277ا ا0462,89ا 641,473  ا672,281ا  ا412,10ا  ا1,219,659ا  ركات أخرى تح 2,533,413 317,717   

2019ديسمبر  31كما في  12,585,380 405,998 4,109,876 607,145 2,659,191 825,657 19,354,447 1,838,800  
         

 
 

1,844,622 19,580,378 828,135 2,667,331 607,198 4,143,445 409,289 12,769,602  
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 يتبـع(إدارة املخاطر ) 40

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 
 تدفقا للقروض والسلفالتغير املتوقع في ةسارة احئتمان/اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفراد قروض م      

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

1,533 982 26 525 
 ااةر  

2020  ديسمبر  31في مخصصات خسائر الئتمان  3,816 79 3,460 7,355  
    

 
     

تجارية  قروض مصرفية       

2020يناير        1مخصصات خسائر الئتمان في  405,998 607,145 825,657 1,838,800  

ية الح ومة اإلمارات 1,155 - - 1,155  

4,936 - - 4,936 
   املةوسات املرتبطة بالح ومة املكية

الح ومة  >ا 50٪    

ا 52ا 101,373 21,874 ا 79,477ا   شرقات  ةر   

174,71 ا 22,246ا  ا 15,783ا 109,770    فراد لداهم صافي قيم ائتمانية عالية  

ا 15,061ا ا 21,389ا  ا 29,681ا 36,009   الشرقات الصغيرة و املتووطة  

313,15  045,6  019,8 ا,3161ا      ةر  

1,936,598 845,889 2020ديسمبر 31مخصصات خسائر الئتمان في  285,862 760,891   
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 
 ا للقروض والسلفاحئتمان/االتدفقالتغير املتوقع في ةسارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3املرحلة  املجموع  2رحلة امل   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفراد قروض م      

4,233 ,3681 2019يناير     1مخصصات خسائر الئتمان في  2,865 -   

ا 318ا - 318 -  قروض شخصية  

1,589 792 53 744 
 ااةر  

9201  ديسمبر  31مخصصات خسائر الئتمان في  3,291 53 2,478 5,822  
    

 
     

تجارية  قروض مصرفية       

2019يناير        1مان في مخصصات خسائر الئت 18,462 735,776 1,241,838 1,996,0076  

 الح ومة اإلماراتية  145 - - 145

1,221 
- - 1,221 

   املةوسات املرتبطة بالح ومة املكية

الح ومة  >ا 50٪    

ا 64,826ا ا 377,466ا  ا1,307ا  ت  ةر  شرقا 313,947   

ا 71,693ا ا 3,9486ا  ا 24,779ا    فراد لداهم صافي قيم ائتمانية عالية  17,034 

ا 21,743ا  125,51 ا 101,828ا   الشرقات الصغيرة و املتووطة  52,574 

ا 380ا ا1,278ا  ا 717ا    ةر   1,615 

2019ديسمبر 31مخصصات خسائر الئتمان في  405,998 607,145 825,657 1,838,800  
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 
 خاطر اإلئتمانلتعرض ملالحد األقص ى ل

2020 

 الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

     

 32,737 - - 32,737 1تص يف 

 251,050 - - 251,050 2تص يف 

 1,682,712 - 985 1,681,727 3تص يف 

 6,395,179 - 300,679 6,094,500  4تص يف 

 4,099,427 - 771,098 3,328,329  5 تص يف

 2,100,297 - 685,589 1,414,708  6تص يف 

 4,124,910 - 4,048,400 76,510 7تص يف 

     

 2,713,248 2,713,248 - - 10 – 8 تص يف التعثر

 21,399,560 2,713,248 5,806,751 12,879,561 جمالية القيمة الدفترية اإل 

ا 678289,ا القيمة مخص  انخفاض ا 760,970ا  ا 530,893ا  ا1,943,953ا   

 19,455,607 1,819,943 5,045,781 12,589,883 صافي القيمة الدفترية

 

2019     

 الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم الف درهم لف درهما الف درهم السلفياتالقروض و 

     

 - - - - 1تص يف 

 557,909 - - 557,909 2تص يف 

 2,975,022 - - 2,975,022 3تص يف 

 4,211,115 - 25,425 4,185,690  4تص يف 

 4,063,830 - 411,677 3,652,153  5تص يف 

 2,348.170 - 1.697.204 650,966  6تص يف 

 2.757.001 - 2.009.139 747,862 7تص يف 

     

 2.667.331 2.667.331 - - 10 – 8 تص يف التعثر

 19,580,378 2.667.331 4.143.445 12,769,602 دفترية اإلجمالية القيمة ال

ا 409.288ا القيمة مخص  انخفاض ا 607.198ا  ا 828.136ا  ا1.844.622ا   

5617.735.7 1.839.195 3.536.247 12.360.314 صافي القيمة الدفترية  
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 لقروض والسلفياتاملركزي في اإلمارات العربية املتحدة ل املصرفتصنيف 

 

2020 

  الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات 

 9,340,851 72,147 324,784 8,943,920 العاملةالقروض 

ــــورة  ــــة بصـ ــــر  مراقبـ قـــــروض اةـ

 إوتثنائية
1,288,304 292,195 43,559 1,624,058 

 5,754,924 136 3,757,517 1,997,271 دون املستو  

 2,587,094 2,197,956 389,138 - مش وك في تحصيل ا

 415,102 265,260 149,842 - متعثرة قروض

 19,722,029 2,579,058 4,913,476 12,229,495 لدفترية اإلجمالية القيمة ا

ا 259,711ا القيمة  مخص  انخفاض ا 6,22369ا  ا 802,841ا  ا 1,758,775ا   

 17,963,254 1,776,217 4,217,253 11,969,784 صافي القيمة الدفترية

 

2019 

  الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 الف درهم رهمالف د الف درهم درهمالف  القروض والسلفيات 

 7,199,030 18,836 352,846 6,827,348 القروض العاملة

ــــر   ــــورة  قـــــروض اةـ ــــة بصـ مراقبـ

 إوتثنائية
815,204 929,121 16,275 1,760,600 

 5.417.977 - 1.597.567 3,820,410 دون املستو  

 2.538.366 2.168.027 370.040 299 مش وك في تحصيل ا

01310,6 125,402 60 رةمتعث قروض  436,063 

 17,352,036 2.513.739 3.374.976 11,463,321 القيمة الدفترية اإلجمالية 

ا 382,689ا القيمة  مخص  انخفاض ا 531.681ا  ا 745.592ا  ا 1,659,962ا   

 15,692,074 1.768.147 2.843.295 11,080,632 صافي القيمة الدفترية
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 )يتبـع( دارة مخاطر اإلئتمانإ

 

مة املركز املاليس بما في  لك احلتزامات الطارئة واحلتزامات.  ويبين الجدول التالي الحد ااقصال للتعرض ملخاطر اإلئتمان لبنود قائ

. التخفيف عن طريق اوتخدا  التحسينات الرئيسية واتفاقيات الضمانيظ ر  قصال قدر من التعرضس قبل تمثير    

 

  إيضاح  2020  2019

   ألف درهم  رهم  لف د

  رصدة لد  البنوك املركزية  6 5,534,099  5,851,994

 ودائع و رصدة مستحقة من البنوك  7 129,046  350.287

 إتفاقيات إعادة الشرا   8 114,234  457,291

 قروض وولفياتس صافي  9 19,455,607  17,735.756

 مةقاوة بالت لفة املطفم اوتثمارات 10 4,240,833  452.219

1,022,877  916,582  

اباوتثنا  املبالغ املدفوعة مقدما  مووودات  ةر  

 ا ووودات املستحو  عليها مقابل وداد ديون وامل

 املجموع   30,390,401  25,870,424

 

 اعتمادات مستندية  25 1,375,540  830,317

 ضمانات 25 2,573,079  2,863,393

 ر قابلة لاللغا  لتقديم  س يالت ائتمانية التزامات غيـ 25 1,454,998  1,626,507

 املجموع   5,403,617  5,320,217

 الئتمان مجموع التعرض ملخاطر   35,794,018  31,190,641

 

 قد  عرض  قصال ليس و  احئتمانس ملخاطر الحالي التعرض  ُتمثل هال  ع الواردة املبالغ  فإن العادلةس بالقيمة املالية اادوات قيد تم حيثما

 .القيم في للتغيرات كنتيجة املستقبل في شمي 
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 املالي املركز بيان داخل املالية املوجودات حسب القيمة لنخفاض تتعرض ولم السداد متأخرة القروض أعمار تحليل

 

 املجموع  م يو  90أكثر من  يوم 89الى  31من  يوم  30أقل من  

 2020 2020 2020 2020 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 148,390 509 118 147,763 روض والسلفيات الق

 

 املجموع  يوم  90أكثر من  يوم 89الى  31من  يوم  30أقل من  

 2019 2019 2019 2019 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 406,710 196,589 123,970 86,151 والسلفيات القروض 

 

  وسلفيات قروض محتفظ بها مقابل ضمانات 

 

 ولم تتعرض السداد متمةرة وولفيات قروض مقابل 2020ديسمبر  31 في  املجموعة بها تحتفظ  التي للضمانات عادلةال القيمة إن

لضمان املعلن عن  بحد  قصال  يتم تحديد قيمة ا ,ضل ل قر  .القائم الرصيد ا من٪207: 2019ا  ٪123  غطي القيمة حنخفاض

 للقرض املحتفظ ب  مقابل .  الرمزي للمبلغ  

 

 بها  الخاصة الشروط بشأن التفاوض إعادة تمت والتي املالي، املركز  بيان داخل املالية املوجودات فئة حسب لدفتريةا القيمة

 

2019  2020   

   ألف درهم   لف درهم 

 القروض والسلفيات   3,120,905  565,382

     

 القيمة  القروض املنخفضة

إحتمال عد  تحصيل املبلغ ااواساي والفائدة املستحقة بموو  شروط   ةهي قروض تحدد املجموع  القيمة نخفضةإن القروض امل 

لية  نظا  تص يف مخاطر اإلئتمان الداةبموو   10إلى  8 الف ات من إتفاقيات التعاقد وتصنف هذه القروض ضمن تص يف

   .للمـجموعة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 سياسة شطب القروض 

 

ان   تحدد املجموعةالقرض  و ااوراق املالية او ي مخصصات متعلقة بخسائر اإلنخفاض في القيمةا عندما   شط  املجموعة

املعلومات مثل   ور  غييرات   بعض بعين اإلعتبارحديد يتم بعد ااةذ قابلة للتحصيل. إن هذا الت  غيـرالقروض/ااوراق املالية 

املصدر من  سديد احلتزا س  و  ن ت ون املتحصالت من  / املقتـرضرض/ املصدر حي  يتبين عد  تمكن ووهرية في املوقف املالي للمقت

 قافية لتسـديد قامل التعرض. غيـرالرهونات 

 

ل رهونات املمتل ات والسيارات واآلحتس وال وامش النقديةس الودائع  و لك بش  والسلف روض بضمانات مقابل الق املجموعةحتفظ ت

على ضمانات في الغال  من بنوك محلية لداهم ومعة ويدة  و بنوك عامليةس شرقات  توافق املجموعةها. غيـر والضمانات و املربوطةس 

مليار درهم   13 بمبلغ  ارة القيمة العادلة للضماناتة عالية. قّدرت اإلدكبيرة محلية وشرقات عامليةس و فراد لداهم صافي قيم ائتماني 

تتضمن   . درهمامليار  1.2: 2019من القروض والسلفيات ا  3مليار درهم ضمانات مقابل املرحلة  1.3ها من  امليار درهم 11.6: 2019ا

 حة. من التس يالت املمنو يتمتع البنك بحق تخفيض ا   مرهونةودائع نقدية غير   للضماناتالقيمة العادلة 

 

في نفس املنطقة الجعرافية او ي ون ل ا اثلة  و  نشطة بلة  نشطة تجارية ممات شم مخاطر التركز عندما يزاول عدد من ااطراف املق

صادية  و  ومات اقتصادية مماثلةس اامر الذي يجعل قدرتهم على الوفا  بالتزاماتهم التعاقدية تتمثر بصورة مماثلة بالتغيرات اإلقت 

إومالي القيمة الدفترية للمووودات   و الظروف ااةر . تقو  املجموعة بقيا   عرض ا للمخاطر احئتمانية اوتنادا الى السياوية  

 املالية ناقصا املبالغ التي تمت مقاصتها واارباح املعلقة وةسائر انخفاض القيمةس ان وودت.

 

تركز مخاطر  بيان . يتم ه9و  د9التمويل املدينة في اإليضاحين مل فيما يتعلق بذمم يتم بيان تركز مخاطر احئتمان حس  قطاع الع

 ب. 10ب و9للقروض والسلفيات واحوتثمارات املالية في اإليضاحين وزيع الجغرافي احئتمان حس  الت 

 

 إدارة مخاطر السيولة 

 

 اللجنة التنفيذية ولجنة املخاطر 

 

 ملجموعة على الوفا  بإلتزاماتها التمويلية.تكمن في عد  مقدرة امخاطر السيولة هي تلك املخاطر التـي 

 

باإلئتمانس تتمتع اللجنة التنفيذية ولجنة املخاطر بصالحيات واوعة منح ا إياها مجلس اإلدارة من   وباإلضافة إلى عملياتها املتعلقة

ة املخاطر مراوعة ملعدحت  لجنة التنفيذية ولجن  ول إدارة هي لة مووودات ومطلوبات املجموعة وإوتراتيجية التمويل. وتجري ال

ت الفوائد والعمالت ااونبية ومتطلبات املعدحت الداةلية والقانونية  السيولة وهي لة املووودات واملطلوبات و عرضات معدح 

إدارة  نة املخاطر توويهات وتمويل الفجوات وااوضاع السوقية العاملية والداةلية اإلقتصادية واملالية. وتضع اللجنة التنفيذية ولج

 . مخاطر السيولة اعمال املجموعة و لك على إثر املراوعة التـي تجراها
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع( 40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر السيولة

 

ة حساوـية معــدحت لفائـدة لقيـا  ومراقبـ تراقـ  اإلدارة العليـا للمجموعـة السـيولة بشــ ل يـومي مسـتخدمة نمـو ج ملحاـقاة معــدحت ا

 الفوائد وويناريوهات  غيـرات معدحت الفوائد.

 

 عضا  من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى املدير العا . وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة  اريعةتنفيذية رئيس مجلس اإلدارة و تضم اللجنة ال

عضا  إوتماعات اللجنة على  ن تصدر قراراتها لقانوي حضور وميع اا يو  و لك حس  املتطلبات. ويتطل  النصاب ا  45 و  كثر قل 

 باإلوماع.

 

  للمجموعة.  والتوويهات الداةلية املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بموو  متطلبات لة لداها السيـو  تدير املجموعة

للودائع اول و   ٪1لودائع على  ن يتراوح بين النقد على إومالي ا متطلبات معدل املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة حدد 

معدل إوتخدا     املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة فترة اإليداعات. كما ويفرض للودائع تحت الطل  و لك حس   14٪

الثة  ش را ح يج   ن    إوتحقاق  كثر من ث لداها تاري التـياتضم إيداعات بين البنوك  والسلفحي   ن القروض  1:1إلزامي يبلغ 

على  نها  عني ااموال الحرة   املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ااموال الثابتة. و عرف ااموال الثابتة من قبلعن تزيد 

مقابل مخاطر  اية  الثابتة. وللحملداها فترة إوتحقاق تزيد عن وتة  ش ر وودائع العمال التـيو س اإليداعات بين البنوك للمجموعة

ومحاولة الحفاظ على  فضل  بعين اإلعتبار السيولةس  ةآةذ اموووداتها وتقو  بإدارة مصادر  موال السيولة لقد نوعت املجموعة 

  س دحت السيولة مع ل ا ويولة  سييل.تقو  لجنة املخاطر بإعداد ومراقبة التـيت املدروة النقد واإلوتثمارا معادحتبين النقد و  ال س 

 وقلت مسةولية إدارة   إوتحقاق ا. وقت اماتهلتزا حاملجموعة  من اوتيفا إلدارة السيولة للتمكد  املجموعةوياوات عة وتطوير ومراو

 للمعايير 
ح
عا  تتملف من نائ  مدير  التـيو ا ALCOإلى لجنة املووودات واملطلوبات ا لجنة املخاطرها توضع التـيمخاطر السيولة وفقا

 واإلوتثمار.واحئتمان  نفيذيين في قسم الخزينة والتمويل وكبار املسةولين الت

 

عند إوتحقاق ا   املقابلة إلتزاماتهبش ل دائم قافية من ووود ويولة التمكد على إلدارة السيولة  تبع  املجموعةتاملنهج الذي  ينطوي 

 .املجموعةمحتملة لسمعة مقبولة  و  ضرار    ـرغية واإلو ادية و لك بدون تكبد ةسائر ي و لك ةالل ااوضاع العاد

 

  وتفاصيل السيولة للمووودات واملطلوبات املالية  ملخصاتص بخصو  بوحدات العمل ااةر  يقو  قسم الخزينة باإلتصال 

قصيرة   محفظة مووودات مسيلةبفظ قسم الخزينة ة املتوقعة. ويحتوت تج من ااعمال املستقبلي  التـيالتدفقات النقدية املتوقعة 

 ك ل.  املجموعةمن ةالل  عمال   متوفرةمن  ن السيولة    ااول للتمكد

 

للسيولة ويتم القيا  بخصومات ويولة إو ادية بش ل منتظم و لك تحت ويناريوهات متنوعة  غطي قلت  تتم مراوعة الوضع اليومي

. تقو   لجنة املخاطرفقة ة تخضع ملراوعة ومواة وااوضاع اإلو ادية. إن وميع وياوات وإورا ات السيول ي من  وضاع السوق العاد

ويتم إعداد تقرير ملخ   للمجموعةس لسيولة والعمالت ااونبية امراكز  يوض ي اإلدارة العليا بمراوعة ودول الوضع اليومي الذ

 . لجنة املخاطرا التقرير إلى  هذ  يتعين إتباع ا لتصحيح الوضعس مع رفع التـييضم  ية إوتثنا ات والخطوات 
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 يتبـع(إدارة املخاطر ) 40

 

 )يتبـع( إدارة مخاطر السيولة

 

 التعرض ملخاطر السيولة 

 

ئيساي املستخد  من قبل املجموعة لقيا  مخاطر السيولة هى التسليفات إلى مصادر ااموال املستقرة امقيا   إن املقيا  الر 

املجموعة باوتخدا  املعدحت/   ضافة إلى  لكس تقو ا. باإل ٪80.26: 2019ا 2020ديسمبر  31كما في  ٪91.31نظاميا والذي يبلغ 

 سيولة:املعلومات التالية بصورة مستمرة لقيا  مخاطر ال

 

 معدل املووودات السائلة إلى إومالي املووودات؛  •

 معدل صافي القروض إلى الودائع؛  •

 اطالع ويتمتم مراقبتها داةليا إلخا ت  ااصول السائلة املةهلةونسبة  املوارد املستقرة, نسبة السلف إلىا 3بازل نس   •

 مجلس احدارة عليها بش ل ريع ونوي.
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 إدارة املخاطر )يتبع(  40

 ة مخاطر السيولة )يتبـع(إدار 
 

 عاقدي:إلى تاري  احوتحقاق الت البيان املاليعلى  وا  الفترة املتبقية من تاري   2020ديسمبر  31فيما يلي تواري  اوتحقاق املووودات واملطلوبات كما في 
 

   أشهر 3خالل   إلى سنة  أشهر  3أكثر من   أكثر من سنة   استحقاقون بد  املجموع 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 املووودات          

 نقد و رصدة لد  بنوك مركزية  4,293,810  -     1,076,491  163,798  5,534,099

 ائع و رصدة مستحقة من البنوكود     127,421  94  -     1,531     129,046

 دة الشرا إتفاقيات إعا     114,234  -  -  -     114,234

 قروض وولفس صافي     5,613,085     3,936,372  9,906,150  -  19,455,607

 بالقيمة العادلةاوتثمارات مقاوة      121,760  -  -     299,218  420,978

 بالت لفة املطفمةاوتثمارات مقاوة      18,632  -  4,219,065     3,136  4,240,833

 إوتثمارات عقارية  -  -  -     767,594     767,594

 الش رة ومووودات غيـر ملمووة  ةر    -  -  -  40,370  40,370

 مووودات  ةر       788,576     11,857  117,545  4,020,165  4,938,143

 ممتل ات ومعدات  -  -  -     502,586     502,586

 مجموع املووودات  11,077,518     3,948,323  15,319,251  5,798,398     36,143,490

 املطلوبات           

 ودائع العمال      14,161,232     9,198,139     294,166  19,047  23,672,584

  رصدة مستحقة لبنوكودائع و   -  240,915  -  -  240,915

 بيعإتفاقيات إعادة   2,345,757  93,085  -  -  2,438,842

 مطلوبات  ةر    1,440,810     91,283      139,688  -  1,676,391

 وندات دين مصدرة  -  -     4,953,951  -     4,953,951

 مجموع املطلوبات      17,947,799     9,623,422     5,387,805  19,047  32,978,073

 ةصافي فجوة السيول  (6,870,281)  (5,675,099)  9,931,446  5,779,351  3,165,417
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 إدارة املخاطر )يتبع(  40

 إدارة مخاطر السيولة )يتبـع(

 :الستحقاق التعاقدي إلى تاريخان املالي تاريخ البيعلى أساس الفترة املتبقية من  2019ديسمبر  31تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات كما في  فيما يلي
   أشهر 3خالل   سنة أشهر إلى  3أكثر من   أكثر من سنة   بدون تاريخ  املجموع 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 املووودات          

 زيةنقد و رصدة لد  بنوك مرك     4,745,526  -  1.034.363  72,105  5,851,994

 ودائع و رصدة مستحقة من البنوك     237,743  110.276  -  2,268  350.287

 إتفاقيات إعادة الشرا      457,291  -  -  -  457,291

 قروض وولفس صافي  8,384,776     1,775,597  7.575.383  -  17.735.756

 العادلة اوتثمارات مقاوة بالقيمة     159,284  -  -  460,194  619,478

 اوتثمارات مقاوة بالت لفة املطفمة  43,880     1,572  406.767  -  452.219

 إوتثمارات عقارية  -  -  -  756,037  756,037

 الش رة ومووودات غيـر ملمووة  ةر    -  -  -  25,861  25,861

 مووودات  ةر    176,449     83,668  764,094  4,044,572  5,068,783

 ممتل ات ومعدات  -  -  -  370,920     370,920

 مجموع املووودات  14,204,949  1.971.113  9.780,607  5,731,957  31,688,626

 املطلوبات           

 ودائع العمال      15,287,463     5,941,512     69,258     28,001  21,326,234

 ة لبنوكودائع و رصدة مستحق     76,281     96,938  -  -     173,219

 مطلوبات  ةر    1,513,552  59,325  -  -  1,572,877

 وندات دين مصدرة  -     712,989     4,884,937  -  5,597,926

 مجموع املطلوبات   16,877,296  6,810,764  4,954,195     28,001  28,670,256

 لسيولةصافي فجوة ا  (2,672,347)  (4.839.651)  4,826,412  5,703,956  -
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 إدارة مخاطر السوق 

 

  القيم العادلة  و التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املاليةي تج عنها تقلبات في    التـيخاطر  مخاطر السوق هي تلك امل
ح
ات غيـر للت نظرا

بتصـ يف التعـرض إلـى مخـاطر السـوق إمـا  ملجموعـةتقـو  اوـعار ااوـ م. في السوق مثل معدحت الفوائد و وـعار العمـالت ااونبيـة و 

 ية  و بنكية.تجار  غيـرخاطر تجارية  و مخاطر مل

 

 املحافظ التجارية   –مخاطر السوق  أ(

 

  وعة بمحفظة إوتثمارية متن  تحتـفظ املجموعة بوضع حدود لدروة املخاطر املقبولة إلدارة املحفظة التجارية.  ي قا  املجلس التنفيذ

السوق بنا ح على السياوات  بدروة محدودة من مخاطر  تحتفظ املجموعةارة مخاطر السوق في املحافظ التجاريةس . إلدويدةبصورة 

الخاص بواوطة وضع حدود   املجموعةاملعامالت التجارية لحساب  ُتدار تقو  اإلدارة العليا بمراقبتها بش ل مستمر.  التـيو  املختارة

 حد إليقاف الخسائر. اص مع الخ املجموعةلحساب  للمعامالت التجارية

 

دوات حقوق امللكية في شرقات مدروة بااوواق املالية في دولة اإلمارات العربية  بش ل رئيساي من   للمـجموعةتت ون املحفظة التجارية 

 املتحدة. ول ذا فإن مخاطر السوق للمحفظة التجارية مقتصرة على مخاطر  وعار ااو م.  

 

 ات غيـر للت  نتيجة  للمجموعة املدروة ضمن املحافظ التجارية  لألو م  العادلة القيمة  انخفاض  مخاطر تمثل  ااو م  وعار ر مخاط إن

 الفردية.   ااو م وقيمة ااو م مةشرات في مستويات

 

 ة:ات ثابتغـير اقي املتفي مةشرات ااو م مع إبقا  ب مقبول  غيـرنتيجة   املجمـوعةحقوق امللكية لد  اوتثمارات حساوية  فيما يلي

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 التمثير على الدةل  الس م  في وعر غيـرالت ثير على الدخل التأ السهم  في سعر  غيـر الت  السوق   اتمؤشر 

 درهم  لف  %  درهمألف  % 

     

 1,593 ٪1+ 1,218 %1+ أسواق أسهم عاملية 

 ا 1,593ا ٪ 1- ( 1,218) % 1- أسواق أسهم عاملية 

 

 التجارية أو البنكية  غيـر  الحسابات  –طر السوق  امخب( 

 وـعار العمـالت  عرضـات و س وـعر الفائـدةات فـي غـيـر تال علـى إثـربشـ ل رئيسـاي  البنكية ة اوتجاريال غيـر للحساباتت شم مخاطر السوق 

 . وعار ااو مات غيـر  ااونبية و 
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40
 

 ع()يتب إدارة مخاطر السوق 
 

 )يتبع( الحسابات غيـر التجارية أو البنكية  –مخاطر السوق  ب(
 

 مخاطر اوعار الفائدة  ا1
 

ملخاطر  تتعرض املجمـوعة. ات في وعر الفائدة قد تةثر على قيم اادوات املاليةغيـر اإلحتمال في  ن الت وعار الفائدة من  طرت شم مخا

 .الفـجوات بها إضافة إلى املطلوباتقيمة املووودات و عد  مطابقة  وعار الفائدة نتيجة 
 

ويــتم تحليــل ومراوعــة النتــائج مــن قبــل بصــورة دوريــة الفوائـد  حساوــية معــدحت لقيــا  ومراقبــة املحاقــاهنمــا ج   سـتخد  املجموعــة

العمـال  يـتم س بالتالي فإن القـروض وإيـداعات عائمةاملالية هي بمعدحت  املجموعةاإلدارة العليا. حي   ن معظم مووودات ومطلوبات 

حت  وعار الفائدة. إضافة إلى  لك فإن  سعيرها بش ل متزامن ويتم الحصول على تحوط طبيعي وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدإعادة  

ـــات  ــ ــ ـــودات ومطلوبـ ــ ــ ـــعير مووـ ــ ــ ـــادة  سـ ــ ــ ـــتم إعـ ــ ــ ـــةيـ ــ ــ ــــــ  املجموعـ ـــتم الـحـ ــ ــ ـــالي يـ ــ ــ  وبالتـ
ح
ــــنويا ــ ــ ـــة وـ ــ ــ ـــعاراملاليـ ــ ــ ـــدحت  وـ ــ ــ ـــاطر معـ ــ ــ ـــن مخـ ــ ــ ــــدة د مـ ــ ــ .الفائـ
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 تبع(إدارة املخاطر )ي 40

 سوق )يتبع(إدارة مخاطر ال

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 اطر اوعار الفائدة ايتبـعامخ  ا1
 

 : 2020ديسمبر    31حساسية أسعار الفائدة للمجموعة بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في    فيما يلي

 املرجح للعائد الفعلي املتوسط    أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة   3أكثر من   أكثر من سنة   لسعر الفائدة  غـير حساسة  املجموع 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 املوجودات           

 نوك مركزيةنقد وأرصدة لدى ب 0.12%    275,322 -    936,541  4,322,236  5,534,099

 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك 0.00%    76,681 - -     52,365     129,046

 إتفاقيات إعادة الشراء 1.10%    114,234 - -  -     114,234

 قروض وسلف، صافي 5.43%    16,806,717 79,665    109,278      2,459,947     19,455,607

 أدوات حقوق امللكية –ودات مالية أخرىموج  - -    36,140      384,838     420,978

 سندات دين –موجودات مالية أخرى  2.35% -     4,161,853     78,980  -  4,240,833

 إستثمارات عقارية  -  -  -     767,594     767,594

 الشهرة واملوجودات غير امللموسة األخرى   -  -  -  40,370  40,370

 موجودات أخرى    -  -  -     4,938,143     4,938,143

 ممتلكات ومعدات  -  -  -     502,586     502,586

 مجموع املوجودات     17,272,954     4,241,518     1,160,939  13,468,079     36,143,490

 املطلوبات وحقوق امللكية           

 ودائع العمالء 2.53%    9,926,135  8,944,084  294,165     4,508,200  23,672,584

 مستحقة لبنوكودائع وأرصدة  0.25%    239,988  -  -  927     240,915

 إتفاقيات إعادة بيع 0.90%    2,104,842  334,00  -  -     2,438,842

 مطلوبات أخرى   -  -  -  1,671,781  1,671,781

 ةسندات دين مصدر  3.70% -  -     4,953,951  -     4,953,951

 حقوق امللكية   -  -  -     3,165,417     3,165,417

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية     12,270,965  9,278,084     5,248,116  9,346,325     36,143,490

ي فجوة البنود املدروة في بيان املركز  5,001,989  (5,036,566)  (4,087,177)  4,121,754  -  املال

 فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة   5,001,989  (34,577)  (4,121,754)  -  -
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 ارة املخاطر )يتبع(إد 40

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 مخاطر اوعار الفائدة ايتبـعا ا1
 

 :2019ديسمبر  31أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في  بناًء علىللمجموعة  حساسية أسعار الفائدةفيما يلي 
 املتوسط املرجح للعائد الفعلي   أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة   3أكثر من   أكثر من سنة   غـير حساسة لسعر الفائدة   املجموع 

   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 املوجودات           

 وأرصدة لدى بنوك مركزيةنقد  1.71٪ 2,739,970  -  954.906  2.157.118  5,851,994

 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك 2.94٪    36,856  -  -  313.431  350.287

 إتفاقيات إعادة الشراء 2.09٪    457,291  -  -  -     457,291

 قروض وسلف، صافي 6.69٪    14,918,486     56,827     225,647  2.534.796  17.735.756

 أدوات حقوق امللكية –موجودات مالية أخرى     43,857     72,954     36,131  466,536      619,478

 سندات دين –موجودات مالية أخرى  5.26٪    205,737     1,572  244.910  -  452.219

 إستثمارات عقارية  -  -  -  756,037  756,037

 وسة األخرى الشهرة واملوجودات غير امللم   -  -  -  25,861  25,861

 موجودات أخرى    -  -  -  5,068,783  5,068,783

 ممتلكات ومعدات  -  -  -  370,920  370,920

 وع املوجوداتمجم  18,402,197     131,353  1.461.594  11,693,482  31,688,626

 املطلوبات وحقوق امللكية           

 ودائع العمالء 3.25٪    11,439,493     5,692,676  69,428     4,124,637     21,326,234

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك 3.12٪    11,262  8,786  -     22,941     42,989

 ادة بيعإتفاقيات إع 2.68٪ 130,230  -  -  -     130,230

 مطلوبات أخرى      2,264  -  -  1,570,613  1,572,877

 سندات دين مصدرة 4.00٪ -  -     5,597,926  -     5,597,926

 حقوق امللكية   -  -  -  3,018,370  3,018,370

 لكيةمجموع املطلوبات وحقوق امل     11,583,249     5,701,462     5,667,354  8,736,561  31,688,626

 املاليفجوة البنود املدروة في بيان املركز   6,818,948  (5,570,109)  (4.205.760)  2,956,921  -

 فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة   6,818,948  1,248,839  (2,956,921)  -  -
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 خاطر )يتبع(إدارة امل  40
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 لبنكية )يتبع(غيـر التجارية أو ا الحسابات  –مخاطر السوق  ب(
 

 مخاطر اوعار الفائدة ايتبـعا  ا1
 

حسـاب القيمـة الحاليـةس ي ـتج فـي  يـتم إوـتخدام ئـد الفعلـيا لـالداة املاليـة النقديـة هـو املعـدل الـذي عنـدما االعا وعر الفائدة الفعالإن 

ـــي ات املعـــدل الثابــت  ألدواتدل هـــو معـــدل تــاري ي لـــ إن املعــ . الخاضـــعة للفوائـــدغيــر بـــدون البنـــود  عنــ  القيمـــة املدروـــة لــألداة تظ ـــر  الـت

 تظ ر بالقيمة العادلة. التـياادوات   و ات معدل الفائدة العائم  لألدواتالسوق الحالية  ومعدل سبالت لفة املطفمة
 

ت الفائدة في معدح  ومنطقي  تملمح  غيـرنتيجة    للمجموعةحقوق امللكية  و   املوحد والخسارة    يظ ر الجدول التالي حساوية بيان الدةل

على صافي إيرادات الفوائد لسنة واحدة  تغير املفترض في معدل الفائدةتمثير الات ثابتة. إن حساوية بيان الدةل هو  غيـر مع إبقا  باقي املت

ـــراملاليـــة ال واملطلوبـــات بنــا ح علـــى املووـــودات ــا فـــي  لـــك التـــمثير املعومـــةفائـــدة التجاريـــة واملطلوبـــات املاليـــة  ات معـــدحت  غـي علـــى  دوات  بمـ

ــا فــي  ــرنتيجـــة الت  2020ديســـمبر  31التحــوط كمـ . يـــتم إحتســاب حساوـــية حقـــوق امللكيــة بإعـــادة تقيـــيم لفائـــدةاملحتمـــل فـــي معــدحت ا غـي

يتم تحليل  .فائدةمحتمل في معدحت ال غيـرنتيجة   2020ديسمبر   31كما في  التحوط املتعلقة بها دوات   تمثيربما في  لك    ثابتةالفائدة ال

وتحليل ــا  البنــك املتعرضــة حســاباتوميــع  اوـية حقــوق امللكيــة علــى  وــا  مــدة اإلوــتحقاق لألصــل  و عقـد املقايضــة. يــتم مراقبــةحس

 .الدراهم بآحفتم إ  ار الحساويات املتعلقة بها يتركيزات العمالت و ل
 

2020    

 اسية حقوق امللكيةحس حساسية إيرادات الفوائد  الزيادة في األساس  العملة
    

 (    25,586) (    25,586) 200+ درهم

 (    3,044) (    3,044) 200+ دولر أمريكي 

 (    256) (    256) 200+ أخرى 

    

 25,586 25,586 200- درهم

   3,044   3,044 200- دولر أمريكي 

     256     256 200- أخرى 
 

2019    

 حساوية حقوق امللكية ية إيرادات الفوائد حساو الزيادة في ااوا   العملة 
    

     38.072     38.072 200+ درهم 

 ا    44.483ا ا    44.483ا 200+ دوحر  مري ي 

 ا    1,959ا ا    1,959ا 200+  ةر  

    

 ا 38.072ا ا 38.072ا 200- درهم 

     44.483     44.483 200- دوحر  مري ي 

     1,959     1,959 200-  ةر  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 بع(املخاطر )يت  إدارة 40
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 البنكية )يتبع(الحسابات غيـر التجارية أو   –مخاطر السوق  ب(
 

 مخاطر العملة   ا2
 

ـــرمخـــاطر   فـــيتتمثــل مخـــاطر العملـــة  ـــرقـــيم اادوات املاليـــة نتيجــة   غـي فـــي معـــدحت العمـــالت ااونبيـــة. إن مجلـــس اإلدارة يضـــع حـــدود  غـي

فـي  املجموعـةركيـزات يـتم مراقبتهـا بشـ ل يـوميس كمـا يـتم إوـتخدا   دوات تحـوط للتمكـد مـن إبقـا  ت الـتـيو ة لتركيزات ل ـل عملـ ملستويات ا

  . العمالت ااونبية ضمن الحدود
 

ونبية. ر املجموعة تجاه العمالت اا يتم التعامل بها و لك لتقليل مخاط التـي بصورة رئيسية بنفس العمالت  املجموعةمووودات  تمول 

. يقو  املجلس التنفيذي بوضع  ائهاإلعتيادية بتمويل نشاطات عمال املخاطر العمالت ااونبية ضمن وياق  عمال وعة املجمتعرض ت

س لم 2020ديسمبر   31يتم مراقبتها من قبل اإلدارة العليا. كما في  التـيو حدود ملستو  التعرض ل ل عملة و لك للمراكز الليلية واليومية 

 التنفيذي.  كما قانت وميع التعرضات ضمن الحدود املعتمدة من قبل املجلسس للعمالتووهري رض صافي  عاملجموعة د  يكن ل
 

بالدوحر احمري يس فان احرصدة بالدوحر احمري ي ح  حاليا وبما ان الدرهم احمارا ي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي احةر  مربوطة  

 .م مة  عملة مخاطرعتبر انها تمثل   
 

  عرضات ووهرية ل ا:  املجموعةلد   التـيالجدول  دناه العمالت يوض    
 

2019  2020   

   ألف درهم   لف درهم 

   مايعادله   مايعادل  

   طويل )قصير(  طويل اقصيرا 

 يورو   (22,570)  25,222
 

ــر العربيـة املتحـدة مـع إبقـا  بـاقي املتقابـل درهـم اإلمــارات محتمــل فـي معـدل العمـالت م غـيـرإن التحليـل املوضـ   دنـاه يحتسـ  تـمثير   ات غـي

الحساوـة للعملـةا وعلـى  غيـر التجاريـةاملاليـة  واملطلوبات انتيجة القيمة العادلة للموووداتاملوحد   والخسارةالثابتة على بيان الدةل 

مسـتخدمة للتحـوط للتـدفقات عمـالت  ونبيـة آولـة  القيمة العادلة لعقود مقايضات العملة وعقـود صـرف غيـرانتيجة   حقوق امللكية

 و حقـوق امللكيـةس بينمـا يظ ـر التـمثير السـلبي إنخفــاض  املوـحـد  والخسـارة ان الــدةلالنقديـةا. يظ ـر التـمثير اإليجـايي زيـادة محتملـة فـي بيـ 

  و حقوق امللكية. املوحـد  والخسارة محتمل في بيان الدةل
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40
 

 )يتبع( إدارة مخاطر السوق 
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع(  –مخاطر السوق  ب(

 

 طر العملة ايتبعا مخا ا2
 

 

 )ألف درهم(

 تعرض العمالت كما في 

 2020ديسمبر  31
 التغيـر في حقوق امللكية  التغيـر في صافي الدخل  التغيـر في سعر العملة % 

 ( 1,129) ( 1,129) %5+ يورو 

 1,129 1,129 % 5- يورو 
    

 ا لف درهما 

  عرض العمالت كما في 

 2019ديسمبر  31
 التغيـر في حقوق امللكية  التغيـر في صافي الدةل  لة % التغيـر في وعر العم

 1,261 1,261 ٪5+ يورو 

 ا 1,261ا ا 1,261ا ٪ 5- يورو 

 

 مخاطر  وعار ااو م   ا3

 

ات محتملة غيـر التجارية نتيجة   غيـراحوتثمارية    املجموعةفي محفظة    قيمة العادلة لألو متمثل مخاطر  وعار ااو م اإلنخفاض في ال

 ي معدحت مةشرات ااو م وقيمة ااو م الفردية.مقبولة ف

 
 

جـة نتي الشـامل اآلةـربالقيمـة العادلـة مـن ةـالل الـدةل كمووـودات ماليـة  للمجموعـةاوتثمارات حقوق امللكية املدروـة إن التمثير على 

 ات ثابتة هي كما يلي:غيـر ةشرات ااو م مع إبقا  باقي التمحتمل في م غيـر 

 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 مؤشر السوق 

 تغيـر سعر  

 السهم

 التأثير على 

 حقوق امللكية  

  غيـر وعر  

 الس م 

 التمثير على  

 حقوق امللكية 

  لف درهم  %  ألف درهم % 

     

 1,272 ٪1+ 948 %1+ أسواق أسهم عاملية 

 ا 1,272ا ٪ 1- (948) % 1- اق أسهم عاملية أسو 
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 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40
 

 خاطر السوق )يتبع(إدارة م 
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع(  –مخاطر السوق  ب(

 

 مخاطر أسعار األسهم  (3

 

 املخاطر التشغيلية 

 

مة التشغيل وااةطا  البشرية  و الغش واإلحتيال  و العوامل  لناتجة عن مشاقل  نظ عّرف املخاطر التشغيلية على  نها املخاطر ا

ة فشل الضواب  بالعمل كما ي بغيس فإن مخاطر التشغيل قد  سب   شوي  للسمعة وعواق  قانونية وتنظيمية  الخاروية. وفي حال

ن بووود إطار للضواب  الرقابية ومن  خاطر التشغيليةس ولكوبالتالي تةدي إلى ةسارة مالية. ح  ستطيع املجموعة التخل  من وميع امل

ةس في ون باوتطاعة املجموعة تقليل هذه املخاطر.  شتمل الضواب  الرقابية ووود فصل  ةالل املراقبة واإلوتجابة للمخاطر املحتمل

 يق الداةلي. ي  لك إوتخدا  التدقفّعال في امل ا س واحوتخدا  وإورا ات التسويات وتدري  املو فين وإورا ات التقييمس بما ف 

 

 كفاية وإدارة رأس املال  41

 

 إدارة رأس املال 

 س إلى مـا يلي:بيان املركز املالي املـوحدإدارة ر   املالس وهو مف و   شمل من لحقوق امللكيةل في تهدف املجموعة عند 

 

 ؛مارات العربية املتحدةلدولة اإل  رف املركزي املصالتعليمات والتوويهات الصادرة عن  وفقبمتطلبات ر   املال  احلتزا  •

 وزيادة العائدات للمساهمين؛ و على اإلوتمرار في العمل املجموعةاملحافظة على مقدرة  •

 . ااإلحتفاظ بقاعدة ر   مال قوية بهدف مواصلة تطور  عمال •

 

 إلــى املبــادي  التقنيـاينة فــي  لــك بس مسـتعملــال النظـامي لــ  بشــ ل مســتمركفايــة ر   املـال واوــتخدا  ر   اتراقـ  املجموعــة 
ح
ت إوــتنادا

قل ثالثة مات املطلوبة إلى لجنة الرقابة املعلو وترفع دولة احمارات العربية املتحدة. وضعتها لجنة بازل واملصرف املركزي ل  التـيالتطويرية  

 . شـ ر

 

 نتتضم. هـاعلی طـوي تن ل يا لتشغیلیةا طـرلمةاوا وق لوا طـرمةاو  نحئتماا طرمةا على  بنا طربالمةا وحةر م عةو لموما وداتوو م ون تك

 زكرالما في رلةوائا طــرمةا هــابمن وق لوا طـرمةا ف ر  ع  یت. هــاب وةدر لما رغیو  ةمیو لعما نیةزالمیا في وةدر لما طــرلمةاا نحئتماا طـرمةا

 روعا  طرمةاو  بحر لا دلمع طرمةا نتتضمو  وق لوا روعا  في كةر لحا نع لناشئةوا میةو لعما نیةزالمیا في وةدر لما رغیو   وةدر لما  لمالیةا

ــــرمةاو  اونبیةا تلعمال ا رفص ــ ــ ــــرمةاو  لملكیةا وق حق في رضل عا طـ ــ ــ ــــرلمةاا ف ر  ع   ت. و لولعا طـ ــ ــ ـــابمن لتشغیلیةا طـ ـ ــ ــ ـــــرمةا هـ ــ ــ  رةلةواا طـ

 ة.ویر لةاا داااحا نع و  مةظانا طل ع و   ةر لبشا  اطاةا نع و  لناوحةا رغی و  لقافیةا رغی ةلیةدالا تلعملیاا نع لناتوةا
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 )يتبع( ارة رأس املالكفاية وإد 41

 

 )يتبع( إدارة رأس املال

 

 ظامي للمجموعة في شقين:فيما يلي تحليل ر   املال الن 

 

يشتمل على ر   املال العاديس واححتياطي القانوني واححتياطي العا  واارباح  ر   مال حقوق امللكية العادية الشق ااول و  •

  عناصراةر  تتعلق بال , و  عديالت تنظميةغير ملمووةال املووودات  بعد ةصم, مة العادلةالقي احتياطيات  , املحتجزة

مصرف اإلمارات   ش ل مختلف اغراض كفاية را  املال بموو  ارشادات قوق امللكية و لكن يتم التعامل مع ا باملدروة في ح

 .العربية املتحدة املركزي 

 .نحئتماا طرلمةا وحةاملر  وداتواملو ن اومالي م  ٪ 1.25ح يتجاوز    مخص  عا يت ون من   الشق الثاني لر   املال •

 

 لثاني لر   املال:تم تطبيق الحدود التالية للشق ا

 

 من الشق الثاني لر   املال   ٪67الشق الثاني لر   املال يج  ان ح يتخطى  -

 من الشق احول لر   املال  ٪ 50وية يج  ان ح تتخطى ناملطلوبات الثا -

 من موموعة املووودات املروحة لمةاطر احئتمان ٪1.25ى  عامة يج  ان ح تتخطاملخصصات ال -

 

 نك املركزي:بتطلبات كفاية را  املال كما هو موض  من قبل الفيما يلي الحد احدنى مل

 

 من موموعة املووودات املروحة لمةاطر احئتمان   ٪7الحد احدنى ل سبة الشق احول لر   املال هو   -

 من موموعة املووودات املروحة لمةاطر احئتمان ٪8.5بة الشق احول هو الحد احدنى ل س -

 من موموعة املووودات املروحة لمةاطر احئتمان ٪10.5حول هو  مجموع نسبة كفاية را  املال ا -

 

مةقت الحماية  من موموعة املووودات املروحة لمةاطر احئتمان, يج  الحفاظ على مخزن  ٪ 7باحضافة الى الشق احول لر   املال هو 

 .ول من موموعة املووودات املروحة لمةاطر احئتمان على ش ل الشق اح   ٪2.5مالية قدره الرا  

 

لك, يج  الوفا  بمتطلبات العازلة  الدورية املضادة باوتخدا  الشق احول.  مستو  العازل الدوري املضادة ليتم اةطاره  عالوة على 

 . ضاد ةالل الفترة الحاليةات للعازل الدوري امل نك املركزي  لو يوود متطلبب من قبل ال

 

 ج. من الخار   بات را  املال املفروضةامتثلت املجوعة لجميع متطل
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 3بازل 

 للتعاميم الصادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
ح
 يتم إحتساب نسبة كفاية ر   املال وفقا

 

     2020 ديسمبر  31 

 ألف درهـم

  2019ديسمبر  31 

  لف درهـم 

 مدققةا غير ا  )مدققة(  
    

    املال   قاعدة رأس

 2.920.581  2,723,616 اإلومالي املوحد  كفاية ر   املال

 -  - الشق ااول اإلضافي 

    

 2,920.581  2,723,616 1مستو  

 329.871  339,773   2مستو  

 3,250.452  3,063,389 ة رأس املال مجموع قاعد 

    

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر 

 26,389.680  27,181,855 مخاطر احئتمان

 360,838  266,517 مخاطر السوق 

 1,290,982  1,149,361 مخاطر  شغيلية  

 28.041.500  28,597,733 املوجودات املرجحة حسب املخاطر 

 

    نسب رأس املال 

 ٪ 10.42  % 9.52 ومالي املوحد اإل  كفاية ر   املال نسبة 

 ٪ 10.42  % 9.52 نسبة الشق ااول 

 ٪ 11.59  % 10.71 كية العادية نسبة حقوق املل

 

   19-كوفيد تأثير  42

والذي تفشال على مستو  العالمس مما  سب  في حدوا عد     2020ا مطلع العا   19-تم تمكيد ووود فيرو  قورونا املستجد اقوفيد 

اقتصادي وإورا ات  وال شاط احقتصادي. واوتجابة لذلكس طرحت الح ومات واملصارف املركزية ةطة دعم اوتقرار في الشرقات 

 إغاثية ابما فيها تمويل وداد الدفعاتا لتقليل التمثير على اافراد والشرقات.

 

ى  فضل املعلومات املتاحةا لحاحت عد   ير املحتمل ابنا  علفي إطار تحديد ةسائر احئتمان املتوقعة س وضعت املجموعة في احعتبار التمث

ةذة في الحسبان الدعم احقتصادي وإورا ات اإلغاثة املتخذة من قبل الح ومات واملصارف  آ  19 –اليقين التي  سب ها وائحة قوفيد  

ن ةطة الدعم  املتحدة املركزي بشماملركزية. كما وضعت املجموعة في الحسبان اإلشعارات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية 

 . 2020مار   27لدولية بتاري  احقتصادي املوو ة واإلرشادات الصادرة عن مجلس معايير املحاوبة ا
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 الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان 

إ ا وفق  في حال قانت    2املرحلة إلى  1ض من املرحلة  سمن املطلوب ترحيل القرو  9موو  املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 ا. تحدا الزيادة الكبيرة في مخاطر احئتمان عندما ي ون هناك زيادة كبيرة في مخاطر  تخضع لزيادة كبيرة في مخاطر احئتمان منذ منح

 حدوا التعثر على مد  العمر املتوقع لألداة املالية. 

 

احتمال الدفعس مع ااةذ في احعتبار السب  ااواساي اي صعوبة مالية وما  ةشرات  ةر  من عد  تواصل املجموعة تقييم املقترضين مل

ا نتيجة قوفيد إ ا ق    و على املد  الطويل.  19 -ان من املحتمل  ن ي ون مةقتح

 

املستحق   الربح/املبلغ ااصليس طرحت املجموعة برنامج التخفيف من  عبا  الدفع ملتعامليها املتمثرين من ةالل تمويل وداد 2020ةالل  

ا  الدفع هذه على  نها ويولة قصيرة ااول ملعالجة مشكالت   ش ر. تم اعتبار مبادرة التخفيف من  عب  سعةملدة تتراوح من ش ر إلى 

حئتمان. ومع  لكس  التدفق النقدي للمقترضين. وقد يشير برنامج التخفيف من  عبا  الدفع املقد  للمتعاملين إلى زيادة كبيرة في مخاطر ا 

ا إلى حدوا زياد  ة كبيرة في مخاطر احئتمان واحنتقال من ف ة إلى  ةر   عتقد املجموعة بمن تمديد فترات تمويل الدفعات لن يةدي تلقائيح

 ضمن التص يف املحدد اغراض حساب ةسائر احئتمان املتوقعةس على اعتبار  ن  يتم تقديم هذه املبادرة ملساعدة املقترضين

مات قافية ووافية لتمكين  على اوتئناف الدفعات بش ل منتظم. في هذه املرحلة ح تتوفر معلو  19وبا  قوفيد املتضررين من تفشاي  

 بين قيود السيولة قصيرة ااول للمقترضين والتغير في فترة مخاطر احئتمان  ات الصلة بها. وهذا النهج  
ح
املجموعة من التمييز فرديا

 املوو ة.  بية املتحدة املركزي ملا هو مشار إلي  في إشعار ةطة الدعم احقتصادي الشاملة مصرف اإلمارات العر   يتوافق مع توقعات

 

 ملتطلبات املعيار الدولي   19-تم تقييم ااثر املحاوبي لتمديد التس يالت احئتمانية ملرة واحدة بسب  اقوفيد
ح
ا وتمت معالجت  وفقا

 وشروط الترتيبات. من  ول  عديل  ح ا   9إلعداد التقارير املالية رقم 

 

 املعلومات التطلعية 

الحاليةس قامت املجموعة بتقييم مجموعة من النتائج لسيناريوهات احقتصاد الكلي و الوزن   في ضو  البي ة احقتصادية غير املةكدة

في   Covid-19 بيرات املتمثرة  املجموعة بدمج املتغاملرتب  بها, و تحليل اثرها على تقديرات ةسائر احئتمان املتوقعة وفقا لذلك. قامت 

. وقد  Covid-19في س بما في  لك التوقعات احقتصادية ال لية املحدثة س لتعكس تمثير   9حسابات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

وهو ما ينعكس في    , ااةر  ات مالتراك من  صافي مليون درهم إمارا ي على الخسائر احئتمانية املتوقعة  155 د   لك إلى تمثير يقدر بنحو 

 . 2020 مبرديس   31املنتهية في   السنةبيان الربح والخسارة ةالل 

 

كما هو الحال بال سبة اي توقعات اقتصاديةس تخضع توقعات واحتماحت الحدوا لعد  اليقين املتمصلس وبالتالي قد تختلف النتائج  

 الفعلية بش ل كبير عن تلك املتوقعة.

 

 ستفدين من تاجيل الدفع  تحليل العمالء امل 

مليون درهم إمارا ي   334الذي توفره املجموعة   TESS ارات العربية املتحدةتبلغ الت لفة الصفرية للتمويل بموو  برنامج مصرف اإلم

 . لتخفيض املدفوعات للعمال  املتمثرين
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 تاجيل الدفع )يتبع( تحليل العمالء املستفدين من

 

ا ملتطلبات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي س قسمت املجموعة عمال ئها املستفيدين من تمويل الدفع إلى مجموعتين على  وفقح

 النحو التالي:

 

ة  يتجاوز مشاقل السيول:  شمل العمال  الذين ح ُيتوقع  ن يواو وا  غييرات كبيرة في ودارة احئتمان الخاصة بهم سبما 1املجموعة 

 .  19-والذين تمثروا بش ل مةقت و معتدل بمزمة قوفيد

 

بش ل ووهري. ويبقى   تس يالتس ُيعتقد  ن تمويل الدفع فعال س وبالتالي ح ُيتوقع  ن تتمثر القيمة احقتصادية لل بال سبة ل ةح  العمال 

 س على ااقل طوال مدة اازمة س  و محنتهم س  اهما  قصر.  9قم التقارير املالية ر  هةح  العمال  في املرحلة الحالية من املعيار الدولي إلعداد

 

مل العمال  املتوقع  ن يواو وا  غييرات ووهرية في ودارة احئتمان الخاصة بهم س باإلضافة إلى قضايا السيولة التي وتتم  :  ش2املجموعة 

 معالجتها عن طريق تمويل الدفع. 

 

الية. تواصل  من املعيار الدولي إلعداد التقارير امل 9ف في مخاطر احئتمان لترحيل املرحلة ال  س يوود تدهور قابال سبة ل ةح  العم

املجموعة مراقبة الجدارة احئتمانية ل ةح  العمال  س ةصوصا ح مةشرات عد  القدرة املحتملة على وداد  ي من التزاماتهم عند  

 اوتحقاق ا.
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 معلومات التأجيل في بداية العام 

    2020العمال  املستفيدون من التمويل في 

 مال  مشمولين في ةطة الدعم اإلقتصادي املوو ة + عمال  غير مشمولين في ةطة الدعم اإلقتصادي املوو ة ع

مخصص 

 تاجيالت الدفع التعرض انخفاض القيمة 

عدد العمالء  

2020يناير  1حفظة: تاريخ امل  املؤجل  

      لف درهـم   لف درهـم   لف درهـم 

 القطاع  املرحلة  املجموعة    

405 1818,9 1مجموعة  41 -  1مرحلة    الخدمات املصرفية لألفراد 

2مجموعة  - - - -    

 مجموع الخدمات املصرفية لألفراد  41 - 18,918 405

       

       

1 مجموعة 21 - 2,546,739 55,757 1مرحلة   املصرفية التجارية الخدمات    

2مجموعة  12 - 149,843 3,792    

59,549 2,696,582 - 33    

1مجموعة  8 - 997,460 95,876 2مرحلة     

2مجموعة  8 - 1,190,987 179,346    

275,222 2,188,447 - 16    

1مجموعة  - - - - 3مرحلة     

2مجموعة  1 - 160,000 40,479    

7940,4  160,000 - 1    

 مجموع الخدمات املصرفية التجارية 50 - 5,045,029 375,250
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 معلومات التأجيل في بداية العام 

    2020العمال  املستفيدون من التمويل في   
 

تصادي املوو ة ن في ةطة الدعم اإلق عمال  مشمولين في ةطة الدعم اإلقتصادي املوو ة + عمال  غير مشمولي  

مخصص انخفاض  

 القيمة 

تاجيالت  التعرض 

 الدفع 

عدد العمالء 

 املؤجل 

2020ديسمبر   31تاري  املحفظة:    

      لف درهـم   لف درهـم   لف درهـم 

 القطاع  املرحلة  املجموعة     

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

2مجموعة  - - - -    

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

       

       

35,761 48,9163,7 1مجموعة  18 532,359  1مرحلة    الخدمات املصرفية التجارية 

2مجموعة  8 12,056 36,954 116    

35,877 3,785,870 544,415 26    

1مجموعة  8 100,035 605,492 114,871 2حلة مر     

215,857 31,9441,3  ,963213 2مجموعة  10     

330,728 1,937,436 313,998 18    

366,065 23,306,75  مجموع الخدمات املصرفية التجارية  44 885,413 
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 اضاف إلى خسائر اإلئتمان املتوقعة   :  تراكم كلي4جدول ال

 : جميع العمالءالنطاق

 2020ديسمبر  31في  ا كم

 مجموع التراكم الكلي 

كمية التراكم الغير مرتبطة  

 بالكوفيد 

تبطة  كمية التراكم املر 

  بالكوفيد 

  ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

صرفية التجارية قروض م      

452,766 - ,766245  
امللتزمون الغير مرتبطين  

 بالح ومة  

452,766 - 452,766 

ية  مجموع القروض املصرف 

 التجارية 
   

 

 
 

 لألدوات املالية   القيمة العادلة 43

 

 ارباح والخسـائربالقيمة العادلة من ةالل ااإلوتثمارات 

اإلوـتثمارات فـي  وراق ماليـة  و املحـددة بالقيمـة العادلـة مـن ةـالل ااربـاح  و الخسـائر تمثل اإلوتثمارات املحتفظ بها بغرض املتـاورة 

ــيو  ر   املـــال.  وارتفــاع قيمـــةتـــاورة م اوـــ  املو  ربــاح توزيعـــات ااربـــاح و مـــن ةــالل  اتللحصـــول علــى عائـــدرصـــة ف للمجموعــةتقـــد   الـت

س كما تتضمن 2020ديسمبر  31على  وعار اإلغالق املعلنة كما في    ستند قيم ا العادلة  تتضمن تلك احوتثمارات  وراق ملكية مدروة

 انظمة التسعير املقبولـة بشـ ل عـا يييم الداةلي الذي يمدروة  ستمد قيم ا العادلة من التق غيـروندات 
ح
 بـمن وميـع س تم وفقا

ح
علمـا

  وعار السوق املالحظة.مة في التقييم مستوحاة من املدةالت املستخد

 

 الشامل اآلةرمدروة محتفظ بها بالقيمة العادلة من ةالل الدةل  غيـرإوتثمارات 

يتم  التـيو ا درهممليون  209:  2019ا  درهممليون    175تفظ بها بمبلغ  مدروة مح غيـرمالية  على  وراق   املوحدة  تتضمن البيانات املالية

نمـا ج التسـعير املعتـرف بهـا مقارنـة مـع  دوات مشـابهة مدعومـة بنمـا ج يمة العادلة. يتم تحديد القيم العادلة بـالرووع إلـى قياو ا بالق

التحاليل غير املدعومة بموعار وفوائد مستخدمة نمو ج التقييم بعض  ةصم التدفقات النقدية وفقا لإلوتثمار والقطاع. ويتضمن

 عادة من قبل السوق.

 

 ستخد  قيمة نس  املقارنة و وـعار ااوـ م فـي الشـرقات املماثلـة مـدةالت هامـة فـي نمـو ج التقيـيم. إ ا قانـت  التـيثمارات احوتتمثل 

ر  ثابتـة فـإن القيمـة العادلـة لـألوراق املاليـة وـتزيد/ تقـل ات ااةـ غيـر ميع املت على/  قل في حين  ن و ٪5 وعار  و م الشرقات املماثلة 

 ا.درهممليون  11: 2019ا درهممليون  9بواقع 

 

 بقيمتها املدروة كجز  من الت  غيـرمثر التب  احعتـرافتم 
ح
ات املتراكمة في القيمة العادلة في غيـر في تقييم القيمة العادلة واملعترف بها وابقا

 املساهمين. حقوق 

 

 



143 
 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

 )يتبع( لألدوات املالية   قيمة العادلةال 43

 

 بالت لفة املطفمةوة املقااملالية دوات القيمة العادلة لأل 

املدروة للمووودات واملطلوبات املالية الواردة في البيانات املالية الدفترية اإلدارة  ن القيم تر   دناهس ل و في الجدباوتثنا  ما هو مبين 

 رب قيم ا العادلة.تقااملوحدة 

  2020 2019 

 ادلة القيمة الع القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية   

  لف درهـم  لف درهـم ألف درهـم ألف درهـم املستوى  

      وجودات امل

ــــر   - ــ ـ ــ ــ ــــة  ةـ ــ ـ ــ ــ ــــودات ماليـ ــ ــ ــ مووـ

 400,749 452.219 4,242,127 4,240,833 3 بالت لفة املطفمة

 17.735.756 17.735.756 19,455,607 19,455,607 3 صافي قروض وولفس- 

      

      طلوبات امل

 21,326,234 21,326,234 23,672,584 23,672,584 2 ودائع العمال   -

 3,019,861 3,019,861 3,167,603 3,057,269 2 وندات دين مصدرة -

 

 لى  وا   وعار السوق.بالت لفة املطفمة ع املقاوة العادلة للمووودات املالية ااةر  القيمة  ُتبنل

 

 املوحد احعتـراف بقيا  القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لـألدوات املاليـة الـتـي يـتم قياوـ ا بعــد احعـتـراف ااولـي بالقيمـة العادلـةس مقسـمة إلـى املسـتويات مـن 
ح
 3إلــى  1يقـد  الجـدول التـالي تحلـيال

 إلى الدروة التـي 
ح
 قيمة العادلة.يمكن فيها مالحظة الاوتنادا

 
 

ملتداولة اغيـر املعّدلةا في  وواق ااوراق املالية ال شطة  قيا  القيمة العادلة هي تلك املستمدة من ااوعار ا 1املستو   •

 للمووودات  و املطلوبات املطابقة. 

يمكن   التـي ا 1ا املدروة ضمن املستو  ااوعار  غير  ةر   مدةالتقيا  القيمة العادلة هي تلك املستمدة من  2املستو   •

 اكما في اا 
ح
مباشر ا ي املستمدة من ااوعارس بما فيها   غيـروعارا  و بش لت مالحظتها في املووودات  و املطلوباتس إما مباشرة

 ا.نظاميـة غيـراملدروـة في  وـواق ااوعار 

ح   التـيلمووودات  و املطلوبات ت لمدةال  شمل  التـيييم قيا  القيمة العادلة هي تلك املستمدة من تقنيات التق 3املستو   •

 ملحو ةا.  غيـرانات بيانات السوق ابيإلى مالحظاتها  في ستند 
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 )يتبع( لألدوات املالية   القيمة العادلة 43

 

 ايتبعا  املوحداحعتـراف بقيا  القيمة العادلة في بيان املركز املالي 
 

 

 املجموع

املستوى 

  وى األول املست ملستوى الثانيا الثالث

  2020 ر ديسمب 31 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 ات مالية أخرى بالقيمة العادلة موجود    

 إوتثمارات بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائر    

 ملكية مدروة او م 121,760 - - 121,760

 خرل الدخل الشامل اآل إستثمارات بالقيمة العادلة من خال    

 ملكية مدروة او م  94,818 - - 94,818

 ير مدروةملكية غ او م  - - 175,042 175,042

 وندات ديـن غير مدروة   - 29,358 - 29,358

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

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام    

 لخسائرن ةالل اارباح  و ابالقيمة العادلة موندات دين     

 وندات دين مدروة  1,896,682 - - 1,896,682

 رى أخ / مطلوبات موجودات    

 للمشتقات املووبةالقيمة العادلة  - 49,730 - 49,730

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

 2019ديسمبر  31

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة    

 لقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائرإوتثمارات با    

 دروةملكية م او م 159,284 - - 159,284

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    

 ملكية مدروة او م 127,183 - - 127,183

 ملكية غير مدروة او م - - 209,252 209,252

 دروةوندات ديـن غير م   - 123,759 - 123,759

 املجموع 286,467 123,759 209,252 619,478

 يمة العادلةت مالية أخرى بالقطلوبام    

 بالقيمة العادلة من ةالل اارباح  و الخسائروندات دين     

 وندات دين مدروة 2,578,066 - - 2,578,066

 أخرى  موجودات    

 للمشتقات املووبةالقيمة العادلة  - 20,400 - 20,400

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة  - ا7,577ا - ا7,577ا
 

 

 .الحالية السنةةالل  2و  1ين املستو  تحويالت ب تتم  يةلم 
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 لألدوات املالية )يتبع(  القيمة العادلة 43
 

 : شامل اآلةراللة من ةالل الدةل  قيا  القيمة العادلة للمووودات املالية ااةر  بالقيمة العاد  3 سوية املستو  

  2020  2019 

  لف درهـم   ألف درهـم  

     

 323,239  209,252  الرصيد اإلفتتاحي 

 ا 113,987ا  ( 34,210)  الخسائر املعترف ب  في الدةل الشامل اآلةر 

 209,252  175,042  الرصيد النهائي 

 

 العادلة املستخدمة في قياس القيمة   املدخالت غير امللحوظة

 

 اس القيمة العادلة يخالت غير امللحوظة على قتأثير املد

 

 ن التقديرات الخاصة بها فيما يتعلق بالقيمة العادلة  عتبر مناوبةس فان اوتخدا  افتراضات  و  على الرغم من  ن املجموعة  عتقد 

س فإن التغيير ب سبة  3ستو  قيمة العادلة في امل طرق مختلفة قد يةدي إلى قياوات مختلفة للقيمة العادلة. فيما يتعلق بقياوات ال

 قولة املستخدمة وي ون ل  التمثير التالي: في افتراض  و  كثر من احفتراضات البديلة املع 10٪

 التأثير على اليرادات الشاملة األخرى   2020ديسمبر  31

 سلبي إيجابي  

 +17,504 -17,504 

  

 دات الشاملة ااةر  التمثير على احيرا  2019ديسمبر  31

 ولبي إيجايي 

 +20,925 -20,925 

 

 :الرئيسية الفتراضات في للتغيرات العادلة بالقيمة  واملقاسة 3 املستوى  ضمن يةاملال  لألدوات  العادلة القيمة  على التأثير

  ااداة  ف ة حس  معقول  بش ل ملةاملحت  البديلة احفتراضات باوتخدا  س 3املستو   ضمن ادوات العادلة القيمة  على التمثير يعتبر

 .للغاية محدود املاليةس

 

 ادلة الع بالقيمة املسجلة غير املالية األدوات

  املركزي  املتحدة العربية  اإلمارات  مصرف لد   واارصدة النقد العادلة  بالقيمة امل جلة  غير  املالية ادوات العادلة القيم  تتضمن 

  العمال وودائع بنوك إلى واملستحق امقدم املدفوعة املبالغ ثنا باوت ااةر   وووداتوامل والسلفيات والقروض بنوك من واملستحق

 امل جلة غير املالية ادوات العادلة القيم تختلف ح .امللحو ة السوق  تال مدة  على بنا ح  2 املستو   ضمن املصنفة ةر  اا  واملطلوبات

 .الدفترية قيم ا عن ووهري  بش ل العادلة بالقيمة
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 وات املالية )يتبع( لألد القيمة العادلة 43

 

 يتبع() العادلة بالقيمة املسجلة غير املالية األدوات

 

 :املالية البيانات في العادلة بالقيمة امل جلة غير املالية ادوات العادلة القيم لتحديد املستخدمة واحفتراضات للطرق  وصف يلي مافي

 

 الدفترية  ها قيم العادلة قيمها تقارب التي املوجودات

 

 الدفترية قيم ا  ن املفترض من ) ش ر  ثالثة  ن م  قل( ااول قصيرة احوتحقاق تواري   ات املالية واملطلوبات باملووودات تعلق ي فيما

 .محددة اوتحقاق تواري  ل ا ليس التي التوفير وحسابات الطل  تحت الودائع  على احفتراض هذا تطبيق تم .العادلة قيم ا تقارب

 

 الثابتة  الفائدة عار أس  ذات املالية دواتاأل 

 

 السوق  لد   الفائدة معدحت مقارنة ةالل من ةاملطفم بالت لفة امل جلة املالية واملطلوبات للمووودات العادلة القيمة تقدير يتم

  صة الخا املقدرة لعادلة ا القيمة ترتكز .مماثلة مالية بمدوات الخاصة الحالية السوق   وعار مع  مرة اول  بها احعتراف يتم عندما

 يتعلق فيما السوق  لد   السائدة الفائدة  وعار تخدا باو  املخصومة النقدية التدفقات على ثابتة فائدة اوعار تخضع التي بالودائع

 إورا  يتم يرةاملتغ الفائدة  وعار  ات املالية باادوات يتعلق فيما .احوتحقاق وتواري  احئتمانية السمات نفس ل ا التي الدين بسندات

 .مرة اول  بااداة احعتراف يتم عندما احئتمانية الفروق في التغير يعكس ل ي  عديل

 

 تأثير تعديل الفترة السابقة على البيانات املالية املوحدة  44

 

مويل  قابيتال   من احوتحوا  على الشركة التابعة 2019ةالل السنة س حددت املجموعة  ن انخفاض قيمة الش رة الناتجة قبل عا  

. وقد تم تصحيح  لك بمثر روعي  2018ديسمبر  31في ح. لم يتم احعتراف ب  في البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية ش. .

ا ملعيار املحاوبة الدولي رقم  ا لذلك س يتم إ 8وفقح عادة بيان س السياوات املحاوبية والتغييرات في التقديرات املحاوبية وااةطا  وفقح

 املالية املوحدة للمجموعة إلثبات انخفاض قيمة الش رة. البيانات 
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 )يتبع( تعديل الفترة السابقة على البيانات املالية املوحدة تأثير  44

 

 : 2018فيما يلي ملخ  لتمثير احعتراف بمثر روعي حنخفاض قيمة الش رة في البيانات املالية املوحدة لعا  

 

 معاد بيانها  ة البيان إعاد  كرت في السابق كما   

  لف درهـم   لف درهـم   لف درهـم  

    2019 يناير  1املوحد كما في بيان املركز املالي 

 305,330 ا 110,726ا 416,056 الش رة ومووودات غيـر ملمووة  ةر  

 189,598 ا 110,726ا 300,324 اارباح املحتجزة 

 3,668,189 ا 110,726ا 3,778,915 مجموع حقوق امللكية 

    

    2019ديسمبر  31بيان املركز املالي املوحد كما في 

 25,861 ا 110,726ا 136,587 ت غيـر ملمووة  ةر  الش رة ومووودا

 ا 402,710ا ا 110,726ا ا 291,984ا الخسائر املتراكمة 

 3,018,370 ا 110,726ا 3,129,096 مجموع حقوق امللكية 
 
 

بيان مثير على س وح يوود ت 2019ديسمبر  31و  2018ديسمبر  31للسنة املنتهية في  قدية املوحدى بيان التدفقات النح يوود تمثير عل

 . 2019ديسمبر    31للسنة املنتهية في احرباح  و الخسائر املوحد 

 

 الرقام املقارنة  45

 

 .ة املوحدةت املالياهذه البيانبعد ارقا  املقارنة عند احقتضا  لتتوافق مع العرض في   فتص ي تم اعادة 

 

 تص يف ا معاد  التص يف إعادة  كما  كرت في السابق  

  لف درهـم  درهـم   لف  لف درهـم  

    2019ديسمبر  31بيان املركز املالي املوحد كما في 

 5,851,994 43,067 5,808,927 نقد و رصدة لد  البنوك املركزية 

 1,003,811 8,980 994,831 مووودات  ةر  

 ا 1,565,300ا ا 52,047ا ا 1,513,253ا مطلوبات  ةر  

 

 مرتفع تضخم  46

 

واملةشرات املنصوص عليها    2020قعات التضخم. بتطبيق معلومات صندوق النقد الدولي لش ر  كتوبر ي شر صندوق النقد الدولي تو 

ا شديد التض29في معيار املحاوبة الدولي رقم    29ار املحاوبة الدولي رقم خم اغراض تطبيق معيس يعتبر احقتصاد اللبناني اقتصادح

ا ملعيار امل  تمثير التغيرات في  وعار الصرف ااونبي في البيانات املالية   21حاوبة الدولي رقم وإلعادة ترومة العمليات ااونبية وفقح

 . 2020ديسمبر   31املوحدة للسنة املنتهية في  
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 )يتبع( مرتفعتضخم  46

 

صادات  ات  املتعلق بالتقارير املالية في احقت 29ولى بتطبيق معيار املحاوبة الدولي رقم املجموعة للمرة اا  قامت ,وبنا ح على  لك

واغراض إعداد التقارير املالية للسنة   2020يناير  1بنك اإلمارات ولبنان ش. .ل. اعتبارحا من  ,التضخم املرتفع إلى شركتها التابعة

 . 2020ديسمبر   31املنتهية في 

 

 مع معيار امل 
ح
.ل من ةالل تطبيق مةشر  وعار عا   س تم إعادة بيان البيانات املالية لبنك اإلمارات ولبنان ش.  29حاوبة الدولي تماشيا

لبنود  على الت لفة التاريخية س من  ول عكس التغيرات في القوة الشرائية لليرة اللبنانية س في تاري  إغالق البيانات املالية. . تم  عديل ا

نقدية لبنك اإلمارات ولبنان  املركز املالي وكذلك بيان الدةل وبيان الدةل الشامل اآلةر وبيان التدفقات ال غير النقدية في بيان

في   ش. .ل. مةشر  وعار املستهلك س في تاري  عرض بياناتها املالية. يتم إعادة التعبير عن البنود غير النقدية من تاري  احعتراف املبدئي

ا ملعيار الت لفة التارياملركز املالي مع اا بيانات  خية. وقان الرقم القياساي اوعار  ةذ في احعتبار  ن البيانات املالية تم إعدادها وفقح

 . 284.04و غلق عند   115.54املستهلك في بداية الفترة املشمولة بالتقرير 

 

الناتج عن إعادة بيان ااصول غير النقدية   تقاق  على  ن  الفرق يتم احعتراف بالربح  و الخسارة من صافي املركز النقدي الذي تم اش

س بلغت الخسارة الناتجة من صافي املركز   2020ةل الشامل في بيان الربح  و الخسارة. ةالل عا  وحقوق امللكية والبنود في بيان الد

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

 

 وعار  ملالية املوحدة املعروضة بعملة مستقرة للتغيرات الالحقة في مستو  ااوعار  و قارنة في البيانات اح يتم  عديل املبالغ امل

  الصرف. تتمثر حقوق امللكية احفتتاحية املدروة بالعملة املستقرة بااثر التراكمي إلعادة بيان البنود غير النقدية على مستو  الشركة 

مليون درهم إمارا ي   828ة تلك اارصدة إلى وعر اإلغالق. نتج عن  لك فرق قدره ول مرة وتمثير تروم التابعة من تاري  احعتراف بها ا 

 .حقوق املمتل اتبين إغالق حقوق امللكية للعا  السابق وحقوق امللكية احفتتاحية للعا  الحالي س ويتم   جيل  ضمن 
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 )يتبع( مرتفعتضخم  46
2020 2020  

صصات زائدة  و مخالتضخم املرتفع  قبل

لخسارة انخفاض القيمة اإلضافية  

 املتعلقة بشركة تابعة لبنانية 

مخصصات زائدة و  التضخم املرتفعبعد 

اإلضافية   قيمةالخسارة انخفاض ل

 املتعلقة بشركة تابعة لبنانية 

 

  ألف درهـم  لف درهـم 

 املوجـودات

 ركزية امل وك بنالنقد و رصدة لد   5,534,099 5,734,099

 ودائع و رصدة مستحقة من البنوك  129,046 129,046

 لشرا  إتفاقيات إعادة ا 114,234 114,234

 قروض وولفياتس صافي  19,455,607 19,455,607

 اوتثمارات مقاوة بالقيمة العادلة  420,978 420,978

 اوتثمارات مقاوة بالت لفة املطفمة  4,240,833 4,240,833

 ية إوتثمارات عقار  767,594 767,594

 الش رة ومووودات غير ملمووة  ةر   40,370 24,609

 ودات مستحو  عليها مقابل وداد ديون موو 4,020,165 3,931,502

 مووودات  ةر   868,248 868,248

 القيمة العادلة املووبة للمشتقات  49,730 49,730

 ممتل ات ومعدات  502,586 329,028
  

 

 
 

 

 وجودات مجموع امل  36,143,490 36,065,508
  

 

 املطلوبات وحقوق امللكية  
   

 املطلوبات  

 ودائع العمال   23,672,584 23,672,584

 ودائع و رصدة مستحقة للبنوك  240,915 240,915

 إتفاقيات إعادة بيع  2,438,842 2,438,842

 مطلوبات  ةر   1,655,840 1,614,143

 ت  دلة السالبة للمشتقاالقيمة العا 15,941 15,941

 وندات دين مصدرة  4,953,951 4,953,951
   

 ملطلوباتمجموع ا 32,978,073 32,936,376
  

 

 وق امللكية حق  

 رأس املال واإلحتياطيات   

 ر   املال  2,100,000 2,100,000

 احتياطي قانوني  1,050,000 1,050,000

 احتياطي طوارئ  640,000 640,000

 واحتياطات  ةر    احتيـاطي عا 288,962 291,962

 القيمة العادلة   لتغّيرات فيااحتياطي  ا 740,095ا ا 740,095ا

 حتجزة / االخسائر املتراكمةا  اارباح امل ا 182,157ا ا 221,442ا
 

  
 

 
 

 البـنك  عائدة إلى مالكيحقوق ملكية  3,156,710 3,120,425

 ااطراف غيـر املسيطرة  8,707 8,707
  

 

 مجموع حقوق امللكية  3,165,417 3,129,132
  

 

   

 امللكية  مجموع املطلوبات وحقوق  36,143,656 36,065,508
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 شركة مساهمة عامة   -بنك الشارقة  

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2020ديسمبر  31تهية في للسنة املن
 

 

  يتبعة   مرتفع تضخم   46
2020  
و  التضخم املرتفع قبل 

مخصصات زائدة لخسارة  
انخفاض القيمة اإلضافية 

  املتعلقة بشركة تابعة لبنانية

2020   
خصصات  بعد التضخم املرتفع و م 

انخفاض القيمة  زائدة لخسارة  
اإلضافية املتعلقة بشركة تابعة  

 لبنانية 

  

   م ألف درهـ   ألف درهـم 
     

 إيرادات الفوائد   1,430,779  1,282,247
 مصاريف الفوائد   ة 861,283    ة808,843 

 

 

 
  

     

 صافي إيرادات الفوائد    569,496  473,404
     

   والعمولتصافي إيرادات الرسو   106,438  95,599
 أرباح عمالت أجنبية   155,999  153,510

 من الستثمارات  خسارةال  ة 20,415    ة20,423 
 أسامعقارات و إعادة تقييم  خسارة  ة 191,187    ة191,187 

 اإليرادات األخر    42,639  42,490
 

 

 

  

 إيرادات العمليات    662,970  553,393     
 صافي خسارة انخفاض قيمة املوجودات املالية  ة 744,459    ة484,115 

 

 

 

  

 العمليات  يرادات /إ   ة خسارة  (  صافي   ة 81,489    69,278

 الدخل الغير تشغيلي الخر   449,338  449,338

 مصاريف شأون املو فين  ة 217,742    ة187,676 

 الستهالك  ة 65,219    ة38,707 

 مصاريف أخر    ة 118,101    ة106,097 

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة  ة 4,401    ة1,252 

 لنقدي خسارة في املركز ا  ة 577,037    -
     

 قبل الضرائب الربح  ة/ خسارة ال     ة 614,651    184,884
 

 

 

  

     

 خارجية  -مصاريف ضريبة الدخل   ة 51,745    ة8,776 
 

 
 

  

     

 لسنة ل سارةة/الربح  الخ   صافي    ة 666,396    176,108
 

 

 

  

 

 عتماد البيانات املالية املوحدة  ا  47

 .2021مايـــو  2 حدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاري  تم اعتماد البيانات املالية املو 

. 


