
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 
 

 البيانات املالية املوحدة 

 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 

 جدول املحتويات 
 

 اتصفح

 
 تقرير مجلس اإلدارة

 
1-2 

 
 حسابات املستقل تقرير مدقق ال 

 
3 –12 

 
  املوحد بيان املركز املالي 

 
13 

 
 املوحد الخسائر  أو رباحبيان ال 

 
14 

 
 بيان الدخل الشامل املوحد

 

 
15 

 
   املوحد  امللكية ات في حقوق غيـر بيان الت

 
16 
 

 
 املوحد بيان التدفقات النقدية

 

 
17 
 

 
  املوحدة البيانات املالية حول إيضاحات 

 

 
18 – 146 



 1        شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 
 

 

 تقرير مجلس اإلدارة 

 .2021ديسمبر  31يتشرف مجلس اإلدارة بتقديم تقريره والبيانات املالية املوحدة املدققة للسنة املنتهية في 

 

 التأسيس واملكتب املسجل 

ديسمبر  22ري صادر بتاريخ ـشركة مساهمة عامة )"البنك"( ذات مسؤولية محدودة، تأسس بموجب مرسوم أمي  -بنك الشارقة

ــام قـــانو  الشـــر ات التجاريـــة رقـــم  1993عـــا صـــاحب الســـمو حـــاكم الشـــارقة وتـــم   ـــ يل  فـــي  برايـــر  1973  اح ـ
ح
ــا ــنة  8و قـ لسـ

)و عديالتــ (. باشــر البنــك أعمالــ  بموجــب ر صــة مصــر ية صــادرة عــا املصــرف املركــيي لدولــة ا مــارات العر يــة املتحــدة  1984

 .1974يناير  26بتاريخ 
 

 الشارقة، دولة ا مارات العر ية املتحدة. 1394ص.ب.  الخا   ل للبنك في شارع عنوا  املكتب امليقع 

 
 

 ةالرئيسي نشطةاأل

 ااعمال املصر ية التجارية وا ستثمارية. يللمجموعة ه ةالرئيسي نشطةاا

 
 

 النتائج

الر حبلغ   في    املعلا  صافي  املنتهية    .  مليو  درهم(  666بقيمة  رة   سا  :2020)  مليو  درهم   42  مبلغ  2021ديسمبر    31للسنة 

الدولي رقم  وذلك   املحاسبة  لتطبيق معيار  املوحدة  29نتيجة  املالية  البيانات  في  انخفاض    ,وسعر صرف صير ة  إلى  أدى  مما 

 و   29تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم        تم  لم يلو  .  مليو  درهم(  642    :2020)  مليو  درهم  183صافي الد ل للسنة بمقدار  

 ما سعر   ليرة لبنانية / دو ر أمري ي   1،507.5البالغ    املثبت سعر الصرف  تخدمت امل موعة  لو اس
 
         بد 
ح
 22،700البالغ    صير ة   

مليو     225  سيبلغ  2021ديسمبر    31،  ا  صافي الر ح للسنة املنتهية في  2021ديسمبر    31كما في   ليرة لبنانية / دو ر أمري ي

سيبلغ    2020ديسمبر    31 ا  صافي الخسارة للسنة املنتهية في    29  يار املحاسبي الدولي رقمتطبيق املع      تم  لم يلو  :  2020درهم )

 مليو  درهم(.  24

 

املعلن الشاملة  الخسارة  مجموع  في    ةبلغ  املنتهية  )  1،982مبلغ    2021ديسمبر    31للسنة  إمارا ي  :  سارة  2020مليو  درهم 

لتطبيق   724بقيمة   نتيجة  ذلك  جاء  درهم(.  رقم  مع  مليو   الدولي  املحاسبة  املالية    29يار  البيانات  في  صير ة  وسعر صرف 

  مليو  درهم(.  لو  642:  2020مليو  درهم )  2،267املوحدة ، مما أدى إلى انخفاض مجموع الخسارة الشاملة للسنة بمقدار  

ي رقم        تم  لم  الدولي  املحاسبي  املعيار  با  لوو   29تطبيق  املثبت  الصرف  امل موعة سعر  ليرة   1،507.5البالغ    لدو راستخدمت 

 ما سعر صير ة لبنانية / دو ر أمري ي
 
              بد 
ح
،  ا  مجموع  2021ديسمبر    31كما في   ليرة لبنانية / دو ر أمري ي  22،700لبالغ  ا     

لي  تطبيق املعيار املحاسبي الدو       تم  لم ي: لو  2020مليو  درهم )  285  سيبلغ  2021ديسمبر    31الد ل الشامل للسنة املنتهية في  

    مليو  درهم(. 82سيبلغ  2020ديسمبر  31الخسارة الشاملة للسنة املنتهية في  مجموع  ا   29 رقم
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 

 

 

 

 )يتبع(  النتائج

جاء ذلك ليو  درهم(.  م  3,165:  2020)  مليو  درهم  1,411مبلغ    2021ديسمبر    31بلغ إجمالي حقوق امللكية املعلا كما في  

إجمالي                          ، مم ا أد ى إلى إنخفاض  وسعر صرف صير ة في البيانات املالية املوحدة    29ي رقم  عيار املحاسبة الدولم  نتيجة لتطبيق 

تطبيق املعيار املحاسبي الدولي        تم  لم يمليو  درهم(. لو  236: إرتفاع بقيمة  2020مليو  درهم )  1،791  قدارحقوق امللكية بم

 ما سعر صير ة البالغ   ليرة لبنانية / دو ر أمري ي 1،507.5، ولو استخدمت امل موعة سعر الصرف املثبت البالغ 29رقم 
 
                      بد 
ح
   

أمري ي  22،700 / دو ر  لبنانية  في   ليرة  في   ا   ،  2021ديسمبر    31كما  كما  امللكية    سيبلغ  2021ديسمبر    31إجمالي حقوق 

ديسمبر    31في  كما  كية  حقوق املل ا  مجموع    29  تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم      تم  لم يلو    :2020مليو  درهم )  3،202

 مليو  درهم(. 2,929 سيبلغ 2020

 

املقومة بالدو ر اامري ي لشركتنا التابعة اللبنانية، بضرب    ااصول واإللتزاماتعلى    21إ  تطبيق معيار املحاسبة الدولي رقم  

  6.6جعل الدو ر يساوي  ،  22،700صير ة البالغ         منص ة  وقسمة النتيجة على معدل    1507.50 الصرفدو ر أمري ي بسعر   ل  

. 
 
   سنتا
ح
وكما هو  .  هو مطلب أساس ي لصندوق النقد الدولي مقابل تقديم أي دعم  امري ي ك ر ط الليرة اللبنانية بالدو ر اإ         

تلقائي  ، مبي    إن  سيترتب 
 
 ا
ح
العا هذا  ك      اللر ط  ا  بنانية ليرة  ، بالدو ر  ل  امري ي  تلقائي ا علوسي و   إيجابي كبير  تأثير  ى                              ح     ذلك 

   مقومة بالدو ر اامري ي.  هالتزامات إو  ها أصول  ما %80حوالي مستوى حقوق املساهمي  للشركة التابعة حيث أ  

  

تتأثر البيانات املالية املوحدة للبنك بتطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية على التضخم املرتفع والعمالت ااجنبية عند توحيد  

نا . يؤثر هذا على  ل بند منفرد في بيا  املركي املالي املوحد للبنك و يا  الر ح أو الخسارة املوحد.  الشركة التابعة للبنك في لب

  ، وال هات التنظميةالبيانات املالية )التي  شمل مجلس اإلدارة، واإلدارة،    املطلعي  على نتيجة لذلك، قد ي و  ما الصعب على  

 ء امل موعة بصرف النظر عا تأثير الشركة التابعة لها في لبنا . واملستثمريا، وو ا ت التصنيف ، إلخ(  هم أدا

 

 النتائج املفصلة مدرجة في البيانات املالية املوحدة املر قة.

 

 أساس اإلستمرارية

بشــــ ل معقــــول أ  امل موعــــة لــــدمها املــــوارد والــــدعم ال ــــافي ملواصــــلة وجودهــــا فــــي املســــتقبل املنظــــور. لهــــذا  مجلــــس اإلدارة يتوقــــع 

 .2021ديسمبر  31وحدة للسنة املنتهية في يواصلو  تبني مبدأ ا ستمرارية في إعداد البيانات املالية امل السبب,

 

 

 املعامالت مع الطراف ذات عالقة 

. يـتم تنفيـذ جميـع املعـامالت كجـيء 37تفصح البيانـات املاليـة املوحـدة عـا معـامالت وأرصـدة اااـراف ذات العالقـة فـي اإليضـا  

 املعمول بها. اانظمة الطبيعي لألعمال واإلمتثال للقواني  ما مسارنا 

 





 
 

كوربي (،1141)  أحمد  أكبرالسادة   )995)  سينتيا  نجم  جورج  محمد  809(،  )  (،1164)جالد  (،  التح  خميس  )  (،717محمد  الرمحي  معتصم872موسى  )  موسى  (،                                                             (، 726الدجاني 
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 تقرير مدقق الحسابات املستقل    
 املساهمين ادةالس

 بنك الشارقة ش.م.ع.

 الشارقة

 اإلمارات العربية املتـحدة

 

 املوحدة تقرير حول تدقيق البيانات املالية
 

 الرأي  

 يشار إليهما  )   وشركاته التابعة   "( البنك )"   لبنك الشارقة ش.م.ع.املرفقة    املوحدة  قمنا بتدقيق البيانات املالية
ً
رات  ة، اإلماالشارق   "املجموعة"(، بــ معا

الدخل الشامل املوحد،  املوحد، وبيان  الربح أو الخسارةبيان و ، 2021ديسمبر  31والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما في ، بية املتحدةالعر 

التغيرات في حقوق   التاريخاملوحد،    امللكيةوبيان  املنتهية بذلك  النقدية املوحد للسنة  التدفقات  ال، وإيضاحاوبيان  ملالية تتضمن  بيانات ات حول 

 للسياسات املحاسبية الهامة.  ملخًصا
 

 

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. ملنتهية للسنة ا املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة وأدائها 2021
ً
 بذلك التاريخ وفقا

 

 اساس الـــــرأي 

 في فقرة مسؤوليات مدقق الحساب
ً

ات حول  لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضـحة تفصيًل

الوا املوحدة  املالية  البيانات  بتقر تدقيق  أنردة  السلوك يرنا.  "قواعد  املحاسبين  ملجلس  الدولية  السلوك  معايير  وفق  املجموعة  عن  مستقلون  نا 

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

األخرى وفقا لهذه املتطلبات. نعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومًلئمة لتوفر أساسا    ألخًلقيةلياتنا اهذا، وقد التزمنا بمسؤو 

 لرأينا. 

 

 أمور التدقيق الرئيسية

 ألحكامنا املهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيق
ً
لية املوحدة للفترة الحالية.  نات املانا للبياتتمثل 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



 

  

 

 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 

 ولبنان اراتماإل  مصرف لنتائج املرتفع لتضخمل الدقة املحاسبية
 

ــــــا   تم  كمــا ـــ ـــ ــــــا   في  عنــ   اإلفصــ ـــ ـــ  كــان   ،املوحــدة  املــاليــة  البيــانــات حول   2  إيضــ

  ملتطلبات  وفًقا التضخم شديد  اقتصاًدا يعتبر  اللبنانية  الجمهورية  اقتصاد

  ذات   االقتصـادات في  إعداد التقارير املالية 29 رقم  الدولي  ي املحاسـ  عيارامل

 "(.29 رقم دوليلا ي حاس امل عيارامل)" املرتفع التضخم

 

ــــــا  املجموعة قامت ـــ ــــــخم بإجراءات حســ ـــ ــــــمن تلك املرتفع  التضــ ـــ ، حيث تضــ

ـــــتعانة ـــــابات االســ ـــــراتب  الحســ ـــــعار  مؤشــ ـــــتهلك أســ ـــــت دمة املســ ـــــا   املســ   كأســ

ـــخم ـــ ـــ   للمجموعة   اللبنانية  للعمليات  املالية  النتائجتحويل   يتم.  املرتفع للتضــ

  الصــــر   ســــعر باســــت دام ،اإلماراتي  الدرهم  ،للمجموعة  التقارير  عملة  إلى

 .2021ديسمبر    31كما في   املركزي   لبنان  مصر  قبل من املعلن الرسمي 

 

ــا  يتم ــ ـــ ـــ ــارة  احتســ ــ ـــ ـــ  إعادة عن الناتج الفرق  على أن  النقدي املركز في الخســ

  أو   الربح  بيـــــان   في  والبنود  امللكيـــــة  وحقوق   النقـــــديـــــة  غير  وجوداتامل  عرض

ـــــارة ـــ ـــــامل  والدخل  الخســ ـــ  املرتبطة لوباتواملط اتاملوجود وتعديل اآلخر  الشــ

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

ـــــر  ـــ ـــ ـــــ   لمعيــارل  األولي  التطبيق  مع  بــالتزامن  األجنبيــة  العمًلت  صــ ـــ ـــ   ياملحــاســ

 مليون  191 بمبلغ صـــــافي خســـــارة نقدية  تســـــجيل إلى قد أدى 29  رقم  الدولي

  240 بمبلغ اإليجابي باألثرا   م اإلعتر الربح أو الخســارة للســنة، وت في درهم

ــة  حقوق   في  درهم  مليون  ــة  امللكيــ ــادة  نتيجــ ــان   إلعــ ــــــة  بيــ ـــ ـــ ـــ ــة  حصــ  في  املجموعــ

ـــــركـة  ملكيـة حقوق  ـــ ـــ ــــــارة  اللبنـانيـة  التـابعـة  الشــ ـــ ـــ  في  درهم  مليـار  2بمبلغ   وخســ

  .العمًلت تحويل فروق يمثل الذي اآلخر الشامل الدخل

 

ــاليـــــة  لتقـــــاريرا  إلعـــــداد  الـــــدوليـــــة  املعـــــايير  متطلبـــــات  تطبيق  إن    املتعلقـــــة   املـــ

 التي   املجاالتالصـــــر  املطبق كان إحدى   أســـــعار  وتقييم  املرتفع بالتضـــــخم

ــــــة  تتطلـب ـــ ـــ ــــــابـات أهميـة خـاصــ ـــ ـــ   التـأثير   ألهميـة  نظًراو .  أن يوليهـا مـدقق الحســ

ـــــبـــة  املرتبطـــة  التعقيـــداتو   ،الكمي  ـــ ـــ ـــــخم  بمحـــاســ ـــ ـــ   جهود   ومـــدى  املرتفع  التضــ

ـــــبــة  تطبيق  فــإن   ،املطلوبــة  التــدقيق ـــ ـــ ـــــخم  محــاســ ـــ ـــ  عمليــات  على املرتفع  التضــ

ـــــاحات  لبنان   جمهورية فيالتي تجريها  املجموعة ـــ ـــ ـــــلة  ذات  واإلفصــ ـــ ـــ والتي  الصــ

 .الرئيسية التدقيق أمور  من  تعتبر

 

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

 

ـــــتعانة • ـــــ ي ب االســ ـــــ ــ ـــــبة  مت صــ  يةالدول للمعايير  التابعين  الداخليين  املحاســ

ـــــل  املالية  التقارير إلعداد ـــــب  التطبيق  إلى للتوصــ ـــــ   لمعيارل  املناســ   ي املحاســ

 ؛29 رقم الدولي ي املحاس  عياراملو  21 رقم الدولي
 

ـــــابات في  املدخًلتتقييم  • ـــ ـــــخم حســ ـــ ـــــكل  التركيز مع  املرتفع التضــ ـــ  خاص  بشــ

 ؛املست دمة املستهلك  أسعار مؤشرات على
 

 ؛رتفعامل مضخالت لتعديًلت حسابيةال الدقة  صياغة إعادة •
 

فصـــــاحات الخاصـــــة  اال   لتحديد  للحســـــابات  الحســـــابية  الدقة  إجراء إعادة •

 ة؛الحساسيب
 

ـــــعـــار  ـكــانـــت  إذا  مـــا  تحـــديـــد • ـــ ـــ ـــــر   أســ ـــ ـــ ـــــت ـــدمـــة  الصــ ـــ ـــ  البيـــانـــات  تحويـــلل  املســ

ـــــخمـة  امل ـــ ـــ ــــــائر  أو  واألربـا  املـالي  للمركزتضــ ـــ ـــ ــــــامـل والـدخـل الخســ ـــ ـــ  اآلخر الشــ

،  الســـــنة  يةهان  في الرســـــمي   الصـــــر   ســـــعر  مع  متوافقة  النقدية  والتدفقات

  ملتطلبات   وفًقا  قد تم تحديده للســــنة الصــــر  ســــعر  متوســــ وما إذا كان  

 و ؛املالية التقارير إلعداد الدولية  املعايير
 

ــــــا   تقييم • ـــ ـــ   مقـابـل املجـال  بهـذا  املتعلقـة املوحـدة  املـاليـة  البيـانـات  في  اإلفصــ

 .املالية التقارير إلعداد الدولية املعايير  متطلبات



 

  

 

 ت املستقل ساباالح تقرير مدقق
 )تتمة(  بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي 

 

 )تتمة(  أمور التدقيق الرئيسية

 
 

 كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيس ي أمر التدقيق الرئيس ي 

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

ــــــاتحــــديــــد البنــــك  يم تتقي  يتطلــــب ـــ ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ ان فــــاض القيمــــة للقروض   ملخصــ

ــــــأن   ـــ ــــــدار أحكام بشــ ـــ ــــــلع املقدمة للعميل من اإلدارة إصــ ـــ  تحديد فئاتوالســ

ــائر االئتمـانيـة املتوقعـةوجودات املـاليـة وقيـا   امل ـــ ـــ ـــ لقـد أولـت عمليـة  .  الخســ

بهــــذا األمر نظًرا ألهميــــة    التــــدقيق ا  ـــــلفيــــات للعمًلء اهتمــــامــــً ـــ ـــ القروض والســ

يمثلون  ـــــذين  و   .063  )الــ املوجودات(  ـــــالي  إجمــ ل٪ من  نظًرا  ـــــك  ـــــذلــ ـــــد  كــ تعقيــ

الخسائر االئتمانية  األحكام واالفتراضات والتقديرات املست دمة في نماذج 

ــــا  رقم    .املتوقعــة ـــ ـــ ـــ البيــانــات املــاليــة املوحــدة   حول   4برجــاء مطــالعــة اإليضــ

اإلفصــا   ب املتعلق 40، وكذلك اإليضــا  رقم لســياســة املحاســبيةبا املتعلق

 .رخاطة املعن إدار 
 

الجزء   تقييم  ـــــات    الجوهري يتم  ـــــلفيــ ـــ ـــ والســ القروض  ـــــة  محفظــ   للعمًلء من 

ـــــكــــل فردي للزيــــادة   ـــ ـــ ـــــائر  في م ــــاطر االئتمــــان وقيــــا   الجوهريــــة  بشــ ـــ ـــ ـــ الخســ

ـــــذي   الــ األمـر  ـــــة،  املـتـوقـعــ ـــــة  ـــــانـيــ اإلدارة  االئـتـمــ مـن  ـــــب  فـي  يـتـطـلــ جـمـيـع  الـنـظـر 

ــات   ــةاملعلومـ ـــــتقبليـ ـــ ـــ ــة للـــدعم أثنـــ   املســ ــابلـ ــة والقـ ــة املعقولـ ــة والكميـ اء  النوعيـ

ـــــان   قـيـيـمتـ  االئـتـمــ ـــــاطـر  مـ ــ فـي  ـــــة  الـجـوهـريــ ـــــادة  ـــــايـيـر  الـزيــ مـعــ تـقـيـيـم  ـــــاء  أثـنــ أو   ،

ــمين  قد و للتعرض.   ان فاض القيمة االئتمانية ــ ـــ حكم اإلدارة كذلك  يتم تضــ

 وفًقا لسياسات البنك.يدوًيا  تحديًدا تحديد الفئاتفي 
 

ـــــائر االئتمانية املتوقعةيتم تنفيذ قيا  كميات   ـــ ـــ ـــــات   الخســ ـــ ـــ األفراد  لتعرضــ

ــركا ــ ـــ ــنامل  توالشــ ــ ـــ ــــطة النماذج   2رحلة املو  1رحلة  على أنها املفة  صــ ـــ التي بواســ

ـــــكل محدود ـــ ـــ إال أن  من األهمية بمكان أن تكون   ،يتم فيها التدخل يدوًيا بشــ

ــر  ـــ ـــ ـــ ـــ ومقدار التعرضــــات   التعثرالخســــارة عند وقيمة  نماذج )احتمالية التعثـــ

ـــــالحـة    عنـد التعثر ـــ ـــ ـــــاد الكلي( صــ ـــ ـــ ـــــويـات االقتصــ ـــ ـــ  على مـدار فترة التقريروتســ

  بواسطة مراجع مستقل. صحتهاملية التحقق من ع لعوت ض
 

ــ ي والبرامج املترتبة على  19-كوفيد جائحة  تأثير دمج تم ــأن    تفشـ الجائحة بشـ

ــــــادي  زوالتحفي  الـدعم ـــ ـــ  في  املركزيـة  والبنوك الحكومـاتمن   املقــدمـة  االقتصــ

ـــــائر  بنـــكال  قيـــا  ـــ ـــ ـــ ــة  للخســ ــانيـ ــة  االئتمـ ــد  .  املتوقعـ ــامولقـ ــديـــث  البنـــك  قـ  بتحـ

  االئتمانية  الخســـــائر  تعديًلت  ، إضـــــافة إلى تطبيقالكلي ادقتصـــــ لًل توقعات 

ـــــتوى  على املتوقعة ـــ ـــــركات واألفراد  من املتعاملين  حافظمل  املحفظة مســ ـــ   الشــ

 .املتأثرة والقطاعات املحافظ على  بناءً 

 

ـــــاء القرض   اتعملياألمور املتعلقة ب قمنا بفهملقد   ـــ إدارة م اطر االئتمان  و إنشــ

ـــات ان و  ـــ ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ ـــــلع املقــدمــة  القيفــاض تقــدير تحــديــد م صــ ـــ ـــ مــة للقروض والســ

ـــــلـة ، وكـذلـك قمنـا بـاختبـار  للعمًلء ـــ ـــ ـــــواب  ذات الصــ ـــ ـــ ـــــغيليـة للضــ ـــ ـــ الفعـاليـة التشــ

 ضمن هذه العمليات.
 

ــــــًلمة  وقيمنا  فهمنا  لقد ـــ ــــــائر االئتمانية املتوقعة  لنموذج النظرية الســ ـــ  من الخســ

 راملعيا  ملتطلبات  تلك النماذج امتثال  لضــــمان   خبرائنا املختصــــين   إشــــراك  خًلل

ـــــًلمـةاختبـاًرا ل كمـا أجرينـا.  9 رقم  املـاليـة التقـارير  إلعـداد  ليدو الـ  ـــ ـــ ــابيـة  لســ ـــ ـــ ـــ  الحســ

. الحســا   إعادة عمليات إجراء  خًلل من الخســائر االئتمانية املتوقعة  لنموذج

ا ملــدى   ــــــافــة إلى ذلــك، فقــد أجرينــا تقييمــً ـــ ـــ ــــــاقإضــ ـــ ـــ ــــــات  املــدخًلت  اتســ ـــ ـــ   واالفتراضــ

 .القيمة في اضن فاال  لتحديد املجموعة إدارة من املست دمة املختلفة
 

وأجرينا مراجعة   القروض والسـلع املقدمة للعمًلءلقد قمنا باختيار عينة من 

ـــــلـة وتحـد ـــ ـــ   للزيـادة الجوهريـة في م ـاطر االئتمـان  كالبنـ اختيـار  نـا يائتمـانيـة مفصــ

ــايع االئتماني )املرحلة  2)املرحلة  ــ ـــ ( وما إذا كان قد تم تحديد  3(، وتقييم التصــ

ــــــــ   ذات  أحـدا  ان فـاض القيمـة ـــ ـــــب . لقـد  الصــ ـــ ـــ   قمنـا بتحـديلـة في الوقـت املنـاســ

ــــــات ل ــــــمنة بًلفتراضــ ــــــ  ان فاض القيمة، مثل التدفقات  املتضــ ــــــا  م صــ حســ

قمنا ولقد  النقدية املسـتقبلية املقدرة وتقييمات الضـمان وتقديرات االسـترداد.  

ــــواب    ــــات ان فاض القيمة بتقييم الضــ ــــصــ املتعلقة بعملية املوافقة على م صــ

ــــافــ هــا،  ودقتهــا واكتمــال ـــ ـــ ـــ ـــــواب  الحوكمــة، بمــا في ذلــك تقييم اإلدارة ة إلى  إضــ ـــ ـــ ضــ

ـــــكــــل جزًءا من عمليــــة املوافقــــة على  ـــ ـــ ـــــيــــة واجتمــــاعــــات اللجــــان التي تشــ ـــ ـــ الرئيســ

 م صصات ان فاض قيمة القروض.
 

ــية مثل  ــات الرئيســ الزيادة املســــت دمة لتحديد    الســــقو قمنا بتقييم االفتراضــ

بما في   املســـتقبليةكلي د القتصـــاوســـيناريوهات اال  الجوهرية في م اطر االئتمان 

 ذات الصلة.  املرجحة  األوزان ذلك  
 

ــــبة للقروض و  ـــ ــــكل جما ي املختبرةبالاســ ـــ ــــواب  على عملية    فقد قيمنا، بشــ ـــ الضــ

وقــــد النمــــذجــــة، بمــــا في ذلــــك مراقبــــة النموذج والتحقق منــــ  واملوافقــــة عليــــ .  

 .ريةملصداالبيانات ب مقارنةنهجية الحسا  وتتبعنا عينة  مل أجرينا اختباًرا
 

ـــــت ـدم في عمليـة ان فـاض   اربـ لقـد قمنـا بـاخت ـــ ـــ تطبيق تكنولوجيـا املعلومـات املســ

والتحقق من سًلمة البيانات املست دمة كمدخًلت للنماذج    القيمة االئتمانية

ــــــدر ونمــاذج ان فــاض القيمــة.   ـــ ـــ وقــد بمــا في ذلــك نقــل البيــانــات بين أنظمــة املصــ

ـــــتنــدة إلى النظــام   ـــ ـــ ـــــواب  املســ ـــ ـــ ـــــو و قمنــا بتقييم الضــ ـــ ـــ  املتعلقــة  اليــدويــةاب   الضــ

 ان فاض القيمة.  م صصاتاالعترا  وقيا  ب



 

  

 

 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 

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

ـــــت دم   على  19-قيا  تأثير كوفيد ل  البنكلقد قمنا بتقييم النهج الذي يســ

ــة   ــة املتوقعـ ــانيـ ـــــائر االئتمـ ـــ ـــ ـــ ــة   –الخســ ـــــواب  املتعلقـ ـــ ـــ ــا بتقييم الضــ حيـــث قمنـ

ــــــة باملعيار الدولي إلعداد ال ـــ التي  9ية رقم املال تقاريربعملية الحوكمة الخاصــ

ـــــديـًلت اإلدارة   وتـعــ ـــــة  املـرحـلـيــ ـــــل  الـتـرحـيــ ـــــات  عـمـلـيــ جـمـيـع  عـلـى  وتـوافـق  تـراجـع 

ــــــاد الكلي  ـــ ـــ ـــــينـاريوهـات االقتصــ ـــ ـــ ــــــائر االئتمـانيـة املتوقعـة وســ ـــ ـــ لتقـديرات الخســ

الترجيحيـــــة.   التـــــأثير على القروض الفرديـــــة من خًلل  واألوزان  لقـــــد اختبرنـــــا 

 ًله.يها أعمراجعات االئتمان التفصيلية املشار إل
 

 التدخًلت التي أجرتهاأخرى وكذلك   تعديًلت نماذج الحقةقمنا بتقييم لقد  

ــة هـــذه التعـــديًلت.   ــد  اإلدارة من أجـــل تقييم مـــدى معقوليـ ا ولقـ ـــــً ـــ ـــ ـــ ــا أيضــ قمنـ

ـــــمنــــةبتقييم مــــدى معقوليــــة املعلومــــات   ـــ ـــ ـــــتقبليــــة املتضــ ـــ ـــ ــابــــات    املســ ـــ ـــ ـــ ـــ في حســ

ـــــراك   ـــ ـــ ـــــينــا من أجــل التحقق من  ان فــاض القيمــة من خًلل إشــ ـــ ـــ دقــة م تصــ

ـــــــ لا ـــ ــــادية املتعددة  ســ ـــ ـــ لتحديد    املختارة واألوزان الترجيحيةيناريوهات االقتصــ

 .الخسائر املتفاوتة غير الخطية
 

الخســارة  قيمة  احتمالية التعثر و لنماذج   مســتقلةأجرى البنك عملية تحقق  

ـــــرعند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاد الكلي خًلل فترة التقرير. لقد    التعثـــ ــ ـــ ـــ بما في ذلك نموذج االقتصــ

ـــــتقــــ عمليــــة التحقق    راجعنــــا ـــ ـــ من النمــــاذج وتــــأثيرهــــا على نتــــائج تقــــدير    لاملســ

 ان فاض القيمة.
 

ـــــمم  ونفذه البنك  و  ـــ أخيًرا، قمنا بتحديث تقييمنا للمنهجية واإلطار الذي صــ

ــانــــت نتــــائج نمــــاذج ان فــــاض القيمــــة   ـكـ  وتحــــديــــد فئــــاتفيمــــا يتعلق بمــــا إذا 

ـــــت ــدمهــا البنــك لتحــديــد   ـــ ـــ املرحلــة تبــدو معقولــة وتعكس التوقعــات التي يســ

 ة املستقبلية في تاريخ التقرير.قتصاديو  االالظر 
 

ــــــاحـات  كفـايـة مـدى  بتقييم  قمنـا لقـد ـــ ـــ   بمتطلبـات  يتعلق  فيمـا  املجموعـة إفصــ

 .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 رئيس ي أمر التدقيق ال

 لبنان ومصرف اللبنانية الحكومة  سنداتل  التعرض

 

ـــــتويـــــات  نتيجـــــة ـــ ـــ  تزال  وال  ـكــــانـــــت  التي ات الجوهريـــــة  والتقلبـــــ   اليقين   عـــــدم  ملســ

ـــــهــدهــا ـــ ـــ ــــــات  الــدفتريــة  القيم  تحــديــد  تمفقــد   ،اللبنــانيــة  الجمهوريــة  تشــ ـــ ـــ  لتعرضــ

ــندات املجموعة كأحد أمور التدقيق   نان بل  مصـــر و  اللبنانية  الحكومية  للسـ

ــــية. وقد  ــــطرابات أدتالرئيســ ــــية  االضــ ــــياســ ــــتقرار  الســ  الحكومة  في  وعدم االســ

ــافـة إلى   ،اللبنـانيـة ـــ ـــ ـــ ـــــعـار ان فـاض إلى  ،أخرى  عوامـلإضــ ـــ ـــ ـــــنـدات  هـذه  أســ ـــ ـــ  الســ

ـــــكــل  الحكوميــة ـــ ـــ   بــدأ  ،ذلــك  على  عًلوة.  2019  عــام  من  األخير  الربع  في  حــاد بشــ

ــــايع ـــ ــــيادي  االئتمان   م اطر تصــ ـــ ــــهد  الســ ـــ من جانب    فاضن االنزيًدامم يشــ

 الســــداد عن  التعثر  مســــتوى  إلى إلى أن وصــــل الكبرى   التصــــايع وكاالت جميع

 .2020 مار  7 في

 

ـــــر  املجموعة  تعرض  إدراج  يتمو  ـــ ـــــندات  لبنان   ملصــ ـــ   اللبنانية  الحكومية  والســ

ـــــر  ـــ ـــ  من  العــادلــة  والقيمــة  املطفــأة  بــالتكلفــة املــالي  املركز  بيــان   في  لبنــان   ومصــ

ــــــ   الدخل  خًلل ـــ ـــم بعد ،رخاآل  املالشــ ـــ ـــ ـــ  خصــ ـــ ـــ ـــائر م صــ ـــ ـــ  االئتمانية الخســ

ا  تحـديـدهـا  يتم التي   املتوقعـة   رقم  املـاليـة للتقـارير  الـدولي  املعيـار  ملتطلبـات وفقـً

ـــــنـدات  املجموعـة تعرض  إدراج  يتم  .األدوات املـاليـة  9 ـــ ـــ   اللبنـانيـة   الحكومـة  لســ

ــافي املطفأة، بالتكلفة إما ـــ ـــ ــائر من  بالصــ ـــ ـــ  يمةبالق أو  املتوقعة  االئتمانية الخســ

 .اآلخر الشامل الدخل خًلل  من دلةعاال

 

  أقل كانت  اللبنانية الحكومة لسندات العادلة  القيمة أن  حقيقة  وبالنظر إلى

 الحصــــول على  صــــعوبة  وبســــبب،  2021  ديســــمبر  31 في كما املعدل من  بكثير

  قيمــة   ان فــاض  على  وتــأثيرهــا  إلى جــانــب ذلــك من العوامــل  األجنبيــة  العمًلت

ـــاتال ـــ ـــر مع   بيةاألجن  العمًلتب تعرضــ ـــ ـــ خ ذلك ات اذ لبنان  مصــ ـــ ، فقد اقتضــ

الخســائر    نهجيةمل  إضــافي  تعديل إجراء  من الضــروري   كان  إذا بما يتعلق حكم

 .القياسية  االئتمانية املتوقعة

 

ـــــندات  العادلة  القيموفي الوقت الذي يمكن أن تكون   من بعدد  مدفوعة  للســ

 العادلة  القيم  تقدم  ،والسيناري  هذاظل   في  أن   إلى اإلدارة  خلصت  ،العوامل

 
ً
ــــرا ــــارة  التعثر احتمال على  مؤشــ ــــوء في  والخســ ــــداد عنالتعثر    توقعات  ضــ . الســ

 31  في  كمـــا  العـــادلـــة  قيمتهـــا  إلى  الـــدفتريـــة  القيمـــة  ت فيض  تم  ،لـــذلـــك  نتيجـــةو 

 .2021  ديسمبر

 

ـــــا   برجــــاء مراجعــــة ـــ ـــ ـــ  من  ملزيــــد  املوحــــدة  املــــاليــــة  البيــــانــــات  حول   40  رقم  إيضــ

 .األمر  بهذا املتعلقة التفاصيل

 

ـــــندات يتعلق فيما  ،أخرى  أمور  بين   من  ،التالية  اإلجراءات بتنفيذ قمنا ـــ   بالســ

 :لبنان  مصر دى لللتعرضات  الدفترية قيمةال  و  اللبنانية الحكومية

 

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

 ؛لإلدارة التشغيلية األعمال

 

ــميم  بتقييم قمنا ــ ـــ ــوا وتنفيذ تصــ ــ ـــ ــة ب الضــ ــ ـــ  الدفترية القيمة  بتحديد  الخاصــ

ــــندات ـــ ـــ ــــات  الدفترية قيمةال و  اللبنانية  الحكومة لســ ـــ ـــ ــــر دى لللتعرضــ ـــ ـــ  مصــ

 .لبنان 

 

ـــــلنا ـــــارة فهم على حصــ  في بما  ،إعداد تقرير بها تم التي  املتوقعة  االئتمان   لخســ

 ؛اإلدارةالتعديل الًلحق للنموذج الذي تعتمده  تحديد  ذلك

 

ـــــــــ   الــدقــة  تقييم  أعــدنــا ـــ ـــــنــدات  العــادلــة  للقيمــة  اإلدارة  حــديــدتل  ابيــةالحســ ـــ ـــ   لســ

 ؛اللبنانية الحكومة

 

 القيمة ان فاض  حســـــابات في  ضـــــمنةتامل  املســـــتقبلية  املعلومات  بتقييم قمنا

 املتعددة  االقتصــادية  الســيناريوهات لتحدي اختصــاصــينا  إشــراك  خًلل من

 .التناسبية غير الخسائر واألوزان املطبقة لتحديد املختارة

 

ـــــأن تحديد ا  اإلدارة  نتائجل ابقةراء مطقمنا بإج ـــ ـــــندات  العادل  لتقييمبشــ ـــ  لســ

 ؛املالية البيانات في  املعروضة  اللبنانية الحكومة

 

  أجرينا
ً
  تقييما

ً
ــــتقًل ـــ ـــ ــــات مســ ـــ ـــ ــــندات املجموعة لتعرضــ ـــ ـــ   اللبنانية  الحكومة  لســ

ــت دام ــ ــعار باســ ــ ــــوق  أســ ــا   لفح  مًلحظتها يمكن التي   الســ ــ ــائر  حســ ــ   الخســ

 و ؛اإلدارة قبل من وبةاملحس  املتوقعة  االئتمانية

 

ــــــا   بتقييم  قمنـا ـــ ـــ  ،األمر  بهـذا  يتعلق  فيمـا  ،املوحـدة  املـاليـة  البيـانـات في  اإلفصــ

 .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 يس ي يق الرئر التدقأم

 قروض لسداد ستحوذ عليهاامل واملوجودات االستثمارية العقارات تقييم

 الديون   لتسوية  املقتناة  العقارية  واملوجودات  االستثمارية  العقارات  تقييم  يعتبر

  ر غي هريةجو  تقديرات  وجود  إن .  االفتراضات  من  بعدد  ومدعوم  هام  حكم  مجال

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

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

 . للسنة املوحد الخسارة أو الربح في تحريع

 

 ذ عليهااملستحو   العقارية  واملوجودات  االستثمارية  العقارات  تقييمات  إجراء  يتم

 التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفًقا  خارجي  مثمن  قبل  من  الديون   لتسوية

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

 . املعامًلت السوقية للعقارات واملواقع املماثلة ملمتلكات املجموعة

 

  عن خلق  19-كوفيدو   فيرفش ي  ت  عن  الناجم  االقتصادي  التباطؤ  لقد أسفر 

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

كما  السوق   لظرو   نظًرا ثمن   قام  ، 2021  ديسمبر  31  في  الراهنة 
ُ
 الخارجي  امل

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

 . بالتقييم الحذر من أعلى ودرجة اليقين  من أقل قدر  اقإرف يجب ،لذلك نتيجة

 

 االستثمارية   بالعقارات  املتعلقة  التفاصيل  من  ملزيد  13  و  11  اإليضاحين   راجع

 . التوالي على ،الديون  املستحوذ عليها لسداد العقارية وجوداتوامل

 االستثمارية  للعقارات  العادلة   القيمة  تحديد  لعملية  فهم  على  حصلنا  لقد

 .الديون  لسداد املقتناة العقارية وجوداتوامل

 

ل  الضواب   بتقييم  قمنا إن  العادلة  القيم  تحديداملست دمة    للتأكد مما 

 . مناسب بشكل وتنفيذها تصميمها تم قد كان 

 

ثمن   ونزاهة  واستقًللية  كفاءة  بتقييم  قمنا
ُ
  شروط   وقراءة  الخارجي  امل

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

 . عملهم نطاق على قيوًدا فرضت قد تكون  قد أو موضوعيتهم

 

 على  أكدنا،تو   العقارات  لجميع  الخارجية  التقييم  تقارير  على  حصلنا  لقد

  الدولي  املعيار  ملتطلبات وفًقا هو املست دم التقييم نهج أن  عينة،ال أسا 

 . العادلة القيمة قيا  13 رقم املالية للتقارير

 

االختصاصيين   كبإشرا  اقمن  ،م تارة  عينات  على  إجراءات  لتنفيذ  أحد 

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

  االفتراضات  هذه  دقة   والختبار   الرسملة  ومعدالت  الخصم  ومعدالت

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

تفش ي    قتصادية الا  لبيئةا  أسا  على  كوفيداملترتبة  كما  .  19-فيرو  

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

 . التقييم على التأثير لتحديد التقييم تقرير في

 

  وتحديد   املعتمدة  التقييم  عملية  لفهم  الخارجي  املثمن  مع  عقدنا اجتماًعا

 . التقييم  نموذجبشأن  الحاسمة حكملا جاالتوم  املنهجية والتأكد من

 

 .للتقييمات حسابيةال الدقة إجراء أعدنا

 

 . املالية البيانات فيمع املبالغ املقيدة  التقييمات نتائجل أجرينا مطابقة

 

 بما   املوحدة  املالية  البيانات  في  املجموعة  إفصا   كفاية  مدى  بتقييم  قمنا

  ،19-فيرو  كوفيد  نتيجة  تاشأ  ي الت  املحددة  اليقين   عدم  حاالت  ذلك  في

 . 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 أمر التدقيق الرئيس ي 

 املالية  التقارير  بشأن والضوابط  علوماتملا لوجياتكنو  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

  على   واملعتمدة  ةاآللي  ةاليدوي  للضواب   الفعال  التشغيل   على  وتعتمد  املجموعة  قبل

 .املعلومات تكنولوجيا

 

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

  ، الخصوص  وج   على.  فعال  بشكل  وتشغيلها  الصلة  ذات  الداخلية  والضواب 

 والخطأ  االحتيال   احتمالية  من  للحد  ضرورية  الصلة  ذات  املدمجة   الضواب   تعتبر

 . األساسية  البيانات أو التطبيق في ييرتغلل تيجةن

 املالية  التقارير  بإعداد  الصلة  ذات  للتطبيقات  فهم  على  حصلنا  لقد

 .التطبيقات هذه تدعم التي  التحتية والباية

 

اختباًرا   الصلة   ذات  املعلومات  لتكنولوجيا  العامة  لضواب ل  أجرينا 

  الكمبيوتر   بواسطة  إنشاؤها  يتم  التي   واملعلومات  اآللية  بالضواب 

والضواب   تغطي  والتي  املعلومات  على  الحصول   وتغييرات  سًلمة 

 . الشبكة وعمليات البيانات ومركز البرامج

 

  الكمبيوتر   بواسطة  إنشاؤها  تم   التي   املعلومات   بفح   قمنا

  والضواب    الصلة  ذات  التطبيقات  من  املالية  التقارير  في  واملست دمة

 . بها الخاصة التقارير منطق على الرئيسية

 

  أنظمة   على  الرئيسية  األوتوماتيكية   التحكم   عناصر   على  اختباًرا  أجرينا

 . األعمال بإجراءات الصلة ذات  املهمة املعلومات تكنولوجيا
 

 املعلومات األخرى 

جلس اإلدارة  تقرير منا على سؤول عن املعلومات األخرى. تتضمن املعلومات األخرى التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلهو املمجلس اإلدارة إن 

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

 .حولها البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات لديناعلى املعلومات األخرى تشتمل 
 

عبر عن    الات املالية املوحدة على املعلومات األخرى، كما أننا البيان  ينا حول ال يشتمل رأ
ُ
بشأن هذه أي شكل من أشكال التأكيدات أو االستاتاجات  ن

 املعلومات.
 

االعت في  بذلك نضع  القيام  املعلومات األخرى، وعند  قراءة  في  تنحصر مسؤوليتنا  املوحدة،  املالية  للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  ما  فيما  كانبار  ت إذا 

بصورة مادية مع البيانات املالية املوحدة أو مع املعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا    ماسجمة املعلومات األخرى غير  

 . كانت تشوبها أخطاء مادية 
 

يتعلق باملعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل    ها فيماقمنا ب   املعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي   جوهري يعتري في حال خلصنا إلى وجود خطأ  

 . تاريخ إصدار تقرير مدقق الحسابات، فإننا ملزمون باإلبًلغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستد ي اإلبًلغ عن  في هذا الشأن 
 

بهذا األمر وات اذ اإلجراءات   املكلفين بالحوكمةإحاطة  ن علينا ، يتعي وجود خطأ مادي في التقرير السنوي للمجموعة أثناء قراءت  استاتجنافي حال 

 للمعايير الدولية للتدقيق.
ً
 املناسبة وفقا



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل 
 )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  ؤولة عندارة مسإن اإل 
ً
إعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وفقا

رورية  أنها ض   ، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة)وتعديًلت (  2015( لسنة  2أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )

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

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

تعلقة بمبدأ االستمرارية واست دام مبدأ االستمرارية كأسا  للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية املجموعة أو  مور املعن األ   االقتضاء

 إيقا  عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. 
 

 ة. مسؤولية اإلشرا  على عملية إعداد التقارير املالية للمجموع املكلفون بالحوكمةيتحمل 
 

 ات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة وليمسؤ 

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

يد املعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكن  ليس ن التأكأينا. إاالحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن ر 

 أي خطأ مادي عند وجوده. قد تاشأ األ 
ً
 للمعايير الدولية للتدقيق سو  تكتشع دائما

ً
 بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقا

ً
خطاء ضمانا

عتبر هذه األخطاء مادية إذا كا 
ُ
شكل معقول أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية  توقع بن من املنتيجة االحتيال أو الخطأ وت

 التي يت ذها املست دمون بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة. 
 

 للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم  نجريهاأعمال التدقيق التي  ومن بين 
ً
ولقد  دقيق. لية التخًلل عم مبدأ الشك املنهي  متبعين أحكام مهنية  بات اذوفقا

 بما يلي: 
ً
 قمنا أيضا

قيق  تحديد وتقييم م اطر األخطاء املادية في البيانات املالية املوحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التد •

ر  بأسا  إلبداء  لتزويدنا  كافية ومًلئمة  تدقيق  أدلة  املخاطر والحصول على  لتلك  إاملناسبة  املادية    ن م اطرأينا.  اكتشا  األخطاء  عدم 

 ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذ 
ً
 باألخطاء املادية الناتجة عن الخطأ نظرا

ً
متعمد    الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنة

 أو تحريع أو تجاوز الرقابة الداخلية.
 

تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظرو  الراهنة، وليس بغرض إبداء ك بغرض  قيق وذلفهم نظام الرقابة الداخلية املتعلق بأعمال التد •

 الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 
 

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

دارة لألسس املحاسبية املتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء دام اإل مة است التحقق من مدى مًلء •

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

 ملبدأ اال 
ً
ال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإن  يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات  ة. في حستمراريأعمالها وفقا

على    إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات املالية املوحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استاتاجاتنا

حتخ تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحدا  أو الظرو  املستقبلية قد تتسبب في توقع  عليها   الحصول  أدلة التدقيق التي تم

 ملبدأ االستمرارية. 
ً
 املجموعة عن مواصلة أعمالها وفقا

 

ة املوحدة تمثل املالي  لبياناتتقييم عرض البيانات املالية املوحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت ا •

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

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

 ية توجي  وتنفيذ أعمال التدقيق للمجموعة واإلشرا  عليها. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.ل مسؤولحن نتحماملالية املوحدة. ن

الحوكمة ب صوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني املحدد لها والنتائج الجوهرية املترتبة على أعمال  ب  املكلفين نتواصل مع  

 ري يتم اكتشاف  في نظام الرقابة الداخلية خًلل أعمال التدقيق.صور جوهلك أي قالتدقيق بما في ذ



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات املستقل 
 )تتمة( بنك الشارقة ش.م.ع.للسادة مساهمي  

 

 )تتمة( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

  إننا  
ً
ا بقواعد السلوك املنهي فيما يتعلق باالستقًللية، ونطلعهم على كافة العًلقات واألمور  التزامنبموجب   ملسؤولي الحوكمة نؤكد    تصريًحاُنقدم أيضا

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

ية أثناء تدقيق البيانات املالية املوحدة للفترة الحالية، وبذلك  كثر أهممور األالحوكمة، نحدد األ ب  املكلفين في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع  

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

 بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى  
ً
للغاية أن  يجب عدم اإلفصا  عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من املتوقع أن    ت نادرةفي حاال محظورا

 تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من املنافع التي تعود على املصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصا . 

 

 حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  إفـادة

شير إلى ما يلي)وتعديًلت (  2015( لسنة  2مارات العربية املتحدة رقم )دولة اإل تحادي لكما يقتض ي القانون اال
ُ
ديسمبر    31للسنة املنتهية في    ، فإننا ن

2021 : 
 

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

فق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية ما يتواادية، بتم إعداد البيانات املالية املوحدة، من كافة النواحي امل •

 ؛ )وتعديًلت ( 2015( لسنة 2املتحدة رقم )

 قامت املجموعة باالحتفاظ بسجًلت محاسبية منتظمة؛  •

 ؛للبنكالسجًلت املحاسبية مع  تتفق املعلومات املالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة •

 . 2021ديسمبر  31في األسهم خًلل السنة املنتهية في  شتريات أو إستثماراتك بأي مقم البنلم ي •

 مع األطرا  ذات العًلقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه املعامًلت  الجوهريةفي البيانات املالية املوحدة املعامًلت    37يبين اإليضا  رقم •

 إضافة إلى مبادئ إدارة تضار  املصالح؛ 

تيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن  املعلو   اًء علىبن •
ُ
،  2021ديسمبر    31، خًلل السنة املالية املنتهية في  البنك قد خالعمات التي أ

لبنك،  ، أو النظام األساس ي ل)وتعديًلت (  2015( لسنة  2أي من األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )

 ؛ و 2021ديسمبر   31قد يكون ل  تأثير مادي على أنشطت  أو مركزه املالي كما في لى وج  ع

 .  2021ديسمبر  31خًلل السنة املنتهية في   اإلجتماعيةاملساهمات  البيانات املالية املوحدة حول  35يبين اإليضا  رقم  •

 

 بمقتض خ القانون االتحاديباإلضافة إلى ذلك، 
ً

 أننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات التي  0182لسنة  (14رقم ) وعمًل
ً
، فإننا نؤكد أيضا

 رأينا أنها ضرورية ألغراض تدقيقنا. 

 

 ديلويت آند توش )الشرق األوس ( 

 

 

 أكبر أحمد 

 1141سجل مدققي الحسابات رقم القيد ب

 2022 أغسطس 24

 دبي

 تحدةبية املاإلمارات العر 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 

 

   املوحد الخسائر  و أرباح  ل ابيان 

 ديسمبر   31نتهية في للسنة امل
 

  ات إيضاح  2021  2020
    ألف درهـم   ألف درهـم 

      

 إيرادات الفوائد  29  1,007,929  1,430,779
 مصاريف الفوائد  30  (706,831)   ( 861,283)
      
      

 صافي إيرادات الفوائد     301,098  569,496
      

 تلرسوم والعمو  صافي إيرادات ا 31  174,017  106,438
 أر ا  عمالت أجنبية     20,989  155,999

 ما ا ستثمارات(  الر ح/)الخسارة  32  71,829  ( 20,415)
 عقارات  ال  الخسارة ما صافي   (14,571)   ( 191,187)

 اإليرادات اا رى  33  90,071  42,639
      

      

 إيرادات العمليات     643,433  662,970
 الية املوجودات املقيمة  انخفاض    سارةصافي  34  (127,582)   ( 744,459)

 
 

 
   

      

      
 العملياتالربح/)الخسارة(  من  صافي    515,851  ( 81,489)

 الد ل الغير  شغيلي ا  ر  33  -  449,338

 املوظفي    مصاريف شؤو  35  (152,900)   ( 217,742)

 ا ستهالك  35  (29,620)   ( 65,219)

 مصاريف أ رى  35  (94,084)   ( 118,101)

 إافاء موجودات غيـر ملموسة  13  (927)   ( 4,401)

  سارة في املركي النقدي  2  (191,206)   ( 577,037)
      

 قبل الضرائبالربح/)الخسارة(    47,114  ( 614,651)
 

 
 

   

      

  ارجية -مصاريف ضريبة الد ل   36  (4,705)   ( 51,745)
   

   

      

 لسنة لالربح/)الخسارة( صافي    42,409  ( 666,396)
 

 

 

   

      

   

 :عائدة إلى   
 مساهمي البنك    43,780  ( 654,883)
 اااراف غيـر املسيطرة    (1,371)   ( 11,513)

 
 

 
   

      

 لسنة لالخسارة( الربح/) صافي    42,409  ( 666,396)
 

 

 

   

      

(0.30 )  0.02  24 
للسهم الواحد   واملخفض األساس ي  الربح/)الخسارة( 

 )درهم(
 

 

 

   

 

 
   يتجيأ ما هذه البيانات املالية املوحد

ح
  ش ل اإليضاحات املر قة جيءا
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 

 

 
 

 املوحد   الشامل الدخل  بيان
 ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

2020  2021    
    هـم ألف در   مألف درهـ

      

 للسنة  الربح/)الخسارة(صافي    42,409  ( 666,396)
 

 

 

   

      

 الشامل اآلخر بـنود الدخل      
      

     
 إلى بيا  ا ر ا  أو الخسائر  

ح
البنود التي لا يتم إعادة تصنيفها  حقا

 املوحد
     

 

 

 

(58,546 )  43,871   
بالقيمة  مقاسة مالية  ملوجودات  ة العادلةصافي التغيـرات في القيم

 د ل الشامل اآل ر لة ما  الل ال العاد

700  14,932 
  

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملخاار اإلئتما  الخاصة ملطلو ات  
 بالقيمة العادلة ما  الل ا ر ا  أو الخسائر  مقاسة مالية 

     
 

   قدالبنود التي  
ح
أو الخسائر     ا ر ا  إلى بيا يتم إعادة تصنيفها  حقا

 املوحد
 ما الشركة التابعة  يااي تحويل العملةت اح   (  2,083,048)  -

 

 

 

   

 للسنة   ى اآلخر  ةالشاملالخسارة  مجموع   ( 2,024,245)  ( 57,846)
 

 

 

   

      

 للسنة ةمجموع الخسارة الشامل   ( 1,981,836)  ( 724,242)
      

     

 

 : عائدة إلى
      

 ك مساهمي البن    ( 1,980,465)  ( 712,729)

 اااراف غير املسيطرة    ( 1,371)  ( 11,513)

 

 

 

   

      

 للسنة ةمجموع الخسارة الشامل   ( 1,981,836)  ( 724,242)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   يتجيأ ما هذه البيانات املالية املوحدة.

ح
 ش ل اإليضاحات املر قة جيءا



16 
 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 

 

 املوحد  كية امللحقوق   ات في غيـر بيان الت
 مبر  ديس 31للسنة املنتهية في 

 
 مجموع  

 حقوق امللكية 

األطراف غيـر 

 املسيطرة

حقوق ملكية عائدة 

 إلى مالكي البـنك

األرباح املحتجزة /  

 )الخسائر املتراكمة(

احتياطي تحويل 

 العملة

 احتياطي التغيرات في 

 القيمة العادلة 

و   احتياطي عام

احتياطي النخفاض 

  ي القيمةف

 ال رأس امل حتياطي قانونيا حتياطي طوارئ ا

  

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

            

  2020 يناير  1الرصيد في   2,100,000 1.050.000 640,000 293.109 (682.249) - (402,710) 2,998,150 20,220 3,018,370

 الخسارة للسنةصافي   - - - - - - ( 654,883) ( 654,883) ( 11,513) ( 666,396)

 اآل رى  الخسارة الشاملة  - - - - ( 57,846) - - ( 57,846) - ( 57,846)

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

 ( 2ا  يض)إ تأثير التضخم املرتفع  - - - - - - 878,774 878,774 - 878,774

 العمليات مع مالكي املجموعة           

 إستبعاد إستثمارات بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل اآل ر   - - - - - - 15 15 - 15

 ]ج()10إيضا  [احتيااي ا نخفاض في القيمة  ما تحويل   - - - (4,147) - - 4,147 - - -

 (25)إيضا   ـرعاتبت  - - - - - - (7,500) (7,500) - (7,500)

 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

  للسنة الر حصافي   - - - - - - 43,780 43,780 (1,371) 42,409

  رى لشاملة اآل الخسارة ا  - - - - 58,803 ( 2,083,048) - ( 2,024,245) - ( 2,024,245)

 للسنةة  الشاملخسارة مجموع ال  - - - - 58,803 ( 2,083,048) 43,780 ( 1,980,465) (1,371) (1,981,836)

 ( 2)إيضا   تأثير التضخم املرتفع  - - - - - - 239,854 239,854 - 239,854

 املجموعةالعمليات مع مالكي            

 تثمارات بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل اآل ر اد إسإستبع  - - - - - - ( 82) ( 82) - ( 82)

 تحويل إلى رأ  املال  100,000 - - ( 100,000) - - - - - -

 ])ج(10إيضا   [حتيااي ا نخفاض في القيمة إ إلىتحويل   - - - 32,010 - - ( 32,010) - - -

 ( 25)إيضا     عوي  أعضاء مجلس اإلدارة  -     - (4,481) (4,481)  (4,481)

 (25تبـرعات )إيضا    -     - (7,500) (7,500)  (7,500)

 2021ديسمبر  31الرصيد في   2,200,000 1,050,000 640,000 220,972 (681,292) ( 2,083,048) 57,404 1,404,036 7,336 1,411,372

 

   يت ش ل اإليضاحات املر قة 
ح
ةالبيانات املالية املوحدجيأ ما هذه جيءا
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 

 

 املوحد   بيان التدفقات النقدية
 ديسمبر   31للسنة املنتهية في 

2020  2021   

 ألف درهـم

 معاد بيانها 

  

 ألف درهـم

 

 

 

 التد قات النقدية ما اانشطة التشغيلية

 للسنة قبل الضرائب الر ح/ )الخسارة(  47,114  ( 614,651)

 ديالت على:تع    

     

 ات تل ات واملعداستهالك املم  29,620  65,219

 إافاء املوجودات غيـر امللموسة  927  4,401

 على أدوات الديا    العالوة اافاء  (526)  627

 الر ح ما بيع  موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو     ( 156,391)  -

 عليها مقابل سداد ديو  ت مستحوذ ما موجودا ت صم رسوم ا عتراف باملستحقا  157,250  -

 أصول ثابتةالر ح ما بيع   (579)  (1,073)

 ما القيمة العادلة ما سندات ديا مصدرة الخسارةصافي   6,090  23,837

 ما القيمة العادلة ما مقايضة أسعار الفائدةالر ح صافي   ( 6,090)  ( 23,837)

 دات مالية أ رى ة ما موجو قيمة عادل ة)ر ح(/ سار صافي   (21,686)  37,952

 إستثمارات عقاريةما القيمة العادلة ما إعادة تقييم  )ر ح(/ سارة  ( 5,151)  107,524

  سارة غير محققة ما  موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو    277,341  83,663

 صافي  سارة انخفاض قيمة موجودات مالية  127,581  744,459

 مستلمة  توزيعات أر ا    (15,925)  ( 16,187)

  سارة في املركي النقدي   1,20619  577,037

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية  630,781  988,971

 تغييرات في     

 التـي  ستحق بعد ثالثة أشهر و الودائع واارصدة املستحقة ما البنوك   ( 351,879)  -

 وك املركيية الوادائع اإلليامية لدى البن  21,6111,0  ( 43,415)

 القروض والسلفيات   ( ,221.2092)  ( 2.060.256)

 موجودات أ رى   2,894,044  86,258

 ودائع العمالء  84,835  2,346,350

 مطلو ات أ رى   391,417  125,560

 لية األنشطة التشـغيـ الناتج من النقد  ,449.6002  1.443.468

 اإلدارة والتبـرعات د ع م ا آت أعضاء مجلس   (11,981)  (7,500)

 ألنشطة التشـغيـلية  الناتج منالنقد  صـافي  ,437.6192  1.435.968

 التدفقات النقدية من األنشطة الستثمارية     

 شراء ممتل ات ومعدات   (13,306)  (9,882)

 دات املتحصل ما بيع ممتل ات ومع  8,127  10,210

 ة أ رى شراء موجودات مالي  (196,859)  ( 3,868,406)

  إلى استثمارات عقاريةإضـا ات   ( 318,798)  ( 119,082)

 بيع موجودات مالية أ رى  املتحصل ما  6,028  243,672

 بيع موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو   املتحصل ما  371,814  -

 توزيعات أر ا     15,925  16,187

 ألنشطة الستثمارية املستخدم في    صافي النقد  (127.069)  ( 3,727,301)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 سندات ديا مصدرة   459,124  -

  سوية جيئية لسندات ديا مصدرة  -  ( 721,539)

 إلتزام ا يجار  (15,889)  ( 15,220)

 ألنشطة التمويلية  ادم في( من/)املستخ الناتجصافي النقد   443,235  ( 736,759)

(3,028,092 ) 

4,386,283  

2,753,785 

1,358,191 

 النقد وما يعادله  في )النقص(الزيادة /  صافي 

 النقد وما يعادل  في بدايـة السنة

 تأثير التحر ات في أسعار الصرف على النقد املحتف  ب   (3,422,458)  -

 (27)إيضاح هاية السنة يعادله في نالنقد وما   689,518  1.358.191
 

 
 

   يتجيأ ما هذه البيانات املالية املوحدةضاحات امل ش ل اإلي
ح
. ر قة جيءا
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

   معلومات عامة  1

 

  22ري صادر عا صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة بتاريخ  ـبموجب مرسوم أمي عامة  تأسس بنك الشارقة )"البنك"( كشركة مساهمة  

أعمال   البنك  . وقد بدأ  يالت ()و عد   1984لسنة    8ية رقم  وجب قانو  الشر ات التجار بم  1993اير   يل  في  بر وتم     1973ديسمبر  

بتاريخ   املتحدة  العر ية  اإلمارات  لدولة  املركيي  املصرف  عا  صادرة  بنكية  ر صة  بااعمال    .1974يناير    26بموجب  البنك  يقوم 

 املصر ية التجارية وا ستثمارية.

 

  ثمانيةة املتحدة. يمار  البنك أنشطت  ما  الل  قة، اإلمارات العر ي الشار   –  1394، ص.ب:  الخا في شارع    نكللبامل  ل    يقع املكتب

 . العي مديـنة و ، أبوظبي  ،دبي الشارقة،   ل ما إماراتالعر ية املتحدة في في دولة اإلمارات   روع

 

   إليهايشار ابعة ) أنشطة البنك وشر ات  الت البيانات املالية املوحدة تتضما 
ح
 ."امل موعة"(بـمعا

 

 أسس اإلعدادو  املرتفع التضخم 2

 

 وتحويل العملة  التضخم املرتفع

 

واملؤشرات املنصوص عليها    2020ينشر صندوق النقد الدولي توقعات التضخم. بتطبيق معلومات صندوق النقد الدولي لشهر أكتو ر  

  29رقم    يق معيار املحاسبة الدولي ا شديد التضخم اغراض تطب اني اقتصادح قتصاد اللبن ، يعتبر ا  29في معيار املحاسبة الدولي رقم  

رقم   الدولي  املحاسبة  ملعيار  ا 
و قح ااجنبية  العمليات  ترجمة  ااجنبي    21وإلعادة  الصرف  أسعار  في  التغيرات  اعتمدت  تأثير   ، و التالي 

،    رتفع إلى شركتها التابعةا قتصادات ذات التضخم امل املالية في  بالتقارير    املتعلق  29امل موعة اول مرة معيار املحاسبة الدولي رقم  

في   للسنة املنتهية  للمجموعة  البيانات املالية املوحدة  في   ، اللبناني  2020ديسمبر    31بنك اإلمارات ولبنا  ش.م.ل  . و  ييال ا قتصاد 

التضخم ا شديد  في      اقتصادح و التالي  إ   2021ديسمبر    31كما  امل،  معيار  الدول   للتط  29ي  حاسبة   
ح
قابال ييال  امل موعة     بيق على 

 .2021ديسمبر  31ملنتهية في للسنة ا 

 

31/12/2021  

معيار املحاسبة  بعد 

 22,700 @29الدولي رقم 

 ليرة لبنانية / دولر أمريكي 

 ألف درهم 

معيار املحاسبة تأثير 

 29الدولي رقم 

 تحويل العملة و 

   ألف درهم

ر املحاسبةمعياقبل   

1,507.5@  92الدولي رقم    

أمريكي  ية / دولر ليرة لبنان   

 ألف درهم 

  

 صافي الربح  224,864 ( 182,455) 42,409

   الشامل  الربحمجموع  284,672 ( 183,460) 101,212

 ى اآلخر  ةالشامل الخسارةعلى  تحويل العملة تأثير  - ( 2,083,048) -

 2020 سمبر يد 31 – حقوق امللكيةعلى  املتراكم 29الدولي رقم معيار املحاسبة تأثير   236,269 

 2021 أشهر  12 – حقوق امللكيةعلى 29معيار املحاسبة الدولي رقم تأثير   239,854 

  حقوق امللكية 3,201,757 ( 1,790,385) 1,411,372
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  أسس اإلعدادو التضخم املرتفع  2

 بع()يتاملرتفع وتحويل العملة التضخم 

 

31/12/2020  

بعد معيار املحاسبة الدولي  

ليرة   1,507.5@  29مرق

 لبنانية / دولر أمريكي 

 ألف درهم 

 

تأثير معيار املحاسبة  

 29الدولي رقم

 ألف درهم 

 

معيار املحاسبة الدولي  قبل 

ليرة   1,507.5@  29رقم

 لبنانية / دولر أمريكي 

 ألف درهم 

 

  

 في الخسارةصا (23,891) ( 642,505) ( 666,396)

   ةسارة الشاملالخ  مجموع (81,737) ( 642,505) ( 724,242)

 2020 أشهر  12 – حقوق امللكيةعلى 29تأثير معيار املحاسبة الدولي رقم   878,774 

 حقوق امللكية  2,929,148 236,269 3,165,417

 

 مع معيار املحاسبة الدولي  
ح
عار  .ل ما  الل تطبيق مؤشر أسولبنا  ش.م  نك اإلماراتالبيانات املالية لب   عرض، تم إعادة    29تماشيا

تاريخعام  ل ا املقارنةاإعداد    في  املبالغ  البيانات  لتقرير على  تاريخ إغالق  في  اللبنانية،  لليرة  الشرائية  القوة  في  التغيرات  ، ما أجل عكس 

الد ل  تم  عديل    , املالية بيا   وكذلك  املالي  املركي  بيا   في  النقدية  غير  الد ل البنود  اآل   و يا   النقدي الشامل  التد قات  و يا   ة   ر 

اإل  لبنك  الحالية  لـتغ للسنة  ا  املاليةي مارات ولبنا  ش.م.ل و قح بياناتها  تاريخ عرض  في  املستهلك،  القياس ي  و   .ير مؤشر أسعار  الرقم   ا  

 . 921.40وأغلق عند  284.04املشمولة بالتقرير  السنةاسعار املستهلك في بداية 

 

بالخسيتم ا   تم    ارة فيعتراف  النا صافي املركي النقدي والتي  أنها الفرق  النقدية وحقوق  اشتقاقها على  بيا  ااصول غير  تج عا إعادة 

      ، بلغت الخسارة الناتجة عا صافي املركي   2021امللكية والبنود في بيا  الد ل الشامل في بيا  الر ح أو الخسارة امل مع.  الل عام  

  .درهم( مليو   577: 2020و  درهم )ملي   191نا  إلمارات ولب النقدي لبنك ا

 

دو ر   ل  املقومة بالدو ر اامري ي لشركتنا التابعة اللبنانية، بضرب    ااصول واإللتزاماتعلى    21إ  تطبيق معيار املحاسبة الدولي رقم  

النتيجة على معدل    1507.50  الصرفأمري ي بسعر   ة  وقسمة  البالغ  منص  .  6.6و ر يساوي  ، جعل الد22،700صير ة   
ح
 ك  إ     سنتا

ال اللب ر ط  اليرة  بالدو ر  أي دعم  امري ي نانية  تقديم  مقابل  الدولي  النقد  لصندوق  أساس ي  مبي  .  هو مطلب   إن  سيترتب    ،وكما هو 

 تلقائي 
ح
هذا  ك    ا ال عا  ال ل ر ط  ا  بنانيةليرة  ،بالدو ر  ل   امري ي  تلقائيح وسي و   كبير  إيجابي  تأثير  مستوى ذلك  على  املسا  ا  همي   حقوق 

   مقومة بالدو ر اامري ي. هالتزاماتإو   هاأصول  ما %80حوالي أ  للشركة التابعة حيث 

 

توحيد   عند  ااجنبية  والعمالت  املرتفع  التضخم  على  املالية  للتقارير  الدولية  املعايير  بتطبيق  للبنك  املوحدة  املالية  البيانات  تتأثر 

للبنك في  بيا  املر ر هذا على   لبنا . يؤث   الشركة التابعة  نتيجة  كي املالي املوحد للبنك و ل بند منفرد في   يا  الر ح أو الخسارة املوحد. 

واملستثمريا،    ،وال هات التنظميةالبيانات املالية )التي  شمل مجلس اإلدارة، واإلدارة،    املطلعي  علىلذلك، قد ي و  ما الصعب على  

 عة لها في لبنا .ظر عا تأثير الشركة التاب عة بصرف النأداء امل مو وو ا ت التصنيف ، إلخ(  هم 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  أسس اإلعدادو التضخم املرتفع  2

 

 التضخم املرتفع وتحويل العملة )يتبع(

 

لك نتيجة  .  وذ مليو  درهم( 666بقيمة  سارة  :2020)مليو  درهم  42مبلغ  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في   املعلا بلغ صافي الر ح 

معيار  لت رقم  طبيق  الدولي  املوحدة سو   29املحاسبة  املالية  البيانات  في  للسنة  ,  عر صرف صير ة  الد ل  انخفاض صافي  إلى  أدى  مما 

يتم  لو  .  مليو  درهم(  642    :2020)  مليو  درهم  183بمقدار   لو استخدمت امل موعة    29تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم            لم  و 

 ما سعر صير ة رة لبنانية / دو ر أمري ي لي  1،507.5البالغ    بتاملثسعر الصرف  
 
              بد 
ح
كما في   ليرة لبنانية / دو ر أمري ي  22،700البالغ       

في  2021ديسمبر    31 املنتهية  للسنة  الر ح  )  225  سيبلغ  2021ديسمبر    31،  ا  صافي  لو  2020مليو  درهم  يتم  :  املعيار            لم  تطبيق 

 مليو  درهم(.  24سيبلغ  2020ديسمبر   31ملنتهية في ارة للسنة ا  صافي الخس ا 29 املحاسبي الدولي رقم

 

 724:  سارة بقيمة  2020مليو  درهم إمارا ي )  1،982مبلغ    2021ديسمبر    31للسنة املنتهية في    ةبلغ مجموع الخسارة الشاملة املعلن

لتطبيق نتيجة  البيان عر صرف صير وس  29معيار املحاسبة الدولي رقم    مليو  درهم(. جاء ذلك  في  إلى    ات املالية املوحدة ، مماة  أدى 

تطبيق املعيار املحاسبي            لم يتم    مليو  درهم(.  لو   642:  2020مليو  درهم )  2،267خسارة الشاملة للسنة بمقدار  انخفاض مجموع ال

 ما سعر صير ة  ر أمري ي نانية / دو  ليرة لب  1،507.5البالغ  استخدمت امل موعة سعر الصرف املثبت بالدو ر لو و  29الدولي رقم 
 
              بد 
ح
     

  2021ديسمبر    31،  ا  مجموع الد ل الشامل للسنة املنتهية في  2021ديسمبر    31كما في   ليرة لبنانية / دو ر أمري ي   22،700  لبالغ ا

  31في  ة املنتهية  لشاملة للسن الخسارة ا  مجموع ا     29  تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم          لم يتم  : لو  2020مليو  درهم )  285  سيبلغ

    مليو  درهم(. 82سيبلغ  2020ديسمبر 

 

في   املعلا كما  امللكية  نتيجة  جاء ذلك  ليو  درهم(.  م  3,165:  2020)  مليو  درهم  1,411مبلغ    2021ديسمبر    31بلغ إجمالي حقوق 

إجمالي حقوق امللكية  إنخفاض           د ى إلى           ، مم ا أ دة  وسعر صرف صير ة في البيانات املالية املوح  29عيار املحاسبة الدولي رقم  م  لتطبيق 

)  1،791  قداربم درهم  بقيمة  2020مليو   إرتفاع  لو  236:  درهم(.  يتم  مليو   رقم            لم  الدولي  املحاسبي  املعيار  ولو  29تطبيق   ،

 ما سعر صير ة ا ليرة لبنانية / دو ر أمري ي  1،507.5استخدمت امل موعة سعر الصرف املثبت البالغ 
 
                بد 
ح
نية  ليرة لبنا   22،700لبالغ    

لو    :2020مليو  درهم )  3،202  سيبلغ  2021ديسمبر    31،  ا  إجمالي حقوق امللكية كما في  2021ديسمبر    31ي  كما ف  دو ر أمري ي   /

 . مليو  درهم( 2,929 سيبلغ 2020ديسمبر  31كما في حقوق امللكية   ا  مجموع  29 تطبيق املعيار املحاسبي الدولي رقم          لم يتم  
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  دأسس اإلعداو التضخم املرتفع  2
 

 )يتبع(املرتفع وتحويل العملة التضخم 

 
  2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31

   29معيار رقم قبل تطبيق 

 ليرة لبنانية / دولر أمريكي 1,507.5@ 

   29رقممعيار  تطبيق  قبل 

 ليرة لبنانية / دولر أمريكي 1,507.5@ 

 

 رهـمألف د

 يانها معاد ب 

 

  ألف درهـم 

 املوجـودات

 ركيية املبنوك النقد وأرصدة لدى  6,565,551  5,534,099

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك   96,241  129,046

 إتفاقيات إعادة الشراء  -  114,234

 قروض وسلفيات، صافي  22,397,830  20,519,282

 ة قيمة العادلاستثمارات مقاسة بال 515,800  420,978

 فة املطفأة قاسة بالت لاستثمارات م 4,417,179  4,240,833

 إستثمارات عقارية  1,091,543  767,594

 موجودات غير ملموسة   23,362  24,609

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو   1,492,699  2,867,827

 موجودات أ رى  1,360,200  868,264

 ت جبة للمشتقالعادلة املو القيمة ا 9,083  49,730

329,028 
 

 ومعدات  ات ممتل 300,700
   

 

 

 

  

35,865,524 
 

 مجموع املوجودات  38,270,188
 

 

 
 

 
 

 املطلوبات وحقوق امللكية 
 

 

  

 
 

 املطلوبات 

 ودائع العمالء  26,491,847  23,672,584

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك  238,405  240,915

 عادة بيع يات إإتفاق 750,000  2,438,842

 مطلو ات أ رى  2,226,078  1,614,143

 القيمة العادلة السالبة للمشتقات  8,922  15,941

4,953,951 
 

 سندات ديا مصدرة  5,353,179
    

32,936,376 
 

 مجموع املطلوبات  35,068,431
 

 

 

 

 
 

 وق امللكية  حق 

 
 

 رأس املال واإلحتياطيات 

2,100,000 
 

 ل املارأ   2,200,000

1,050,000 
 قانوني  احتيااي 1,050,000 

640,000 
 احتيااي اوارئ  640,000 

288,962 
 واحتيااات أ رى  احتيـااي عام 220,972 

(740,095 ) 
رات فيااحتيااي  (680,288)   القيمة العادلة  لتغي 

(418,426 ) 
 

 الخسائر املتراكمة ( 236,263)
    

    

2,920,441 
 

 ية عائدة إلى مالكي البـنك ملك حقوق  3,194,421

8,707 
 

 اااراف غيـر املسيطرة 7,336
   

 

2,929,148 
 

 مجموع حقوق امللكية  3,201,757
   

 

 
 

  

35,865,524 
 

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية  38,270,188
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  أسس اإلعدادو التضخم املرتفع  2
 

 )يتبع(عملة املرتفع وتحويل الالتضخم 

 
 

 

  2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31

   29رقممعيار  قبل تطبيق 

ليرة لبنانية / دولر   1,507.5@ 

 أمريكي

   29رقممعيار  قبل تطبيق  

ليرة لبنانية / دولر   1,507.5@ 

 أمريكي

 

  ألف درهـم   ألف درهـم 

    

 إيرادات الفوائد 1,148,289  1,282,247

(808,843 ) 
 

 الفوائدمصاريف  ( 713,707)
   

 

   
 

 صافي إيرادات الفوائد   434,582  473,404
 صافي إيرادات الرسوم والعمو ت  192,977  95,599

 أر ا  عمالت أجنبية   23,926  153,510
 ( ما ا ستثمارات  الر ح/)الخسارة  71,854  (20,423)
 العقارات  ما الخسارة  صافي ( 14,571)  ( 191,186)

42,490 
 

 يرادات اا رى إل ا 90,055
 

 
 

 

 
 

  553,394 
 

 إيرادات العمليات  798,823

(684,116 ) 
 

 صافي  سارة انخفاض قيمة املوجودات املالية ( 216,360)
   

 

(130,722 ) 
 

 العمليات  )خسارة(/يراداتإ صافي 582,463
449,338 

 

 الد ل الغير  شغيلي ا  ر  -

(187,676 ) 
 

 في  شؤو  املوظ   مصاريف ( 186,203)

(38,707) 
 

 ا ستهالك  (32,993)

(106,096 ) 
 

 مصاريف أ رى  ( 116,627)

(1,252 ) 

 

 إافاء موجودات غيـر ملموسة ( 1,247)
    

(15,115 ) 
 

 الر ح/)الخسارة( قبل الضرائب  245,393
   

 

    

(8,776 ) 
 

  ارجية  -مصاريف ضريبة الد ل  ( 20,529)
 

 

 

 
 

 
 

 

(23,891) 
 

 ة سنللربح/)الخسارة( ل اصافي  224,864
   

 
    

 
 

 الشامل اآلخر بـنود الدخل  

 
 

  

 
 

 إلى بيا  ا ر ا  أو الخسائر   
ح
البنود التي لا يتم إعادة تصنيفها  حقا

 املوحد

(58,546 )  44,876 
بالقيمة  مقاسة صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية 

  ر  الشامل اآل  العادلة ما  الل الد ل 

700  14,932 
اار اإلئتما  الخاصة ملطلو ات القيمة العادلة ملخصافي التغيـرات في 

 بالقيمة العادلة ما  الل ا ر ا  أو الخسائر  مقاسة مالية 
 

 
 

 

(57,846 )  59,808 
 للسنة ى اآلخر  ةالدخل /)الخسارة( الشامل مجموع

 

 

 

 

 مل للسنةخسارة( الشامجموع الدخل /)ال  284,672  (81,737)
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  الدولية املعايير تطبيق   3

 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية 3-1

 

ات سارية للفتر  والتي أصبحت  ،دلة التالية ديدة واملع املالية ال  في هذه البيانات املالية املوحدة املعايير الدولية إلعداد التقاريرلقد تم 

على   جوهري هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير . ولم يترتب على اعمتاد 2021يناير  1 أو بعد  السنوية التي تبدأ في

 الترتيبات املستقبلية. عامالت أو ى محاسبة امل عل إ  إ  اعتمادها قد يؤثراملبالغ املدرجة للسنوات الحالية والسابقة 

 . املعدلاار املفاهيمي للتقارير املالية" إل "ا ▪

 .ااعمال التجاريةج ااعمال" لتوضيح  عريف ادمعمليات ان "  3 عديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

رقم   ▪ املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  على  امل   7 عديالت  اإل اادوات  إل الية:  الدولي  واملعيار  رقم  صاحات  التقارير    9عداد 

 .سعر صرف اإليبـور ما قبل ا ستبدال في سياق إصال   بشأ  بأمور وات املالية  ااد

ييرات السياسات املحاسبية والتغ  8 رقم عرض البيانات املالية ومعيار املحاسبة الدولي  1 رقم  عديالت على معيار املحاسبة الدولي ▪

 . ااهمية ال وهريةبتعريف   طاء املحاسبية املتعلقةتقديرات واا في ال 

 

 إصالح معيار سعر الفائدة 

 

أسعار  واستبدال بع  ااسعار املعروضة بي  البنوك )  ، يتم إجراء إصال  أساس ي ملعايير معد ت الر ح الرئيسية على الصعيد العاملي 

 "(.سعر اإليبـور "إصال   إليها باسم خاار )يشاربديلة شب   الية ما امل  بأسعار(  اإليبـور 

 

ومعايير املحاسبة الدولية    ، 9) عديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية    2املرحلة    -التعديالت في إصال  معيار سعر الفائدة  

( تقدم وسيلة  16املالية رقمداد التقارير  الدولي إلعواملعيار    ، 4واملعايير الدولية للتقارير املالية    ، 7واملعايير الدولية للتقارير املالية    ، 39

اإلصال  يتطلبها  التي  للتعديالت  أن   ، عملية  إيقاف  وتوضيح  يتم  لم  إصال      بسبب  التحوط  قط  اإليبـور محاسبة  إلى  ،  سعر  إضا ة 

إصال    الناش ة عا  املخاار  ومدى  بفهم ابيعة  للمستخدمي   التي  سمح  اإل صاحات  املنشأة  تي ال   اإليبور   سعر تقديم  لها    تتعرض 

وكذلك الطريقة التي يتم    ، مرجعية بديلة أسعار  إلى  تحول املنشأة للتحول ما أسعار اإليبور  لتلك املخاار باإلضا ة إلى    إدارتهاوكيفية  

 . التحول هذا  بها إدارة

 

إلعداد  ى املعيار الدولي  عديالت عل   -ر الفائدة  عديالت املرحلة الثانية إصال  معيار سعلقد اعتمدت امل وعة  الل السنة ال ارية 

إلعداد التقارير  املعيار الدولي و  ،7 إلعداد التقارير املالية رقماملعيار الدولي و  ، 39 رقم معيار املحاسبة الدولي ، و 9 ر املالية رقمالتقاري 

  امل موعة ما عكس آثار التحول مامكا  ُ ت  التعديالت  هذه   إ  اعتماد . 16 إلعداد التقارير املالية رقماملعيار الدولي و  4 املالية رقم 

ح                                    ( اسعار الفائدة املعيارية البديلة )يشار إليها أيض ا باسم "املعد ت الخالية ما املخاار"(  سعر اإليبـور ااسعار املعروضة بي  البنوك )                                                 

 تأثيرات محاسبية   تو ر معلومات مفيدة ملستخدمي البيانات املالية. إحداخ  دو  

 

إعادة    ، على سبيل املثال ، ومنها  تشغيليةالخاار  امل  في  سعر اإليبـور تيجة إلصال   ة التي  عرضت لها امل موعة ن الرئيسي   املخاار   مثل وتت 

وتحديث اانظمة التي  ستخدم    ، وتحديث الشروط التعاقدية  ، التفاوض على عقود التمويل ما  الل املفاوضات الثنائية مع العمالء

اإليبـور  الضوابط  ومراج  سعر  اعة  باإلصال  واملخااالتشغيلية  التنظيمية.  ملتعلقة  املالية  و ر  املخاار    سعر على مخاار        ح  غالب ا تقتصر 

 الر ح. 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق   3

 

 بعدير السارية املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغ  3-2

 
 

با عتماد  بعد  امل موعة  تقم  إلعد  لم  الدولية  للمعايير  يتم  املبكر  ولم  إصدارها  تم  التي  التالية  واملعدلة  ال ديدة  املالية  التقارير  اد 

 إجراء تقييم لتأثير املتطلبات ال ديدة. العمل بها بعد. إ  اإلدارة بصدد 
   

 املعّدلة ة الجديدة و املعايير الدولية إلعداد التقارير املالي 

سارية للفترات السنوية   

 في أو بعد  بدأ ي تالت
 

 
 

واملتعلق بالعائدات    املمتل ات واآل ت واملعدات   16 عديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  

 قبل ا ستخدام املقصود. 

 2022يناير  1 

   

ملتعلقة  ئة واملوجودات املحتملة ا لو ات الطار خصصات واملط امل   37 عديل على معيار املحاسبة الدولي رقم  

 بالعقود املرهقة. 

 2022يناير  1 

   

 2022يناير  1  .: دمج ااعمال املتعلقة باإلشارة إلى اإلاار املفاهيمي 3 عديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  
   

 2022يناير  1  2020-2018لية  تقارير املا التحسينات السنوية على املعايير الدولية إلعداد ال 
   

 2023يناير  1  .السياسات املحاسبية والتغييرات في التقديرات واا طاء املحاسبية   8الت على معيار املحاسبة الدولي  دي  ع 
   

أنها  واملتعلقة بتصنيف املطلو ات على    عرض البيانات املالية   1التعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم  

 داولة ة أو غير مت متداول 

 2023يناير  1 

   

 2023يناير  1  عقود التأمي    17 عديل على املعيار الدولي إلعداد املالية رقم  
   

املالية   للتقارير  الدولي  املعيار  على  املوحدة   10 عديل  املالية  رقم    البيانات  الدولي  املحاسبي    28واملعيار 

بيع    ع املشتركة لة واملشاري ا ستثمارات في الشر ات اليمي  أو مساهمة املوجودات ما   يما يتعلق بمعامالت 

 ستثمرياامل 

تم إرجاء تاريخ ا عتماد   

 إلى أجل غير مسما. 

   

ا  ي، كماملبدئ في  ترة التطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت ال ديدة في البيانات املالية املوحدة للمجموعة    اعتمادتتوقع اإلدارة 

على البيانات املالية املوحدة للمجموعة في  جوهري  تأثير أي  ة فسيرات والتعديالت ال ديد اعتماد هذه املعايير والت يترتب على   تتوقع أ 

  ترة التطبيق ااولي. 
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 )يتبع( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق   3

 

 )يتبع(  وغير السارية بعددة واملعدلة قيد اإلصدار  الية الجديالتقارير امل املعايير الدولية إلعداد   3-2

 

يت  ولم  إصدارها  تم  التي  التالية  واملعدلة  ال ديدة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  املبكر  با عتماد  بعد  امل موعة  تقم  م  لم 

 ت ال ديدة.إجراء تقييم لتأثير املتطلبا العمل بها بعد. إ  اإلدارة بصدد 

   

 ر املالية الجديدة واملعّدلة املعايير الدولية إلعداد التقاري 

سارية للفترات السنوية التي   

 تبدأ في أو بعد

   

رقم   املالية  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  على  واملعدات   16 عديالت  واآل ت  واملتعلق    املمتل ات 

 بالعائدات قبل ا ستخدام املقصود. 

 2022ر يناي  1 

   

رق  الدولي  املحاسبة  معيار  املحتملة    37م   عديل على  واملوجودات  الطارئة  واملطلو ات  املخصصات 

 املتعلقة بالعقود املرهقة. 

 2022يناير  1 

   

 2022يناير  1  .: دمج ااعمال املتعلقة باإلشارة إلى اإلاار املفاهيمي 3 عديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية  

   

 2022يناير  1  2020-2018عداد التقارير املالية  السنوية على املعايير الدولية إل ينات  التحس 

   

الدولي   املحاسبة  معيار  على  املحاسبية    8 عديالت  التقديرات  في  والتغييرات  املحاسبية  السياسات 

 .واا طاء 

 2023يناير  1 

   

الدولي رقم   البيا   1التعديالت على معيار املحاسبة  املال عرض  املطلو   ية نات  بتصنيف   ات واملتعلقة 

 غير متداولة على أنها متداولة أو  

 2023يناير  1 

   

 2023يناير  1  عقود التأمي    17 عديل على املعيار الدولي إلعداد املالية رقم  

   

  28  الدولي رقم   ار املحاسبي واملعي   البيانات املالية املوحدة   10 عديل على املعيار الدولي للتقارير املالية  

الشر   في  واملشاريع ا ستثمارات  اليميلة  مساهمة    املشتركة   ات  أو  بيع  بمعامالت  يتعلق   يما 

 املوجودات ما املستثمريا 

تأجييل بدء التطبيق الى زما   

 غير معلا 

   

على    تطبيق ااولي، وأ  يترتبفي  ترة ال ية للمجموعةتوقع اإلدارة اعتماد هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت ال ديدة في البيانات املال 

والتفسيرات والتعديالت ال ديدة قد أي تأثير جوهري على البيانات املالية للبنك في  ترة التطبيق ااولي.  اعتماد هذه املعايير
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 أسس اإلعـداد  4

 

 بيان اإللتزام  4-1

 

ال  للمعايير  ا  و قح املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  إلعداتم  التقارير  دولية  مجلسد  عا  الصادرة  الدولية   املالية   املحاسبة    معايير 

املتحدة رقم   العر ية  لدولة اإلمارات  القانو  ا تحادي  في ذلك  بما   ، املتحدة  العر ية  في دولة اإلمارات  بها  املعمول  لعام    2واملتطلبات 

قانو     2015 اإلماراتية  ا  2015)"الشر ات  بالقانو   املعدل  رقم"(  في    2020لسنة    26   تحادي  لبع     2020سبتمبر    27الصادر   ،

ا ما ااح ام التي   . 2018( لسنة  14، ومرسوم القانو  ا تحادي رقم ) 2021يناير   2ستد ل حيز التنفيذ اعتبارح

  

 القياس أسس  4-2

 

التاريخية، باستثنا الت لفة  ملبدأ  البيانات املالية املوحدة و قا  ا ء بع لقد تم إعداد     اادوات 
ُ
امل نهايةكصنفة  ملالية  في   ل    قيم عادلة 

 ا هو موضح في السياسات املحاسبية أدناه.   ترة تقرير، كم

 

ا لذلك  رتفعيعتبر ا قتصاد اللبناني م النتائج والتد قات النقدية واملركي املالي لبنك اإلمارات ولبنا  ش.م.ل    إظهارتم    ،التضخم. و قح

 قرير. خ الت تاري  عندية ما حيث وحدة القيا  ال ار 

 

 عرض العملة الفعالة و ال 4-3

 

قرب  ا ة القيم اا رى إلى أقرب ألف درهم، باستثناء ما يتم تحديده  عرض البيانات املالية املوحدة بالدرهم اإلمارا ي )الدرهم( وتُ
ُ
على   

 ذلك.  الف 

 

 ملخص بأهم السياسات املحاسبية  5

 

 أسـاس التـوحيد  5-1

 

 تحقق السيطرة عندما ي و  للبـنك:نشآت الخاضعة لسيـطرت . ت يانات املالية للبنك وامل املوحدة البات املالية تتضما البيان 

 

 السلطة على املنشأة املستثمر بها، •

 ، و  املستثمر بها ة، ما ارتبااها باملنشأة غيـر املت لـ / الحقوق في العوائد التعرض   •

 .هاثمر باملستأثير على قيمة عوائد املنشأة لت ل ستثمر بهاامل القدرة على ممارسة السلطة على املنشأة  •

 

ات  غيـر أم   إذا ما  انت الحقائق والظروف  شير إلى أ  هناك     املستثمر بهاسيطر على املنشأة  بإعادة تقييم ما إذا  ا  ي   يقوم البنك 

لحماية )على سبيل املثال   يها حقوق االتي تصبح  وهذا يشمل الظروف على عنصر أو أكثر ما عناصر السيـطرة الثالثة املوضحـة أعاله.

 وهرية وتؤدي الى سيطرة البنك كمستثمر.اكثر ما عالقة اإلقراض( ج
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 )يتبع(ملخص بأهم السياسات املحاسبية  5

 

 )يتبع(  أسـاس التـوحيد 5-1

 

بها عا غالبية ح املستثمر  املنشآت  ما  أي  في  بالبـنك  الخاصة  التصويت  تقل حقوق  التصويت عندما  السقوق  تتحقق  للبنك  ،  يطرة 

ت و  حق ملنحها  عندما  التصويت  ا ية  يأ ذ  وق  منفرد.  بش ل  بها  املستثمر  باملنشآت  الصلة  اانشطة ذات  توجي   عملية على  قدرة 

في املنشأة املست للبنك حقوق التصويت  ما إذا  ا   بعي  ا عتبار  ا ة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم  بها أم  البـنك     ثمر 

 ي  تلك الحقائق والظروف: ي ملنحها السيـطرة، وما ب بش ل يكف

 

 ح م حقوق التصويت التـي يحوزها البنك باملقارنة مع ح م حقوق التصويت لحاملي حقوق التصويت اا ريا؛  ▪

 حقوق التصويت املحتملة للبنك وحاملي حقوق التصويت اا ريا واااراف اا رى؛  ▪

 ا رى؛  التعاقدية االترتيبات  الحقوق الناش ة ما ▪

 رى التـي  شير إلى أ  البنك ل ، أو ليس ل ، القدرة الحالية على توجي  اانشطة ذات الصلة  ائق والظروف اا غيـرها ما الحقو   ▪

 وقت الحاجة  تخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت وا جتماعات السابقة للمساهميـا. 

 

الشر ات ما  أي  توحيد  عن   يبـدأ  البنكدما  التابعة  الشر   يحصل  على  السيطرة  ذل على  ويتوقف  التابعة،  بفقد  كة  التوحيد  البنك  ك 

مستبعدة   أو  عليها  مستحوذ  تابعة  شركة  أي  ومصاريف  إيرادات  تضمي   يتم  الخصوص،  وج   وعلى  التابعة.  الشركة  على  للسيطرة 

الد ل    السنة الل   بيا   الخسارة  في  الب املوحدأو  حصول  تاريخ  السيما  على  السيط  وحتـىطرة  نك  عا  البنك  توقف  على  تاريخ  رة 

 الشركة التـابعة.

 

 توزع اار ا  أو الخسائر وأي م و  للد ل الشامل اآل ر إلى مال ي الشركة اام ولألاراف غيـر املسيـطرة.  

 

إلى مال ي الشركة اام وإلى اااراف غيـر املسيـطرة حت نتج عاوُيعيى مجموع الد ل الشامل اآل ر  ع ي في رصيد  ذلك    يل    ا إ  

 املسيـطرة. اااراف غيـر 

 

 عند الضرورة، يتم إد ال  عديالت على البيانات املالية للشر ات التابعة بغية تماش ي سياساتها املالية مع السياسات املحاسبية للبنك. 

 

بادلة بي   املرتبطة باملعامالت املت ة الدا لية  قات النقدي تلغى جميع املوجودات واملطلو ات وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف والتد 

 .توحيد البيانات املاليةوعة بال امل عند  مأعضاء امل 

 

الت  ملكية  غيـر إ   حص   في  التابعة،    البنكات  الشر ات  إلى  قدا     التـي و في  تؤدي  يتم  البنك     التابعة،  الشر ات  على  للسيطرة 

يتم   ملكية.  كمعامالت  الد ترية لحص   ى  عل  عديل  اء  إجر محاسبتها  حقالبنك  القيم  اااوحص   لتعكس    غيـر راف  وق  املسيطرة 

مباشرة في حقوق امللكية بالفرق بي  مبالغ  عديل حص  حقوق اااراف    ا عتـرافات في حصصهم في الشر ات التابعة.  يتم  غيـر الت 

للمبلغ املد وع  غيـر رة  امللكية مباش   و   ل في حقوق ،  املتوقع استالم   /تلماملساملبلغ  أو    الواجب د ع ،   /املسيطرة والقيمة العادلة 

 امل موعة.مال ي وتوزع على 
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 )يتبع(ملخص بأهم السياسات املحاسبية  5

 

 )يتبع(  أسـاس التـوحيد 5-1

 

ا ر ا    بيا   ضما  الخسارة  أو  بالر ح  ا عتـراف  يتم  التابعة،  الشر ات  أحدى  على  سيطرت   البنك  يفقد  الخسائر  عندما  املوحد  أو 

)ويحت  بي   إجمالي 1سب  الفرق  ا   (  للمبلغ  العادلة  )القيمة  و  املتبقية  للحص   العادلة  والقيمة  السابقة 2ملستلم  الد ترية  القيمة   )

  للموجودات )وما ضمنها الشهرة(، ومطلو ات الشركة التابعة وحص  أي ما اااراف غيـر املسيطرة. تحتسب  ا ة املبالغ املعترف بها

في    
ح
الد ل  مسبقا يتم  بيا   والتـي  اآل ر  علالشامل  التابعة  الشركة  املوجودات  محاسبة  استبعد  قد  البنك  أ   لو  كما  أساسها  ى 

واملطلو ات ذات الصلة باملنشأة بش ل مباشر )أي تم إعادة تصنيفها الى اار ا  أو الخسائر أو تحويلها إلى   ة أ رى ما   ات حقوق  

.(.  عتبـر القيمة العادلة اي إستثمارات  التقارير املالية الساريةاملعايير الدولية إلعداد ب  ما قبل  حدد / مسمو امللكية حسب ما هو م

 للمعيار  
ح
مستبقاة في شر ات تابعة سابقة بتاريخ  قدا  السيطرة م ا  ة للقيمة العادلة عند ا عتـراف املبدئي لالحتساب الالحق و قا

بدئي لالستثمار في الشر ات اليميلة أو  لت لفة عند ا عتـراف املأو، إ  أمكا التطبيق، ا  2010ادر عام الص 9ة رقم الدولي للتقارير املالي 

 املشاريع املشتركة.

 

 النقد وما يعادله 5-2

 

نــوك تحقة مــا الب رصــدة املســ ا يعادل  النقد املتو ر فــي الصــندوق وأرصــدة غيــر مقيــدة لــدى البنــوك املركييــة والودائــع وايتضما النقد وما  

ســتحواذ،   ثــة أشــهر مــا تــاريخ االل أقــل مــا ث الدات الســائلة التــي  ســتحق  ــ لة إلى بنوك أ رى واملوجو قيد التحصيل ما أو املحو   والبنود

ــر فـــي قيمتهـــا العادلـــة، والتـــي  ســـتخدمها امل موعـــة  يل جـــل. يـــتم   ـــ ا دارة التزاماتهـــا قصـــيرة ااإل واملعرضـــة ملخـــاار غيـــر هامـــة نتيجـــة التغيـ

 ملركي املالي املوحد.لت لفة املطفأة في بيا  اا يعادل  باالنقد وم

 

 إتفاقيات إعادة الشراء   5-3

 

املبالغ   عرض  يتم  املستقبل.  في  محدد  وقت  في  بيعها  بإعادة  ا لتزام  مع  متزاما  بش ل  شرائها  يتم  التي  باملوجودات  ا عتراف  يتم    

في هذه ا تف املقابل  الطرف  إلى  امل   إعادة شراء  اقيات كعقوداملد وعة  املركي  بيا   في  اعتبارعكسية  املوحد. ويتم  بي  سعر    الي  الفرق 

و ستحق على مدة اتفاقية إعادة الشراء العكس ي، ويتم تحميلها على بيا  اار ا  أو    على أن  إيرادات  ائدةالشراء وسعر إعادة البيع  

 بالت لفة املطف ة.عتراف بها ويتم اإل   يالخسائر املوحد باستخدام اريقة معدل الفائدة الفعل 
ح
 مبدئيا

 

 املالية األدوات  5-4

 

   املبدئي و القياس العتراف 5-4-1

 

 .تتمثل ااداة املالية في أي عقد ينتج عن  أصل مالي للمجموعة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لطرف آ ر أو العكس

 

إ  عمليات البيع    على أسا  تاريخ املتاجرة. يادية للموجودات املالية  البيع ا عتالشراء أو    يتم ا عتراف وإلغاء ا عتراف بجميع عمليات 

املحدد   اليمني  اإلاار  املوجودات  الل  تتطلب  سليم  التي  املالية  املوجودات  مبيعات  أو  مشتريات  هي  ا عتيادية  بالطريقة  والشراء 

 .بموجب لوائح أو اتفاقية في السوق 
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 سبية )يتبع(ياسات املحا ملخص بأهم الس 5

 

 يتبع() املالية األدوات  5-4

 

  )يتبع( املبدئي العتراف و القياس 5-4-1

 

 قيا  املوجودات واملطلو ات املالية املعترف بها بالقيمة العادلة. يتم إضا ة ت اليف املعامالت املتعلقة مباشرة با ستح
ح
واذ  يتم مبدئيا

واملطل  املالية  املوجودات  إصدار  املالي أو  امل و ات  )بخالف  واملطلو  ة  املالية  العادوجودات  بالقيمة  املالية  أو  ات  اار ا   ما  الل  لة 

 ،
ح
ي و  مالئما التوالي، حيثما  املالية على  املطلو ات  أو  املالية  للموجودات  العادلة  القيمة  أو  صمها ما  يتم إضا تها    الخسائر( والتي 

ية أو املطلو ات املالية  حواذ على املوجودات املال ة املتعلقة مباشرة با ستليف املعامل عتراف بت اعند ا عتراف املبدئي. يتم على الفور ا  

 .بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر، في بيا  اار ا  أو الخسائر املوحد

 

 تصنيف املوجودات املالية 5-4-2

 

  يتم
ح
 الذمم ما محددة  و نود يليةالتمو  واملوجودات املالية واملؤسسات البنوك ما ق واملستح املركيية البنوك لدى اارصدة قيا   حقا

  املطفأة بالت لفة التالية الشروط عليھا ينطبق التي اا رى  واملوجودات املدينة
ح
 إ   املؤجلة،  واإليرادات القيمة انخفاض  سائر ناقصا

  :ي(املبدئ ا عتراف عند.  الخسائر وأ اار ا  ل ال  ما العادلة بالقيمة املحددة  املوجودات تلك باستثناء) وجدت

 

رقم   املعيار  بالت لفة    9يتضما  املقاسة  املالية:  املوجودات  لتصنيف  رئيسية  ثالخ   ات  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  ما 

 خسائر. ر ا  أو الاملطفأة و القيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة اا رى و القيمة العادلة ما  الل اا 

 

أنها مقاسة بـ: الت لفة املطفأة أو القيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة  صنيف املوجودات املالية على  عند ا عتراف املبدئي، يتم ت 

 اا رى أو القيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر. 

 

بالت لفة املطفأة  قط في حال  الت  انت تحقق    يتم قيا  املوجودات املالية  بال الشراي   قيمة العادلة ما  الل  اليي  و  يتم قياسها 

 ر ا  أو الخسائر: اا 

 

إذا  ا  يتم ا حتفاظ بااصل ضما نموذج أعمال مهدف إلى ا حتفاظ باملوجودات لتحصيل التد قات النقدية التعاقدية؛   •

 و  

والفائدة  في د عات املبلغ ااصلي    ة تتمثل  قطتد قات نقدي إذا نشأ عا الشروط التعاقدية لألصل املالي في مواعيد محددة   •

 لي قيد السداد. على املبلغ ااص

 

يتم قيا  أداة الديا بالقيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة اا رى  قط في حال  انت تحقق الشراي  التاليي  و  يتم قياسها  

 بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر:
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 املحاسبية )يتبع(السياسات  ملخص بأهم  5

 

 )يتبع( املالية واتداأل   5-4

 

 )يتبع( تصنيف املوجودات املالية 5-4-2

 

إذا  ا  يتم ا حتفاظ بااصل ضما نموذج أعمال مهدف إلى ا حتفاظ باملوجودات لتحصيل التد قات النقدية التعاقدية؛   •

 و  

دة  عات املبلغ ااصلي والفائ ات نقدية تتمثل  قط في د محددة تد ق  ي في مواعيد إذا نشأ عا الشروط التعاقدية لألصل املال •

 على املبلغ ااصلي قيد السداد. 

 

في   الالحقة  التغيرات  نهائي  بش ل  البنك  يختار  قد  للمتاجرة،  بها  املحتف   غير  امللكية  استثمارات حقوق  بأحد  املبدئي  ا عتراف  عند 

 ل ل استثمى. يتم هذا شاملة اا ر القيمة العادلة ضما اإليرادات ال
ح
 ار على حدة. ا  تيار و قا

 

  عالوة على ذلك، عند ا عتراف املبدئي، قد يقرر البنك بش ل نهائي تحديد ااصل املالي الذي   يفي بمتطلبات القيا  بالت لفة املطفأة 

الع بالقيمة  أن   بالقيمة العادلة ما  الل اإليرادات الشاملة اا رى على  أادلة ما  الأو  الت ل اار ا   صنيف  و الخسائر إ   ا  هذا 

 جوهرية ا  تالف املحاسبي الذي قد ينشأ اذا تم تصنيفها غير ذلك. ينهي أو يقلل بصورة 

 

 املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة 

 

 اإليرادات وتوزيع املطفأة بالت لفة قياسھا يتم التي املالية لألدوات املطفأة الت لفة احتساب اريقة ھي الفعلي الر ح معدل اريقة إ 

 املستقبلية النقدية  للمقبوضات الحالية القيمة  حتساب املستخدم  املعدل  في  الفعلي  الر ح  معدل  يتمثل .الصلة ذات  مدى الفترة  على 

   ش ل التي املستلمة أو  املد وعة والنقاط الرسوم ذلك  ا ة في  بما) املقدرة
ح
 املعامالت وت اليف الفعلي الر ح معدل ما يتجيأ    جيءا

اا رى  وأ وااقساط ،   ا  إ  أو،  والتمويلية ا ستثمارية لألدوات املقدر ا  تراض ي العمر  الل ما (الخصومات 
ح
  ترة عبر مناسبا

 .املبدئي ا عتراف عند القيمة الد ترية  صافي إلى  للتوصل  أقصر

 

 يتم التي  وا ستثمارية التمويلية دواتأل ل  الفعلي الر ح معدل  أسا  على  املوحد الخسائر أو اار ا  بيا   في باإليرادات ا عتراف يتم

 
ح
 .املطفأة بالت لفة قياسھا  حقا

 

 املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 

صنف اإلستثمار في أدوات امللكية بأنها موجودات مالية مصنفة بالقيمة ا
ُ
ت امل موعــة أو الخســائر، إ  إذا قامــ  الل اار ــا لعادلــة مــا  ــ ت

 مارات بأن  غيـر محتف  بها لغرض املتاجرة بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل اآل ر عند ا عتـراف ااولي.بتصنيف اإلستث 

 

ــةيـــــتم قيـــــا   ــأة املوضـــــحة أعـــــال  املوجـــــودات املاليـــ ــايير الت لفـــــة املطفـــ ــابق مـــــع معـــ ــابق مـــــعه، أو التــــــالتــــــي   تتطـــ ــار ولكـــــا قامـــــت  ي تتطـــ املعيـــ

 ، بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  والخسائر.ا  والخسائر عند ا عتـراف ااول ادلة ما  الل اار  وعة بتصنيفها بالقيمة العامل م
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 5

 

 )يتبع( املالية األدوات  5-4

 

 ع()يتب ملاليةتصنيف املوجودات ا 5-4-2

 

 )يتبع( لخسائرمة العادلة من خالل األرباح أو ااملوجودات املالية املقاسة بالقي

 

قــد يــتم تصــنيف املوجــودات املاليــة )بخــالف أدوات حقــوق امللكيــة( بالقيـــمة العادلــة مــا  ــالل اار ــا  أو الخســائر عنــد ا عتــراف املبــدئي 

املطلو ــات أ مــا قيـــا  املوجــودات أو و ا عتراف والــذي قــد ينشـــفي القيا  أوظ التضارب إذا  ا  هذا التصنيف يلغي أو يقلل بش ل ملح

 أو ا عتراف باار ا  أو الخسائر عليها على أسس مختلفة.  

 

عمــال يعــاد تصــنيف املوجــودات املاليــة مــا الت لفــة املطفــأة إلــى القيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــا  أو الخســـائر عنــدما يــتم  غييــر نمــوذج اا 

 ت لفة املطفـأة.  عليها معايير القيا  بال    يعد ينطبقبحيث  

 

بخـــــالف أدوات حقـــــوق امللكيـــــة( املصـــــنفة بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــا  ـــــالل اار ـــــا  (مـــــا غيــــــر املســـــمو  أ  يـــــتم إعـــــادة تصـــــنيف أدوات الـــــديا 

 والخسائر عند ا عتـراف ااولي.

 

قا  املوجودات املالية بالقيمة العادلة ما  ال ئر الناتجــة عــا عتـــراف باار ــا  أو الخســاالقيمــة العادلــة، ويــتم ا  و الخسائر ب ل اار ا  أتُ

 .40القيمة العادلة يتم احتسابها كما هو مبي  في إيضا  رقم . إعادة القيا  في بيا  اار ا  والخسائر املوحد

 

 الشامل اآلخردلة من خالل الدخل  بالقيمة العااملقاسة  املوجودات املالية 

 

)علــى أســا   ــل أداة امللكيــة حقــوق أ  تصــنف أدوات    يمكــا الرجــوع  يــ  ل ـار بشــ أ  تختــ يمكــا للمجموعــة، دئي، ـراف املبــ عنــد ا عتــ 

إذا  ــا   الشــامل اآل ــرالتصنيف بالقيمة العادلة مــا  ــالل الــد ل  . و  يجوز الشامل اآل رعلى حدة( بالقيمة العادلة ما  الل الد ل 

 املتاجرة.  ف  ب  لغرض  امللكية محت ا ستثمار بأداة  

   

 :لية محتف  بها لغرض املتاجرة إذاجودات املا عتبر املو 

 لغرض بيعها في املستقبل القريب، أو  •
ح
 تم شراؤها أساسا

املبدئي جيء ما محفظة أدوات مالية محددة تديرها امل ـموعة ولها نمط  علي حديث للحصول على أر ا     ا عتـراف انت عند   •

 أو رات قصيرة، في  ت

 أو كضما  مالي. حوطالة  أداة تمصنفة و ع   غيـر انت أدوات مشتقة   •
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 5

 

 )يتبع(املالية  األدوات  5-4

 

 تصنيف املوجودات املالية )يتبع( 5-4-2

 

 )يتبع( املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 

 بالقيمــة العادلــة مضــاف إليهـــا  الشــامل اآل ــرة بالقيمــة العادلــة مـــا  ــالل الــد ل لكيــ امل حقــوق ا  ا ســتثمارات فــي أدوات قيــ  يــتم
ح
مبــدئيا

 بالقيمــة العادلــة ويــتم 
ح
نــد فــي القيمــة العادلــة تحــت ب  غيـــرباار ــا  والخســائر الناشــ ة عــا الت  ا عتـــرافت اليف املعاملــة. ويــتم قياســها  حقــا

 التـــيو الســتثمارات. عنــد اســتبعاد أصــل مــالي،  ــإ  تــراكم اار ــا  أو الخســائر ل  لــةالعاد القيمــةوتضــاف إلــى احتيــااي  مل اآل ــرشــاال الــد ل 

 إلــى احتيــااي 
ح
املوحــد ولكــا يــتم إعــادة  ا ر ــا  أو الخســائر  يــتم إعــادة تصــنيفها إلــى بيــا  القيمــة العادلــة لالســتثمارات تــم إضــا تها مســبقا

  ة.  ر ا  مستبقانيفها إلى أتص

 

 لتقييم نموذج األعما

 

بش ل   ذلك  يوضح  املحفظة حيث  مستوى  على  بااصل  ا حتفاظ  إااره  في  يتم  الذي  ااعمال  نموذج  ما  للهدف  تقييم  البنك  يجري 

 لها إدارة ااعمال وتقديم املعلومات إلى اإلدارة. تتضما املعلومات التي 
ح
 ما يلي:   عتبار علىتم أ ذها باأ ضل الطريقة التي يتم و قا

 

وااه • بامل السياسات  الخاصة  على  داف  تركي  اإلدارة  استراتيجية  إذا  انت  ما  و التحديد  السياسيات.  تلك  وتطبيق  حفظة 

معدل  ائدة على  الحفاظ  التعاقدية،  الفائدة  إيرادات  على  مع  ترة    الحصول  املالية  املوجودات  مطابقة  ترة  محدد، 

 جودات؛ النقدية ما  الل بيع املو جودات أو تحقيق التد قات ول تلك املو لية التي تماملطلو ات املا

 ؛البنكإلى إدارة ور ع تقارير بشأنها  كيفية تقييم أداء املحفظة  •

ــا ضـــــما نمـــــوذج ااعمـــــال( وكيفيـــــة إدارة تلـــــك  • ــى أداء نمـــــوذج ااعمـــــال )واملوجـــــودات املاليـــــة املحـــــتف  بهـــ ــي تـــــؤثر علـــ املخـــــاار التـــ

 واملخاار؛  

ت التــي تــتم اكــي علــى القيمــة العادلــة للموجــودمــا إذا  انــت التعويضــات ترت  علــى ســبيل املثــال؛ –ااعمــال ي  مــديري كيفيــة  عــو  •

 ؛ وإدارتها أو التد قات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها

قبلية.   بيعـــات املســـت فـــي  تـــرات ســـابقة، وســـبب هـــذه املبيعـــات وتوقعهـــا لنشـــاط امل مبيعـــات ااصـــل وح ـــم وتوقيـــت مـــدى تكـــرار  •

نفصــل، ولكــا كجــيء مــا التقيــيم الشــامل لكيفيــة تنفيــذ هــدف البنــك ملبيعات با عتبــار بشــ ل مؤ ذ املعلومات حول نشاط ات 

 إلدارة املوجودات املالية وكيفية تحقيق التد قات النقدية.

 

ســها بالقيمــة القيمــة العادلــة، يــتم قيا هــا علــى أســا تقيــيم أداؤ  والتــي يــتم إلدارتهاأو  للمتاجرة يما يتعلق باملوجودات املالية املحتف  بها 

لــم يــتم ا حتفــاظ بهــا   حيــث أنــ  لــم يــتم ا حتفــاظ بهــا لتحصــيل التــد قات النقديــة التعاقديــة كمــا اار ا  أو الخســائر الل العادلة ما  

 لتحصيل التد قات النقدية التعاقدية أو لبيع املوجودات املالية.
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 يتبع(املحاسبية )م السياسات ملخص بأه 5

 

 )يتبع(لية املا األدوات  5-4

 

 تصنيف املوجودات املالية )يتبع( 5-4-2

 

 ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات املبالغ األصلي والفائدة تقييم 

 

 ئي، فــي حــي  عتراف املبدالي عند ا  اغراض هذا التقييم، ُيعرف "املبلغ ااصلي" على أن  القيمة العادلة لألصل امل 
ُ
 ا" علــى أنهــ ةالفائــدعــرف " 

ر املقابـــل للقيمـــة اليمنيـــة للمـــال واملخـــاار ا ئتمانيـــة املتعلقـــة بـــاملبلغ ااصـــلي القـــائم  ـــالل  تـــرة زمنيـــة محـــددة ومقابـــل الت ـــاليف واملخـــاا

 .الفائدةل  لى هامش معداملالية ااساسية اا رى )مثل مخاار السيولة والت اليف اإلدارية(، عالوة ع

 

با عتبـــــار الشـــــروط يأ ـــــذ البنـــــك ، والفائـــــدةيـــــة تمثـــــل  قـــــط د عـــــات املبلـــــغ ااصـــــلي لتـــــد قات النقديـــــة التعاقدعنـــــد تقيـــــيم مـــــا إذا  انـــــت ا

تضــــما شــــرط  عاقــــدي يترتــــب عليــــ   غييــــر توقيــــت أو قيمــــة التــــد قات ي  املــــاليااصــــل  التعاقديــــة لــــألداة. ويتضــــما ذلــــك تقيــــيم مــــا إذا ـ ـــا 

 .بهذا الشرطااصل  في  ي   اقدية بحيث  لنقدية التعا

 

 الى:  امل موعة تنظر  تقييم ،  ال  اجراء هذا  عند

 أحداخ اارئة ما شأنها  غيير قيمة وتوقيت التد قات النقدية؛  •

  صائ  الر ع املالي؛   •

 شروط الد ع املسبق والتمديد؛  •

 و   شروط تحد ما مطالبة امل موعة بالنقد ما موجودات محددة؛  •

 .سعار الفائدة(مثل إعادة الضبط الدوري ا ي القيمة اليمنية للمال )عدل النظر فسمات التي   ال  •

 

في   الفائدة  سعر  اقترا   عديل  امل موعة  يار  لدى  ي و   والتي  ثابتة  أسعار  ذات  ااجل  اويلة  قروض  بمحفظة  امل موعة  تحتف  

  قبول السعر   عديل. لدى املقترضي   يارفي وقت الت   ى سعر السوق تواريخ إعادة الضبط الدورية. تقتصر حقوق إعادة الضبط هذه عل 

عدل أو استرداد القرض بالقيمة ا سمية دو   رض غرامات. قررت امل موعة أ  التد قات النقدية التعاقدية لهذه القروض تمثل  
ُ
امل

بطري  الفائدة  ا تالف سعر  إلى  الخيار  هذا  يؤدي  والفائدة حيث  ااصلي  املبلغ  د عات  با   قط  تأ ذ  القيقة  للمال  عتبار  اليمنية  مة 

 اإلقراض ااساسية اا رى املرتبطة باملبلغ ااصلي القائم. ا ئتما ، ومخاار وت اليفومخاار 
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 تصنيف املوجودات املالية )يتبع( 5-4-2

 

 رجوع قروض دون حق ال

 

بع الحفي  تقدمها     التي  القروض  تؤدي  ضماناا ت،  بموجب  واملضمونة  امل موعة  امل موعة  مطالبة  ما  الحد  إلى  املقترض  ت 

بالتد قات النقدية للضمانات ااساسية )القروض دو  حق الرجوع(. تقوم امل موعة بتطبيق أح ام عند تقييم ما إذا  انت القروض  

معيار الرجوع  ستوفي  حق  املب   دو   و د عات  ااصلي  امل مو لغ  تأ ذ  االفائدة  قط.  املعلومات  با عتبار  هذه  عة  وضع  عند  لتالية 

 ااح ام: 

 ما إذا  ا  الترتيب التعاقدي يحدد بش ل  اص مبالغ وتواريخ املد وعات النقدية للقرض؛  •

 القيمة العادلة للضمانات ذات الصلة بقيمة املوجودات املالية املضمونة؛  •

 عا انخفاض قيمة الضما ؛  عات  عاقدية، بغ  النظر ده لتقديم دترض واستعدا قدرة املق •

 ما إذا  ا  املقترض يمثل  رد أو مؤسسة عاملة أو منشأة ذات غرض  اص؛ •

 و  املخاار التي تتعرض لها امل موعة ما املوجودات بالنسبة لقرض ذات حق الرجوع بال امل؛ •

كب  • جيء  أو  الضما   ل  يمثل  ي   الذي  موجوداملدى  ما  املقترض؛ير  امل موعة   و  ات  إذا  انت  أي  ما  ما  سوف  ستفيد 

 .اع في أسعار املوجودات ذات الصلةارتف

 

   قياس خسائر الئتمان املتوقعة 5-4-3

 

 إلى مدى التراجع ا ئتماني منذ  يتم قيا  مخصصات  سائر ا ئتما  باستخدام  
ح
 :  نشأت منهج مقسم إلى ثالخ مراحل استنادا

ا عتــراف املبــدئي بــااداة املاليــة، يــتم قيــد قيمــة معادلــة لقيمــة ا ئتما  منذ  زيادة جوهرية في مخاارهناك    ي و   عندما - 1ة  املرحل  •

. 12 ســــائر ا ئتمــــا  املتوقعــــة ملــــدة 
ح
باســــتخدام احتماليــــة حــــدوخ  عثــــر عــــا الســــداد   ســــائر ا ئتمــــا  املتوقعــــةيــــتم احتســــاب  شــــهرا

 التاليــة. الل  ترة ا ثنــا عشــر شــهر 
ح
شــهر، يــتم اســتخدام احتماليــة  12قيــة عــا اســتحقاقها املتب التــي تقــل  تــرة  بــاادوات  يمــا يتعلــق ا

 التعثر بما يتناسب مع  ترة ا ستحقاق املتبقية.  

 

 عتبر  عثر،    ي زيادة جوهرية في مخاار ا ئتما  عقب تقديم التسهيالت ا ئتمانية ولكا لم   ةاملالي   ااداةشهد    عندما   -2املرحلة  •

 على  ملتوقعة بناء على مدة احتمالية التعرض للتعثر  ذه املرحلة احتساب  سائر ا ئتما  ا. تتطلب ه2يتم اعتباره ضما املرحلة  

 .  ةاملالي   لألداةاملقدر املتبقي    مدى العمر
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فــي هــذه املرحلــة. علــى غــرار املرحلــة الثانيــة، ســوف يــتم ت ــويا مخصــ  لخســائر  املتعثــرةاملاليــة  اادواتم إدراج يــت  ســوف - 3املرحلــة  •

 . على مدى  ترة زمنية  على  سائر ا ئتما  املتوقعة  ا ئتما  بناءح 

 

التقدير   في  املتوقعة  ا ئتما   وامل تتمثل  سائر  للقيمة  العادل  ا ئتما   رجح  لخسائر  ما  اللالحالية  تحديدها  يتم  تقييم    التي 

 مجموعة ما النتائج املحتملة.  يما يتعلق بالتعرضات املمولة، يتم قيا   سائر ا ئتما  املتوقعة على النحو التالي: 

 

تاريخ   • في  ائتماني  تتعرض  نخفاض  لم  التي  املالية  باملوجودات  يتعلق  با يما  العادالتقرير:  الع ي  لقيمة  حا ت  ل ا ة  لة 

ا للعقد والتد قات النقدية التي تتوقع امل موعة استالمهقدي )أي: الفرق بي  التد الن  ا  قات النقدية املستحقة للمنشأة و قح

 (؛ ناتجة عا قيا  عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية,  مخفضة بسعر الفائدة الفعلي لالصول 

املا • التي  عاملوجودات  التقري  رضت  نخفاضلية  تاريخ  في  الدائتماني  القيمة  بي   بالفرق  الحالية  ر:  والقيمة  اإلجمالية   ترية 

 .للتد قات النقدية املستقبلية املقدرة

 

 :على النحو التالي  سائر ا ئتما  املتوقعة بالرغم ما ذلك، بالنسبة لحا ت التعرض غير املمولة، يتم قيا 

 

اقدية املستحقة للمجموعة إذا قام حامل  ي  التد قات النقدية التعا القيمة الحالية للفرق ب  ة، على أنهغير امل حو   بالنسبة للقروض 

و  القرض؛  تم سحب  إذا  استالمها  امل موعة  تتوقع  التي  النقدية  والتد قات  القرض  ب حب  املالي،   ا لتزام  الضما   لعقود  بالنسبة 

 أي مبالغ تتوقع امل مو ضمونة ناقصاة الديا امل املد وعات املتوقعة لتعوي  حامل أد
ح
اة أو املديا أو أي  عة استالمها ما حامل اادا

 . ارف آ ر

 

بقيا   امل موعة  املتوقعة  تقوم  ا ئتما   مخاار    سائر  نفس  صائ   لها  التي  القروض  ملحا    جما ي  أو  أسا   ردي  على 

ا مخص   قيا   يرتكي  ا قتصادية.  الخصائ   ونفس  على  ا ئتما   الحا لخسائر  امل القيمة  النقدية  للتد قات  لألصل  لية  توقعة 

 ل الفائدة الفعلي ااصلي، بصرف النظر عما إذا  ا  ااصل ُيقا  على أسا   ردي أو جما ي. باستخدام معد

 

 تتمثل املد الت الرئيسية الخاصة بقيا   سائر ا ئتما  املتوقعة في هي ل املتغيرات التالية:  

 ادعثر عا السداحتمالية الت  •

 التعرضات لخسائر عند التعثر •

 ند التعثرضات عالتعر  •
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 وغيرها ما البيانا
ح
ديل لتوضيح  وتخضع للتع ت اإلحصائية ستند هذه املعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة دا ليا

 اصة بالنظرة ا ستشرا ية.املعلومات الخ

 

  يما يلي تفاصيل هذه املعايير/املد الت اإلحصائية: 

يتم احتسابها على أسا  نماذج التصنيف اإلحصائي   • التعثر على مدى  ترة زمنية؛ والتي  التعثر تقدير  حتمالية  يمثل احتمالية 

ما    
ح
حاليا امل موعاملستخدمة  تقي قبل  ويتم  تصنية،  أدوات  باستخدام  ملختلف   ايمها  ا  و قح مصممة  اااراف    واح ام  ت ف 

 .املقابلة

الناتجة   • للخسائر  تقدير  التعثر  عند  التعرض  حالة يمثل  التعرض  املليم   عثر  في  ما  التعثر  عند  التعرض  امل موعة  .  ستخل  

  اء. إ  التعرض عند التعثر العقد واملترتب على اإلاف  ب  بموجب  حالي املسمو الحالي للطرف املقابل والتغيرات املحتملة للمبلغ ال

اصل مالي هو إجمالي قيمت  الد ترية في وقت التعثر عا السداد.  يما يتعلق بالتزامات اإلقراض، يمثل التعرض عند التعثر مبالغ  

عل بناءح  تقديرها  يتم  والتي  العقد،  بموجب  سحبها  يمكا  محتملة  املالحظاتمستقبلية  ا ستشرا ية.  التاريخية    ى  والتوقعات 

 يمثل التعرض عند التعثر مبلغ التعرض املضمو  عندما يصبح الضما  املالي مستحق الد ع.   النسبة للضمانات املالية،ب 
 

 : يتم إحتساب التعرض عند التعثر على النحو التالي

 : الحد او التعرض أمهما أعلى. ةلتسهيالت املباشر ل  -

 أعلى.  الحد او التعرض أمهما  :قبـو تال  ة و ستندي امل ات عتمادلال  -

 التعرض  :ضما ال طابات  ميع ل -

 

النقدية   • التد قات  بي   الفرق  إلى  ويستند  السداد،  في  التعثر  عا  الناش ة  للخسارة  تقدير  التعثر  عند  املحتملة  الخسائر  تمثل 

  ة ماصفي الت متحصالت    ت النقدية مابار التد قاا ذ با عتالتعاقدية املستحقة وتلك التي يتوقع املقرض الحصول عليها، مع ا

تأ ذ نماذج التعثر أي ضمانات.  تقييم الضمانات املستقبلية   الخسائر املحتملة عند  توقعات  للموجودات املضمونة في ا عتبار 

املتبادلة،   ا حتيااية  والضمانات  الضمانات،  تحقيق  ووقت  البيع،  ا عتبار  صومات  في  اا ذ  املمع  وت ل وأسبقية  فة  طالبة، 

الخسائر املحتملة عند التعثر للموجودات   حالة عدم ااداء(. تأ ذ نماذج ت التصحيح )أي الخروج ما  تحقيق الضمانات ومعد  

املضمونة وقت ا سترداد، تاريخ معد ت ا سترداد وأسبقية املطالبات. يتم ا حتساب على أسا  التد ق النقدي املخصوم،  غير  

 .ي ااصلي للقرضية ما معدل الفائدة الفعلد قات النقديتم  صم التحيث  
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 : على النحو التالي  الخسائر املحتملة عند التعثريتم إحتساب 
 

 %45: رئيس ي غير مضمو   -

 % 75:   مضمو غير   ثانوي  -

للتعرض   - و قا  مؤهلة  بازل سندات  في  ا قل  التعثر  القابلة  عند  بازل  لضمانات  تخفيضات  ا عتبار  بعي   ا  ذ  مع    ,

  لتطبيق و ا ضا ة الى ادنى حدود مقبولة  لتعرضات عند التعثر لبع  الضمانات.

 

 ركة والتي  شمل: أسا   صائ  املخاار املشتملالية على ع اادوات اعندما يتم وضع نموذج للمعيار على أسا  جما ي، يتم تجمي 

 نوع ااداة؛ •

 تصنيف مخاار ا ئتما ؛ •

 نوع الضما ؛ •

 تاريخ ا عتراف املبدئي؛ •

 املدة املتبقية لالستحقاق؛ •

 القطاع؛ •

 املوقع ال غرافي للمقترض؛  •

 ؛ و الطرف ا  ر ح م •

 . الطرف ا  ر قطاعية •

 

 نة متوا ق بش ل مناسب. ء التعرض دا ل مجموعة معية لضما  بقاجعة املنتظمتخضع عمليات التجميع للمرا

 

افية  املعلومات الستشر

حول   املعلومات  ا عتبار  بعي   يأ ذ  ا ئتما   مخاار  في  ال وهرية  الييادة  وتقييم  مرحلة  ل ل  املتوقعة  ا ئتما   قيا   سائر  إ  

ير  عمة واملعقولة. يتطلب تقدااحداخ املستقبلية الدا  دية وتوقعاتروف ا قتصا ااحداخ السابقة والظروف الحالية باإلضا ة إلى الظ

,   %40تالتة سيناريوهات اقتصادية: التصور ا ساس ي بوز     إعدادتقوم امل موعة ب ا ستشرا ية وضع أح ام هامة.وتطبيق املعلومات  

 .%30 بوز   السلبي, و سيناريو %30بوز   الصعود سيناريو 
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  العوامل القتصادية العامة

 

يعتمــد البنــك فــي النمــاذج الخاصــة بــ ، علــى مجموعــة واســعة مــا املعلومــات ا ستشــرا ية كمــد الت اقتصــادية، مثــل: نمــو إجمــالي النــاتج 

املتوقعــة قــد   تتضــما  ا ــة  صــائ  الســوق ي احتســاب  ســائر ا ئتمــا  الت والنمــاذج املســتخدمة فــ ط. إ  املــد وأســعار الــنفاملحلــي 

فــــي تــــاريخ البيانـــــات املاليــــة. لتوضــــيح ذلـــــك، يــــتم إجــــراء  ســـــويات نوعيــــة أو رصــــد مخصصـــــات زائــــدة كتســــويات مؤقتـــــة باســــتخدام أح ـــــام 

 ائتمانية  بيرة.

 

ــيناريوهات ا ــادية اتتضـــــما الســـ ــي شـــــرات املؤ  2020ديســـــمبر  31ا فـــــي ملســـــتخدمة كمـــــ  قتصـــ ــي فـــ ــي تنتهـــ ــية التاليـــــة للســـــنوات التـــ  31الرئيســـ

 :2026حتا  2022ديسمبر  

 

الكلي املتغير   2026 2025 2024 2023 2022 السيناريو  

اإلمارات 

العربية 

 املتحدة 

 سعرالنفط

 % 3.91 % 3.19 % 0.91 % 10.39- % 0.50  أساس ي

 % 4.00 % 2.39 % 2.19 % 5.69- % 3.06  تصاعد 

 % 6.80 % 7.47 % 13.58 % 4.66 % 37.67- السلبي 

معدل نمو إجمالي 

 الناتج املحلي

 % 2.63 % 2.70 % 2.59 % 2.52 % 3.42  أساس ي

 % 2.34 % 2.23 % 2.34 % 5.13 % 7.98  تصاعد 

 4.90 % 5.32 % 4.15 % 2.03- % 6.48- السلبي 

 لبنان

 إجمالي  نمو معدل

املحلي الناتج   

 %7 %6 %6 %5 %5  أساس ي

 %8 %6 %6 %6 %5  تصاعد 

 %9 %6 %7 %7 %4 السلبي 

أسهم مؤشر   

 %3 %2 %9 % 14 % 35  أساس ي

 %2 %0 %8 % 12 % 37  تصاعد 

 %6 %4 % 13 % 19 % 30 السلبي 
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 ية في مخاطر الئتمانتقييم الزيادة الجوهر 

 

يتم إجراء تقييم للييادة ال وهرية في مخاار ا ئتمــا  علــى أســا  نســبي. لتقيــيم مــا إذا  انــت مخــاار اال تمــا  علــى املوجــودات املاليــة قــد 

 التقريــر إلــىع لألصــل املــالي فــي تــاريخ لعمــر املتوقــ خ علــى مــدى ازادت بشــ ل جــوهري منــذ نشــأتها ، يقــار  البنــك مخــاار التقصــير التــي تحــد

مخاار التقصير املقابلــة عنــد ا نشــاء ، باســتخدام مؤشــرات املخــاار الرئيســية التــي  ســتخدم فــي عمليــات إدارة املخــاار الحاليــة بالبنــك. 

 بش ل  ردي. عتبر مهمة في تاريخ  ل تقرير ، سيتم تقييم التغير في مخاار ا ئتما  بش ل  ردي لتلك التي  

 

و إذا تــــــــــــــم اســــــــــــــتبفاء ویل م ااــــــــــــــر ا ئتما  م  الموجودات المالیة إلی المرحلة ااولی متماثلة ، مما یسمح بتح یتسم ھــــــــــــــذا التقییم بطب عة

 .مهمةإذا ان فضت الزیادة في م اار ا ئتما  منذ النشوء ولم  عد  عتبر  معايير معينة,  

 

 ــل تقريــر. تحديــد مــا اذا لتــاريخ املبــدئي فــي تــاريخ قــد زادت بشــ ل ملحــوظ منــذ ار ا ئتمــا   انت  مخاا ما اذا عمل امل موعة على مراجعة 

يختلــف   هــام انــت الييــادة فــي مخــاار ا ئتمــا  امــرا مهمــا يعتمــد علــى  صــائ  ا دوات املاليــة واملقتــرض, واملنطقــة ال غرا يــة. مــا يعتبــر 

 ئة.   ملة والتجي  نواع القروض املختلفة,  اصة  يما بي  ال

 

راف ا ولــي علــى اســا  العوامــل النوعيــة املرتبطــة بعمليــة ادارة مخــاار ا  زادت بش ل ملحوظ  منذ ا عتــ قد يتم اعتبار ا  مخاار ا ئتم

ــي  ــي علـــى اســـا  زمنـــي. هـــذا ســـي و  الحـــال بالنســـبة للتعرضـــات التـ ا ئتمـــا  للمجموعـــة والتـــي قـــد   تـــنعكس بشـــ ل  امـــل فـــي تحليلهـــا الكمـ

نوعيــة مرتكــيه علــى حكــم الخبيــر والتجــارب التاريخيــة ذات املراقبــة. هــذه العوامــل ال نة, مثل الوضــع علــى قائمــة ر مخاار معي ستوفي معايي  

 الصلة.  

 

ــاكثر مـــا  ــاوز تـــاريخ اســـتحقاق اصـــل بـ ــة فـــي مخـــاار ا ئتمـــا  تحـــدخ فـــي موعـــد   يتجـ ــا  30كمســـاندة,  عتبـــر امل موعـــة ا  زيـــادة ملحوظـ يومـ

قـــدم تــاريخ مســـتحق لـــم يـــتم اســـتالم الـــد ع احتســاب عـــدد ا يـــام منـــذ ا تـــاريخ اســـتحقاقها مـــا  ـــالل ام التـــي م ــ اتحديـــد ا يـــ  متــا ر. يـــتم

 ال امل ل . يتم تحديد تواريخ ا ستحقاق دو  ا  ذ في ا عتبار اي  ترة سما  للمقترض.

 

ــى اتـــراف املبـــدئ بة الـــى ا عاذا ـ ــا  هنـــاك دليـــل علـــى عـــدم وجـــود زيـــادة ملحوظـــة فـــي مخـــاار ا ئتمـــا  بالنســـ   دوات ي,  ـــا  بـــدل الخســـارة علـ

شــهرا. بعــ  املؤشــرات النوعيــة  رتفــاع مخــاار ا ئتمــا , مثــل ا همــال او التحمــل,  -12ســارة ائتمانيــة متوقعــة مــدتها يعود الــى قياســ  كخ

الحــا ت, تقــوم ود. فــي هــذه فســ  فــي الوجــ قــد ت ــو  مؤشــرا علــى زيــادة  طــر التخلــف عــا الســداد الــذي   يــيال قائمــا بعــد توقــف املؤشــر ن 

 اللها املوجودات املالية اثبات السلوك ال يــد لتقــديم دليــل علــى ا  مخــاار ا ئتمــا  الخاصــة بهــا تحديد  ترة ا تبار تتطلب امل موعة ب 

ــايير ا عتـــراف بخســـارة ا  عـــة علـــى تمـــا  املتوققـــد انخفضـــت بشـــ ل ـ ــافي. عنـــدما يـــتم  عـــديل شـــروط التعاقـــد للقـــرض, الـــدليل علـــى ا  معـ

 د ع املحدخ و قا  لشروط التعاقدية املعدلة  اة تتضما تاريخا  داء ال ر ا  تراض ي لم  عد مستو العم
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 )يتبع( طر الئتمانتقييم الزيادة الجوهرية في مخا

 

يــد الييــادات امللحوظــة فــي مخــاار ا ئتمــا  مــا  ــالل املراجعــات الدوريــة للتاكــد يــة املعــايير املســتخدمة لتحدتقوم امل موعة بمراقبة  عال 

 ما:

 

 ا  املعايير قادرة على تحديد الييادات الكبير في مخاار ا ئتما  قبل  عثر التعرض •

 ايوما مستحق 30صل اكثر ما ما ي و  ا  اليمنية عند  تتوا ق املعايير مع النقطة   •

 متوسط الوقت بي  تحديد زيادة ملحوظة  في مخاار ا ئتما  والتعثر معقول  •

   و  ;شهرا الى ضعف ال تما  12  يتم نقل التعرضات بش ل عام مباشرة ما قيا   سارة ال تما  املتوقع ملدة   •

( و احتمــال 1د )املرحلــة ا احتمــال التخلــف عــا الســداشــهرا مــ  12  لتحــويالت بــي  يوجد تقلب غير مبرر في بــدل الخســارة مــا ا •

 ( 2لتخلف عا السداد مدى الحياة )املرحلة  ا

 

عند تحديد ما اذا  ا  مخاار التخلف عا السداد على ا دوات املالية قد ازدادت بش ل ملحوظ منذ ا عتراف ا ولي,  ا  امل موعة  

و التحليالت الكمية  و  مل هذا كال ما املعلومات  بدو  ت لف او مجهود.و يش  لة و تتوا رومة و ذات ص  عتبر معلومات معقولة و مدع

 النوعية, مرتكي على الخبرة التاريخية للمجموعة و مدى التقييم ا ئتماني ما الخبراء, و بما  يها املعلومات ا ستشرا ية.

 

 ا اريق املقارنة: ئتما  قد حدثت  لتعرض عفي مخاار ا  ة امللحوظة الهدف ما هذا التقييم هو تحديد ما اذا  انت اليياد

 مع ;العمر ا  تراض ي املتبقي  حتمالية التخلف عا السداد في تاريخ التقرير •

العمر ا  تراض ي املتبقي  حتمالية التخلف عا السداد في الوقت اليمني التي تم تقديرها في الوقت ا عتراف ا ولي  لتعرض   •

 ع املسبق( التغييرات في توقعات الد   ذات صلة ب ة عندما ت و )معدل 

 

  ستخدم امل موعة ثالثة معايير لتحديد ما اذ  انت هناك زيادة كبيرة في مخاار ا ئتما :

 ;ا تبار كمي يعتمد على الحركة في احتمالية التخلف عا السداد •

 املؤشرات الكمية •

 يوما مستحقا.  30مساندة  ملدة   •
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 ة )يتبع(ات املحاسبيبأهم السياسملخص   5

 

 )يتبع(الية ملا األدوات  5-4
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 تحسن بيان مخاطر اإلئتمان

 

 فـــي حـــال ـ ــا  هنـــاك دليـــل علـــى  12يــتم اعـــادة قيـــا  مخصـــ  الخســـائر مـــا ا داة املاليـــة علـــى مـــدى  ســـائر ا ئتمـــا  املتوقعـــة ملـــدة 
ح
شـــهرا

 بدئي.ا ئتما  عند ا عتراف امل ي في مخاار  انخفاض جوهر عدم وجود  

 

 لالرشــــادات التنظيميــــة لتقيــــيم اي تحســــينات علــــى بيــــا  مخــــاار ا ئتمــــا  و الــــذي يترتــــب عليهــــا ترقيــــة 
ح
لــــدى امل موعــــة املعــــايير ادنــــاه و قــــا

 .1الى املرحلة   2و ما املرحلة   2الى املرحلة  3العمالء ما  الل تحويلهم ما املرحلة 

الــــى  3ة )مرحلـــة واحـــدة  ـــل مـــرة( مـــا املرحلـــة لـــ تمـــا  علـــى اســـا  املرحفـــي مخـــاار ا ئ   ض ال ـــوهري قيـــة ا نخفـــاتر   ســـوف يـــتم •

. 12بعد انقضاء  ترة التنظيم التي تمتد على ا قل ل   1الى املرحلة  2ثم ما املرحلة   2املرحلة 
ح
 شهرا

تـــرة تنظـــيم ط الربـــع ســـنوية( او مـــرور  ســـاط )لألقســـاعـــات مـــا ااقد  3ترقيـــة الحـــا ت املعـــاد هي لتهـــا فـــي حـــال اداء   ســـوف يـــتم •

  12تمتد ل  
ح
  على ا قل, في حال  انت اعادة السداد ااول ما ا قساط الربع سنوية.شهرا

 

 تعريف التعثر عن السداد

 

 أ  ااصل املالي متعثر السداد عندما:يعتبر البنك  

ذ إجــراءات مثــل مصــادرة تخــا  إلــى البنــكدو  ل ــوء  البنــكمــل تجــاه مانيــة بال ايفي املقترض بالتزاماتــ  ا ئت ما غير املحتمل أ   •

 الضما  )إ  وجد(؛  

  90اكثر ما    البنكيع ي املقترض عا الو اء بأي ما التزامات  ا ئتمانية املادية تجاه   •
 
 ؛ أويوما

ء بالتزاماتال  ض علال  الوفالاقالدرة المقتالرأن يقوم المقترض بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفالس  نرالرال لمالدم  ي و  ما املحتمــل  •

 االئتمانية.
 

  عتبر ال حو ات متأ رة السداد عندما يخالف العميل الحدود املوضوعة أو تقديم حدود أقل عا قيمة املبلغ القائم الحالي.

 

 با عتبار املؤشرات التالية:يأ ذ البنك  عند تقييم ما إذا  ا  املقترض  عثر عا السداد،  

 

 د؛مادية للتعهمثل مخالفة  –نوعية  ال  •

 و  للبنك؛عا السداد وعدم  سوية التزام آ ر لنفس ال هة املصدرة    أ رالت بيا   مثل   –كمية  ال  •

 والتي تم الحصول عليها ما مصادر  ارجية. •
ح
 بناءح على املعلومات املقدمة دا ليا

 

قــــت لــــتعكس التغيــــرات فــــي علــــى مــــدى الو لــــف أهميتهــــا مــــد الت علــــى عمليــــة التقيــــيم ســــواء أداة ماليــــة فــــي حــــال  عثــــر عــــا الســــداد وقــــد تخت 

 روف.الظ
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 عرض مخصص خسائر الئتمان املتوقعة ضمن بيان املركز املالي

 

 لي كما يلي:املركي املاة ضما بيا   يتم بيا  مخص   سائر ا ئتما  املتوقع

 ت لفة املطفأة: على أن  اقتطاع ما إجمالي القيمة الد ترية للموجودات؛  ة ُمقاسة بال موجودات مالي  •

ــائر ا ئتمـــا  املتوقعـــة لبنـــد التزامـــات  • ــة بنـــود م ـــحو ة وغيـــر م ـــحو ة،   يمكـــا للبنـــك تحديـــد  سـ عنـــدما تتضـــما ااداة املاليـ

جمـــع لكـــال بعـــرض مخصـــ   ســائر ائتمـــا  مبنــد امل ـــحوب: يقـــوم البنــك ات الخاصـــة ب عــا ا لتزامـــ القــروض بصـــورة منفصـــلة 

 و  البنديا؛

أدوات ديـــا ُمقاســـة بالقيمـــة العادلـــة مـــا  ـــالل اإليـــرادات الشـــاملة اا ـــرى:   يـــتم ا عتـــراف بمخصـــ   ســـائر فـــي بيـــا  املركـــي  •

 ا  القيمــــة الد تريــــة لتلــــك املوجــــودات
ح
ــالي نظــــرا ئر ويــــتم تم اإل صــــا  عــــا مخصــــ  الخســــا. إ  أنــــ  يــــ تهــــا العادلــــةتمثــــل قيم املــ

 بيا  الر ح أو الخسارة.ا عتراف ب  ضما  

 

 العادلة ةالقيمتعريف   5-5

 

القيمة العادلة "هي السعر الذي سيتم استالم  لبيع أصل أو د ع  لتحويل التزام في معاملة منظمة بي  املشاركي  في السوق في تاريخ  

في ذلك التاريخ.  عكس القيمة العادلة    يمكا للمجموعة الوصول إلي   ، السوق ااكثر  ائدة الذي   الة غياب أو ، في ح  لااصالقيا  في  

 للمطلو ات مخاار عدم ااداء.

 

لى                                                                                 ُ                 تقيس امل موعة القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر املعروض في سوق نشط لتلك ااداة. ي نظر إلى السوق ع   ,عندما يتو ر واحد

 . بتكرار وح م  ا يي  لتو ير معلومات التسعير بش ل مستمرباملوجودات أو املطلو ات جراء املعامالت املتعلقة " في حالة إأن  "نشط

 

 إ  امل موعة  ستخدم تقنيات التقييم التي تييد ما استخدام املد الت امللحوظة ذات    ,إذا لم يكا هناك سعر مدرج في سوق نشط 

ل التي يأ ذها املشار و  في السوق في  ييم املختارة جميع العواملحوظة. تتضما تقنية التق الت غير امل ستخدام املدالصلة وتقلل ما ا

 ا عتبار عند  سعير املعاملة.

 

د وع أو  أي القيمة العادلة للمقابل امل   -عادة أ ضل دليل على القيمة العادلة لألداة املالية عند ا عتراف ااولي هو عادة سعر املعاملة  

بدئي تختلف عا سعر املعاملة وأ  القيمة العادلة   يتم إثباتها ما  العادلة عند ا عتراف امل قررت امل موعة أ  القيمة  ستلم. إذا  امل 

ح                                                               الل سعر مدرج في سوق نشط اصل أو التزام متطابق وليس بناء  على تقنية تقييم التي  عتبر أي مد الت غير قابلة للمالحظة عليها                                                         

بالذا أهمية  للفرق، ت  املا   نسبة  ااداة  قيا   يتم  العاثم  بالقيمة  مبدئي ا  عند    ,دلة         ح               لية  العادلة  القيمة  بي   الفرق  لتأجيل  و عديلها 

يتم ا عتراف بهذا الفرق في الر ح أو الخسارة على أسا  مناسب على مدى عمر ااداة ولكا    ,ا عتراف ااولي وسعر املعاملة. بعد ذلك 

ح                 م مدعوم ا بال امل ببياناي و  التقيي جاوز عندما في موعد   يت  إغالق املعاملة.ت السوق امللحوظة أو يتم        
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 )يتبع( العادلة ةتعريف القيم 5-5

 

مخصــومة  ,عنــد الطلــبلــغ املســتحق القيمة العادلة لاللتزام املالي مع ميزة الطلب )على ســبيل املثــال ، وديعــة تحــت الطلــب(   تقــل عــا املب  

 بلغ.      ُ                ذي قد ي طلب  ي  د ع امل ل اما التاريخ ااول  

 

ــي حــــدخ  اللهــــا   ــارير التــ ــي نهايــــة  تــــرة إعــــداد التقــ ــا فــ ــي  مســــتويات التسلســــل الهرمــــي للقيمــــة العادلــــة كمــ ــالتحويالت بــ ــة بــ  عتــــرف امل موعــ

 .التغيير

 

ذات ســـــيولة يـــــتم  ةيـــــتم املتـــــاجرة بهـــــا فـــــي أســـــواق نشـــــطالتــــــي روط عاديـــــة و إ  القيمـــــة العادلـــــة للموجـــــودات واملطلو ـــــات املاليـــــة مـــــع شـــــ  ▪

 وع إلى أسعار السوق املدرجة.تحديدها بالرج

إ  القيمة العادلة للموجــودات واملطلو ــات املاليــة اا ــرى ) يمــا عــدا اادوات املاليــة املشــتقة( يــتم تحديــدها بنــاءح علــى نمــاذج ااســعار  ▪

نظـــورة وااســـعار مالت الســـوق الحاليـــة امل اعـــ خصـــوم بإســـتخدام أســـعار مـــا مالنقـــدي امل علـــى التـــد ق املقبولـــة بشـــ ل عـــام وذلـــك بنـــاءح 

 املقدمة ما وسطاء اوراق مماثلة.

يــتم إحتســاب القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة املشــتقة بنــاءح علــى ااســعار املدرجــة. وفــي حالــة عــدم وجــود هــذه ااســعار يــتم إســتعمال  ▪

ــتنادالتـــد ق النقـــدي املخصـــو  ــا العائـــد املتعلـــق بهـــا وذلـــك إلـــ  م باإلسـ ــار ى  تـــرة ااداة املاليـــة دو  الخيـــ لـــ عى منحنـ ار ونمـــاذج  ســـعير الخيـ

 لألوارق املالية اإل تيارية.

 

 إستثمارات عقارية 5-6

 

لشــــراء ت لفــــة اريــــة يــــتم ا حتفــــاظ باإلســــتثمارات العقاريــــة للحصــــول علــــى إيــــرادات إيجــــار و/أو زيــــادة فــــي قيمتهــــا.  شــــمل اإلســــتثمارات العقا

قيـــــد التطــــوير، ت لفـــــة التطــــويرات الالحقـــــة والتعــــديالت علـــــى القيمــــة العادلـــــة. تــــدرج اإلســـــتثمارات  تاعقــــار اولــــي، تطـــــويرات محولــــة مـــــا ا

مــا  العقاريــة بنــاءح علــى تقيــيم علــى القيمــة العادلــة لتلــك اإلســتثمارات كمــا فــي نهايــة  تــرة التقريــر. يــتم تحديــد القيمــة العادلــة بشــ ل دوري

ا التغييــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات اإلســتثمارية فــي بيــا    أو الخســائر الناتجــة مــ ا ــ مســتقلي . يــتم   ــ يل اار  مــي  مهنيــي قبــل مقي  

 يحدخ  يها التغيير.  التـياملوحد في الفترة  ا ر ا  أو الخسائر  

 

 على منا ع ل الحصو  املتوقع  ما ي و   و   نهائي  ل شب  استخدامها انتهاء أو استبعادها  عندباإلستثمارات العقارية   ا عتراف إيقاف يتم

للموجودات ضما  والقيمة ا ستبعاد  ما  تال املتحص  صافي  بي  بالفرق  ا عتراف يتم .استبعادها مستقبلية ما  اقتصادية  الد ترية 

 .بها ا عتراف إيقاف تم التي الفترة في  املوحدا ر ا  أو الخسائر  بيا 

 

 عقار استثماري  ما التحويل  عند .ا ستخدام في  غيير  هناك يطرأ امعند  قط وذلك  ا ستثمارية العقارات ىإل /ما يالتتحو  إجراء يتم

  غيير تم  ي  الذي التاريخ  في  العادلة القيمة هي الالحق لالحتساب املفترضة الت لفة ت و   املالك،  قبل  ما مشغول  عقار إلى

 و ق العقار باحتساب هذا امل موعة تقوم ،ي ر استثما عقار إلى املالك  قبل  ما  غول شامل  العقار ام التحويل حال  في  بينما .ا ستخدام

 .ا ستخدام  غيير  ي  تم الذي التاريخ حتا واملعدات واآل ت املمتل ات  لسياسة
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 ممتلكات ومعدات  5-7

 

  لفـــة التاري يـــتم اظهـــار املمتل ـــات واملعـــدات بالت 
ح
ــتهالك خيـــة ناقصـــا فـــاض القيمـــة. تتضـــما الت لفـــة التاريخيـــة خإن   ومخصـــ  املتــــراكماإلسـ

  
ح
 ااصل.  بامتالكاملصاريف املتعلقة مباشرة

 

رة، علـــى أســا  اريقــة القســط الثابــت كمـــا  ُيحتســب ا ســتهالك لتيزيــل ت لفــة أو تقيــيم املمتل ـــات واملعــدات علــى أعمارهــا اإلنتاجيــة املقــد 

 يلي:

 السنوات 

 40 – 20 انيب م

 6 – 2 أثاخ ومعدات مكتبية

 4 -3 التركيبات، والقوااع والدي ورات  

 10 – 5 التحسينات على العقارات املستأجرة

 3 السيارات
 

ــاء،  قـــط عنـــدما  ــي القيمـــة الد تريـــة لألصـــل أو يـــتم قيـــدها  أصـــل منفصـــل، حســـب ا قتضـ ــاليف الالحقـــة فـ درج الت ـ ــُ  ي ـــو  مـــا املحتمـــل تـ

 بــ . وُيحمــل بيــا  علــى امل موعــة وي ــو   نــدلب ة املســتقبلية املرتبطــة باع ا قتصــادي تــد ق املنــا 
ح
 موثوقــا

ح
باإلم ــا  قيــا  ت لفــة البنــد قياســا

 الد ل الشامل املوحد بت اليف اإلصالحات والصيانة اا رى عند تكبدها.

 

لقيمــة واع الفــرق مــا بــي  عائــدات البيــ ت علــى أســا   ــات واملعــداالــر ح أو الخســارة الناتجــة عــا اســتبعاد أو شــطب أي مــا املمتل  ُيحتســب

 .املوحداار ا  أو الخسائر  ا في ذلك التاريخ ويتم    يل الر ح أو الخسارة الناتجة في بيا   املدرجة بها كم

 

 أي  ســارة متراكمــة فــي انخفــاض القيمــة. و شــم
ح
قــا  ااعمــال الرأســمالية قيــد التطــوير بســعر الت لفــة، ناقصــا

ُ
، ســوم املهنيــةل ت لفــة الر ت

ــاليف الــــةؤهو النســــبة للموجــــودات امل  ــتهالك هــــذه املوجــــودات ، يــــتم رســــملة ت ــ ــة. يبــــدإ إســ ــبية للمجموعــ  قتــــراض و قــــا للسياســــة املحاســ

 عندما ت و  املوجودات جاهية لالستخدام املقصود منها.

 

 ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة غيـر موجودات   5-8

 

 عتبــر  التـــيعمليــات إنــدماج ااعمــال بشــ ل منفصــل عــا الشــهرة ) لال ــ ة العادلــة بتــاريخ اإلقتنــاء ة بالقيمــ امللموســ  يـــرغاملوجــودات  تــدرج

 ت لفتها(.  

 

 منهــــا 
ح
ــا ــال بالت لفــــة مطروحــ ــا مــــا  ــــالل انــــدماج ااعمــ  للقيــــا  املبــــدئي، يــــتم   ــــ يل املوجــــودات غيـــــر امللموســــة والتـــــي تــــم امتالكهــ

 
ــا  حقــ

 لطريقــة القســط افــاء علــى  تــرة أعمارهــ إل باملتراكمــة. يــتم ا عتـــراف اض القيمــة او ســائر انخفــ اإلافــاء املتــراكم 
ح
رة و قــا ا اإلنتاجيــة املقــد 

ر واريقــة اإلافــاء فــي نهايــة  ــل ســنة ماليــة و  يــتم إحتســابها بتعــديل  تــرة اإلافــاء أو اريقتــ  الثابــت. يــتم مراجعــة  تــرة العمــر اإلنتــاجي املقــد 

.اسبتهمحم  والتي يت   قديرات الحسابيةغيير في الت معال تها كت كما هو مناسب ويتم  
ح
 ا مستقبليا
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 )يتبع(  موجودات غيـر ملموسة تم إمتالكها بصورة منفصلة 5-8

 

رة، على أسا  غيـراإلافاء لشطب ت لفة املوجودات    ُيحتسب  ما يلي:سط الثابت ك  اريقة القامللموسة على أعمارها اإلنتاجية املقد 

 السنوات 

 محددة  غيـر ةنكي ر صة ب 

  10 القانوني للشر ات في لبنا   التأسيس

  10 قاعدة العمالء

  10 شبكة الفروع

 

 امللموسة  غيـر انخفاض قيمة املوجودات امللموسة و  5-9

 

لــك مــا هناا  امللموســة وذلــك لتحديــد إ   ــ  غيـــروســة و داتهــا امللممراجعــة علــى القــيم املدرجــة ملوجو  تــرة التقريــر  ةفــي نهايــ تجــري امل موعــة 

ه املوجـــودات قـــد  عرضــت إلـــى  ســائر انخفـــاض القيمـــة. إذا وجــد مـــا يشــير إلـــى ذلـــك يــتم تقـــدير القيمــة القابلـــة لإلســـترداد يشــير إلـــى أ  هــذ

ــي حـــال عـــدم الـــتمكا مـــا تقـــدير القي  ــائر إنخفـــاض القيمـــة، إ  وجـــدت. فـ ــترداد ا مـــة القابلـــة لألصـــل وذلـــك لتحديـــد  سـ صـــل محـــدد، لإلسـ

 يعود إليها ااصل نفس .  التـيإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد  ر القيمة القابلة ل قدي بت  تقوم امل ـموعة

 

 ت لفــة البيـــع أو القيمــة الناتــــجة عــا اإلســـتخدام، أمهمــا أعلـــى. عنــد تقـــدير
ح
 إ  القيمــة القابلـــة لإلســترداد هـــي القيمــة العادلـــة لألصــل ناقصـــا

رة لألصــل يــتم  صــمها لقيمتهــا الحاليــة بإســتخدام ســعر يــة املســتقبلية املقــدنقدال  ا ستـــخدام،  ــا  التــد قات عــاالناتجــة قيمــة ااصــل 

 ة للنقد واملخاار املرتبطة بذلك ااصل.يمنـي  صم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق للقيمة ال 

 

درجــة م تخفــي  القيمــة امل يــت  جــة، بمــا يقــل عــا القيمــة املدر  نتجــة للنقــد()أو لوحــدة مفــي حــال تــم تقــدير القيمــة القابلــة لإلســترداد اصــل 

 فــــي بيـــا   ا عتـــــرافلألصـــل )الوحــــدة املنتجـــة للنقــــد( إلـــى القيمــــة القابلـــة لإلســــترداد. يـــتم 
ح
اار ــــا  أو الخســــائر بخســـائر اإلنخفــــاض مباشـــرة

 مخص  إعادة التقييم. ض كتيزيل ماائر اإلنخفااملوحد، إ  إذا  ا  ااصل معاد تقييم   يتم عندها    يل  س

 

ــة لـــــ اح فـــــي ة إســـــترجاع  ســـــائر إنخفـــــاض القيمـــــة تـــــتم زيـــــادة القيمـــــة املدرجـــــة لألصـــــل )الوحـــــدة املنتجـــــة للنقـــــد( إلـــــى القيمـــــة املعدلـــــة القابلـــ

ســائر تم إحتســاب  يمــا لــو لــم يــ لإلســترداد، بحيــث   تييــد القيمــة املدرجــة املعدلــة عــا القيمــة املدرجــة لألصــل )الوحــدة املنتجــة للنقــد(  

 فــي بيــا   السابقة. يتم    يل ات سنو إنخفاض القيمة في ال 
ح
املوحــد إ  إذا اار ــا  أو الخســائر إسترجاع  سائر إنخفاض القيمــة مباشــرة

ي مخصــ   ــا  ااصــل قــد تــم   ــ يل  بالقيمــة املعــاد تقييمهــا وفــي هــذه الحالــة يــتم   ــ يل إســترجاع  ســائر إنخفــاض القيمــة كييــادة فــ 

 ة التقييم.إعاد
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 تبع(سبية )يسات املحا ملخص بأهم السيا 5

 

 إلغاء العتـراف باملوجودات املالية 5-10

 

أ املالي؛  النقدية ما ااصل  التد قات  باستالم  املتعلق  املتعاقد علي   الحق  انتهاء  إ  عند  مالي  بأي أصل  تلغي امل موعة ا عتـراف  و    

شأة أ رى. إذا لم تقم امل موعة  إلى منة جوهرية  اصل بصور ميع مخاار وميايا ملكية ال املالي وجبتحويل ااصعندما تقوم امل موعة  

امل موعة   تقوم  ملكيت ،  املحولة  ااصل  على  بالسيطرة  واستمرت  جوهرية  بصورة  تحويلها  أو  امللكية  وميايا  مخاار  بتحويل  ا ة 

امل  ااصل  ما  بها  املحتـف   بالحصة  واملطل با عتـراف  املصاحالي  قد  و ات  التـي  املبـالغ  عا  إبة  احتفظت تد عها.  بصورة  امل م   ذا  وعة 

ب ا ة مخاار وميايا ااصل املالي املحولة ملكيت ،  تستمر امل موعة في ا عتـراف بااصل املالي وا عتـراف كذلك با قتراض   جوهرية 

لة.   املضمو  لصافي املبالغ املحص 

 

توقعــة فــي تــاريخ إيقــاف ا عتــراف مــا  امل ائر ا ئت الخــاص بخســ إعــادة قيــا  مخصــ  الخســائر ملــالي، يــتم اف بااصــل افي حال إيقاف ا عتر 

لتحديد صافي القيمة الد ترية لألصل في ذلك التاريخ. سوف تنتج أر ا  أو  سائر ما إيقاف ا عتــراف نتيجــة للفــرق بــي  القيمــة الد تريــة 

ئر يـــتم قياســـ  صـــ   ســـاال ديـــد مخل املـــالي ط ال ديـــدة. ســـوف ي ـــو  لألصـــ د ذات الشـــرو ملـــالي ال ديـــ املعدلـــة والقيمـــة العادلـــة لألصـــل ا

ا باســــتثناء الحــــا ت النــــادرة التــــي يعتبــــر  يهــــا القــــرض ال ديــــد قــــد  عــــرض  نخفــــاض  12علــــى أســــا   ســــائر ا ئتمــــا  املتوقعــــة ملــــدة  شــــهرح

ة ية املعدلــ تــ  اإلمســميــد بخصــم كبيــر مقارنــة بقيمللقــرض ال د يمــة العادلــةائتمــاني فــي القيمــة. ينطبــق هــذا  قــط عنــدما يــتم ا عتــراف بالق

 
ح
 لوجود مخاار  عثر عالية والتي لــم يــتم تخفيضــها مــا  ــالل التعــديل. تقــوم امل موعــة بمراقبــة مخــاار ا ئتمــا  للموجــودات املاليــة نظرا

 ظل الشروط ال ديدة.  ا السداد فيترض متأ ر عاملعدلة ما  الل تقييم املعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا  ا  املق

 

بموجود مالي  امل, يتم ا عتــراف بــالفرق بــي  القيمــة الد تريــة  ملوجــودات ومجمــوع  مبلــغ ا عتبــار املســتلم و املــديا   عترافقاف ا  إي   عند

ــي الـــد ل الشـــامل ا  ـــر و املتراكمـــة فـــي حقـــ  ــارة املتراكمـــة التـــي تـــم ا عتـــراف بهـــا فـ الخســـارة, باســـتتناء  فـــي الـــر ح أووق امللكيـــة و الر ح/الخسـ

 قا لقيا  القيمة العادلة مــا  ــالل الــد ل الشــامل ا  ــر, حيــث   يــتم اعــادة تصــنيف املكسب/الخســارة عينة و  سهم امل ثمار في اا ست 

 وحدة.املتراكمة التي تم ا عتراف بها سابقا  في الد ل الشامل ا  ر  حقا الى  بيا  الر ح او الخسارة امل 

 

ات ا ســــتثمارية املصـــنفة بالقيمــــة العادلـــة مــــا  ــــالل ا يتعلـــق بالســــنداآل ـــر  يمــــ ل الشــــامل  ســـارة تراكميــــة معتـــرف بهــــا فـــي الــــد /ر حأي 

الــد ل الشــامل اآل ــر لــم يــتم اإلعتــراف بهــا فــي بيــا  الــر ح أو الخســارة املوحــد عنــد عــدم اإلعتــراف بهــذه الســندات. أي  وائــد فــي املوجــودات 

امل موعـــة يـــتم اإلعتـــراف بهـــا كموجـــودات أو مطلو ـــات  مـــا قبـــل تفـــاظ بهـــا ا أو اإلحا عتـــراف التـــي  تـــم إنشـــاؤههلـــة إللغـــاء املحولـــة مؤ  املاليـــة

 منفصلة.

 

   املقاصة 5-11

 

 امل موعة لدى ي و   عندما  قط وذلك املوحد،  املالي املركي بيا  في املبلغ صافي بيا  ويتم املالية واملطلو ات  املوجودات مقاصة تتم

 املطلو ات و سوية املوجودات تحصيل  أو املبلغ صافي أسا  على للتسوية نية لديھا   وي و  بھا املعترف املبالغ بمقاصة مليم قانوني  حق

 .متزامنة بصورة

 

  باار ــا علــقيت   يمــا أو ذلــك،  الدوليــة املاليــة التقــارير معــايير تجيــز عنــدما املبلــغ صــافي أســا  علــى واملصــرو ات اإليــرادات عــرض يــتم

 .امل موعة في التداول  نشاط مثل  اثلةمامل  التعامامل  ما مجموعة عا الناتجة والخسائر
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبع( 5

 

 )يتبع(  املقاصة 5-11

 

  امل موعــة  عتبــر
ح
 اتاملوجــود اصــةمق فــي الحــق تمنحھــا والتــي الرئيســية،  التســوية اتفاقيــات ذلــك فــي بمــا الترتيبــات،  مــا عــدد فــي ار ــا

 عــرض يــتم و التــالي متزامنــة بصــورة أو املبلــغ صــافي أســا  علــى املبــالغ لتســوية النيــة ھالــدي  ي ــو     عنــدما ولكــا املاليــة واملطلو ــات

 .املبلغ إجمالي أسا  على املعنية واملطلو ات املوجودات

 

 أصول مستـحوذ عليها مقابـل سداد ديـون  5-12

 

 غالب 
ح
قارات والضمانات على أسا   هذه الع. تدرج  لفوالسكتسوية لبع  القروض للمجموعة  رى وضمانات أ  تؤول ملكية عقارات  ، ا

للقروض   للتحصيل  القابلة  القيمة  عليها،    والسلفصافي  الحصول  تاريخ  عند  املوجودات  لتلك  العادلة  القيمة  قيا   أو  يتم   ، ا   حقح

، إ ا  سائر انخفاض القيمة  الخسائ ما  أمه  .  وجدتالعقارات بقيمة الشراء ناقصح يتم ادراج اار ا  أو  الناتجةأقل.  بعاد  عا ا ست   ر 

 املوحد. ا ر ا  أو الخسائر املحققة الناتجة عا إعادة تقييمها ضما بيا   غيـرسائر  وكذلك الخ

 

 األدوات املالية املشتقة 5-13

 

 إلعتبا  غيـرإ  اادوات املالية املشتقة هي أدوات مالية تت 
ح
 أ  ة غيـر رات مت قيمتها تبعا

ح
 مبدئيا

ح
 و استثمار والتي   تتطلب استثمارا

ح
 صغيرا

ح
ويتم    ا

 سدادها في تاريخ مستقبلي. 

 

العمالت ااجنبية  تبـرم امل موعة بمخاار صرف  املتعلقة  التعرضات  مالية مشتقة إلدارة   وتتضما عقود  ، معامالت متنوعة ادوات 

 عار عملة.  ومقايضات أسعملة أجنبية آجلة عقود  و  مقايضة أسعار الفائدة

 

املشتقات   جميع  قي   ي التـتدرج  عادلة  تحمل  املشتقات  م  تدرج  بينما  املوجودات  ضما  ضما    التـيموجبة  سالبة  عادلة  قيم  تحمل 

 املطلو ات. 

 

 على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق املدرجة ونماذج  صم التد قات النقدية ونماذج التسعير  
ح
  املعترف بهايتم الحصول عادة

   ناسب.حسبما هو م

 

 تحوط املحاسبة  

 

عملية أجنبية في عالقة    ر صل أو التزام معترف ب , التزام شركة, توقعات معاملة محتملة للغاية, أو صافي استثماك تحديد ايجوز للبن

الفائدة و إد ال  إلدارة مخاار أسعار  تم  فيمخاار الصرف ااجنبي    أو  /محاسبة تحوط رسمية مع مشتق  املح  املوجودة  وط.  البند 

 : ا عتراف و القيا . لألدوات املالية 39عيار املحاسبي الدولي رقم وط للمسبة  التحطلبات محايواصل البنك تطبيق مت
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 (األدوات املالية املشتقة )يتبع 5-13

 

وط ي يــــو ر تحــــ ادلــــة والــــذمعــــامالت تحــــوط القيمــــة الع   تــــي : )أ( التحــــوط إلــــى اغــــراض محاســــبة التحــــوط، تصــــنف امل موعــــة معــــامالت

ات فــي القيمـــة العادلــة ملوجـــودات ومطلو ــات مثبتـــة ومعتــرف بهـــا، )ب( معــامالت تحـــوط التــد قات النقديـــة والــذي يـــو ر غيــــر رضــات الت لتع

تــــرف بهــــا أو بمعاملــــة مطلو ــــات مع بموجــــودات أوات التــــد قات النقديــــة املرتبطــــة ســــواء بمخــــاار معينــــة متعلقــــة غيـــــر تحــــوط لتعرضــــات   

 ملستقبلي املصر  ب .لد ل الى صافي اة ستؤثر عمتوقع

 

ــي القيمــــة العادلــــة أو  ال بصــــورة عاليــــة، أي أ  التغيـــــرات فــ ــ   أ  ي ــــو  التحــــوط  عــ
ح
ــا ــبة التحــــوط تتطلــــب أ  ي ــــو  متوقعــ إ  شــــروط محاســ

ــهاالبنــــد املتحــــوط لــــ  وأ  ي ــــ  لتغيـــــرات فــــية بمقابلــــة االتــــد قات النقديــــة مــــا ااداة املتحــــوط بهــــا تقــــوم بفعاليــــ   نــــد بــــدأموثــــوق. ع و  قياســ

التحــــوط، يــــتم تثبيــــت غــــرض إدارة الخطــــر وإســــتراتيجيت  وتحديــــد ااداة املســــتعملة والبنــــد املتحــــوط لــــ  وابيعــــة املخــــاار املتحــــوط لهــــا 

 تقييم ال 
ح
ال بصورة مستمرة.  د بأن  تحوطتحوط والتأكوكيفية قيام امل موعة بتقييم  عالية عالقة التحوط. ويتم  حقا   ع 

 

 دلةمة العاات القيوطتح

 

إذا  انــــت عالقــــة التحــــوط قــــد حــــددت كتحــــوط للقيمــــة العادلــــة، يــــتم  عــــديل البنــــد املتحــــوط لــــ  للتغيـــــرات فــــي القيمــــة العادلــــة املتعلقــــة 

  هــا فــي بيــاتحــوط لــ  يــتم ا عتـــراف بة والبنــد امل داة املشــتقباملخاار املتحوط لها. إ  اار ا  والخسائر الناتجة عا إعــادة قيــا   ــلم مــا اا 

 رة املوحد. إ   عديالت القيمة العادلة املتعلقة بااداة املشتقة يتم تحميلها إلى نفــس الف ــة املتعلقــة للبنــد املتحــوط لــ  فــيوالخساالد ل أ

 تحميلهــــا إلـــى
ح
لــــد ل بنــــد املتحـــوط لــــ  فــــي بيــــا  ااملتعلقــــة لل نفــــس الف ــــة  بيـــا  الــــد ل أوالخســــارة املوحــــد. إ  أيــــة عـــدم  عاليــــة ســــيتم أيضــــا

ــارة امل أوال ــا أو إنهائهــــــا أو إســــــتخدامها أو عنــــــدما   تقابــــــل متطلبــــــات محاســــــبة وحــــــد. إخســــ ذا إنتهــــــت صــــــالحية ااداة املشــــــتقة، أو تــــــم بيعهــــ

قطــة، لبنــد حتــا هــذه الن يــة  عــديالت تحواــات القيمــة العادلــة أو تــم إلغــاء تحديــدها يــتم وقــف إســتخدام محاســبة التحــوط. يــتم إافـــاء أ

ــا إســـتعي يـــتم بمو متحـــوط لـــ  والتــــ ــارة املوحـــد كجـــيء مـــا معـــدل الفائـــدة الفعـــال مال ار جبهـ ــي بيـــا  الـــد ل أوالخسـ الـــة فـ يقـــة الفائـــدة الفع 

 املعاد احتساب  على مدار الفترة حتا انتهاء صالحيتها.

 

 تحوطات التدفقات النقدية

 

ال كتحواـــات للتـــد قات النقديـــة  أهيلهـــاحديـــدها وت لتــــي تـــم ت لعادلـــة لـــألدوات املشـــتقة افـــي القيمـــة اللتغيــــرات  يـــتم ا عتــــراف بـــال يء الفعـــ 

ال فــي بيـــا    بأيــة أر ــا  و ســائر لل ـــيء غيـــر الفعــ 
ح
ضــما إحتيــااي تحواــات التــد قات النقديـــة فــي حقــوق امللكيــة. ويــتم ا عتــــراف مباشــرة

ا ر ــا  أو بيــا  الــد ل ا إلــى تم تحويلهــ امللكيــة يــ بالغ املتراكمــة فــي حقــوق ارية. إ  امل ت/  سائر تجالد ل املوحد  إيرادا  ا ر ا  أو الخسائر

رة املتحــوط لهــا  الخســائر املوحــد فــي الفتــرات التـــي يــؤثر  يهــا البنــد املتحــوط لــ  علــى الــر ح أو الخســارة، ولكــا عنــدما ينــتج عــا املعاملــة املقــد 

 ي تـــم تأجي الخســـائر املتراكمـــة والتــــ اار ـــا  أو  يـــتم تحويـــل  ا عتــــراف بأصـــل أو مطلـــوب غيــــر مـــالي، 
ح
قـــوق امللكيـــة مـــا حقـــوق  فـــي حلهـــا ســـابقا

 امللكية وإدراجها ضما القيا  املبدئي لت لفة ااصل أو املطلوب.  
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 (األدوات املالية املشتقة )يتبع 5-13

 

 ()يتبع تحوطات التدفقات النقدية

 

بــــل متطلبــــات محاســــبة التحــــوط،  يــــتم إبقــــاء اار ــــا  والخســــائر أو عنــــدما   تقاإنهائهــــا  بيعهــــا أو إنتهــــت صــــالحية ااداة املشــــتقة أو تــــما إذ

رة وذلــك فــي حــا ت  ونهــا أصــل غ يـــر املتراكمة املعترف بها فــي الــد ل الشــامل اآل ــر ضــما حقــوق امللكيــة حتــا يــتم ا عتـــراف باملعاملــة املقــد 

ــا تـــؤثر املعام مطلـــوب غيــــر مـــالي أو ــى بيـــ لـــة املقـــد  مـــالي أو حتـ رة ا  الـــدرة علـ  أ    تـــتم املعاملـــة املقـــد 
ح
 ل أوالخســـارة املوحـــد. إذا ـ ــا  متوقعـــا

ــى بيــــا   ــي الــــد ل الشــــامل اآل ــــر إلــ ــا فــ ــائر املتراكمــــة املعتــــرف بهــ ــائر  يــــتم تحويــــل اار ــــا  والخســ  وتصــــنف ا ر ــــا  أو الخســ
 
املوحــــد مباشــــرة

 .سائر تجارية إيرادات/  

 

 التحوطملحاسبة   ل تتأهل التـياألدوات املشتقة 

 

 املؤهلــة مل غيـــرلــألدوات املشــتقة  ات فــي القيمــة العادلــةغيـــر  ا ــة اار ــا  والخســائر الناتجــة عــا الت ب   ا عتـرافيتم  
ح
حاســبة التحــوط مباشــرة

ــائر فـــي بيـــا   ــائر تجاريـــةا ر ـــا  أو الخسـ ــى الـــرغاملوحـــد ـ ــإيرادات/  سـ ــائر النام مـــا ذلـــك،  ـــ . وعلـ ــي غيــــر ت تجـــة عـــا ال إ  اار ـــا  والخسـ ات فـ

يـــتم إدارتهـــا باإلشـــتراك مـــع أدوات ماليـــة محـــددة فـــي القيمـــة العادلـــة يـــتم ضـــمها ضـــما صـــافي د ـــل اادوات  التــــي للمشـــتقاتالقـــيم العادلـــة 

 ئدة.لخاضعة للفاا  غيـرضما اإليرادات / والخسائر اا رى املالية املحددة بالقيمة العادلة  

 

يــــر ماليـــة يـــتم معال تهـــا كمشـــتقات منفصـــلة عنـــدما ت ـــو  مخاارهـــا قـــود مضـــيفة غى أو فـــي عماليـــة أ ـــر إ  املشـــتقات املدمجـــة فـــي أدوات 

ــلة وثيقــــة بمخــــاار وصــــفات العقــــد املضــــيف وحيــــث   يــــتم إدراج العقــــد املضــــيف بالقيمــــة العادلــــة وإدراج اار ــــا   وصــــفاتها غيـــــر ذي صــ

 ر ا  أو الخسائر املوحد.في بيا  ا   يـر املحققةوالخسائر غ

 

 ات ماليةلوبمط 5-14

 

ــائر" أو "يـــــتم تصـــــنيف املطلو ـــــات  ــا كمطلو ـــــات ماليـــــة "بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــا  ـــــالل اار ـــــا  أو الخســـ ــأةاملاليـــــة إمـــ ". تقـــــوم بالت لفـــــة املطفـــ

ف ا ا عتـــرالـــذي تنشـــأ  يـــ . ويـــتم مبـــدئي ي التـــاريخ اا املصـــدرة فـــ امل موعـــة بـــا عتراف مبـــدئيا باملطلو ـــات املاليـــة مثـــل الودائـــع وســـندات الـــدي 

ات املاليــة ا  ــرى )بمــا فــي ذلــك املطلو ــات املصــنفة بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــا  أو الخســائر( فــي التــاريخ الــذي تصــبح ملطلو ــ ب ا ــة ا

 الخاصة بااداة. ي  امل موعة ار ا في ااح ام التعاقدية  

 

 ل األرباح أو الخسائر عادلة من خال بالقيمة ال املطلوبات املالية

ت املاليــة بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــا  أو الخســائر عنــدما يــتم ا حتفــاظ بــا لتزام املــالي لغــرض املتــاجرة أو يــتم ملطلو ــاتصــنيف ام يــت 

تــراف املبــدئي و  يــتم يــد عنــد ا ع. يــتم التحدتصنيف  على أن  بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل اار ــا  أو الخســائر ويــتم قياســ  بالقيمــة العادلــة

 م.دة التقيي إعا
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 )يتبـع(  مطلوبات مالية 5-14

 

 )يتبـع( املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 

  ناتجة  ا /  سائرف بأي أر  لعادلة، بحيث يتم ا عترار بالقيمة ا  أو الخسائيتم بيا  املطلو ات املالية بالقيمة العادلة ما  الل اار ا

الخسائر    / اار ا   يشمل صافي  تحوط مصنفة.  التي    ش ل جيء ما عالقة  املدى  إلى  الخسائر  أو  اار ا   القيا  ضما  إعادة  ما 

 .يلتزام املالاملعترف بها ضما بيا  اار ا  أو الخسائر املوحد أي  ائدة مد وعة على ا  

 

أنها بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر، يتم ا عتراف بقيمة    ة املصنفة على ير املشتقاملالية غإ  أن ،  يما يتعلق باملطلو ات  

ا رى، ما  ت الشاملة االتغيير في القيمة العادلة لاللتزام املالي واملنسو ة إلى التغيرات في مخاار ا ئتما  لذلك ا لتزام، ضما اإليرادا

بتأل  ا عتراف  على  يترتب  التغيم  مخثير  في  ا  رات  عدم  اار  زيادة  أو  وجود  اا رى،  الشاملة  اإليرادات  با لتزام ضما  الخاصة  ئتما  

خسائر. إ   ر ا  أو اليتم ا عتراف باملبلغ املتبقي ما التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام في اا    .التوا ق املحاسبي في اار ا  أو الخسائر

العادل ا القيمة  في  املنسو  لتغيرات  إلى مخا ة  ا  ة  يتم  ار  الشاملة اا رى    اإليرادات  بها ضما  املالي واملعترف  با لتزام  الخاصة  ئتما  

املحتجية عن  اار ا   إلى  تحويلها  ذلك،   ما 
ح
بد  ويتم  املوحد؛  الخسائر  أو  اار ا   بيا    ضما 

ح
تصنيفها  حقا ا  إعادة  إيقاف  عتراف د 

 .تزام املاليبا ل 

 

ا عتراف بالتغييرات في مخاار ا ئتما  الخاصة با لتزام ضما اإليرادات الشاملة اا رى سيؤدي إلى وجود أو      ما إذا  اعند تحديد  

مخاار    لتغييرات فيقاصة آثار ازيادة عدم التوا ق املحاسبي في اار ا  أو الخسائر، تقوم امل موعة بتقييم ما إذا  انت تتوقع أ  يتم م

بـالقيمة العادلة ما  ا  أو  ضما اار  ا لتزام  ا ئتما  الخاصة ب  الخسائر ما  الل التغير في القيمة العادلة اداة مالية أ رى مقاسة 

  الل اار ا  أو الخسائر. يتم هذا التحديد عند ا عتراف املبدئي. 

 

 للطريقة
ح
 .40م اإليضا  رق املحددة في يتم تحديد القيمة العادلة و قا

 

 املالية بالقيمة العادلة ما  الل الر ح و الخسارة في أي ما الحا ت التالية: ملطلو اتيي  بع  ا قامت امل موعة بتع 

 

 على أسا  القيمة العادلة؛ أو -
ح
 يتم إدارة, تقييم و تقرير املطلو ات دا ليا

  الف ذلك.ذي قد ينشأ املحاسبي اليييل التعيي  أو يقلل بش ل كبير ما عدم التوا ق  -

 

 بالتكلفة املطفأة يمة الية بالقاملطلوبات امل 

 

الفائدة الفعالة، ويتم ا عتـراف بمصاريف الفوائد على   بإستخدام اريقة  بالت لفة املطفأة   
ح
يتم قيا  املطلو ات املالية اا رى  حقا

 بالقيمة العادلة،  ا القروض، م رى بما  يه يتم قيا  املطلو ات املالية اا كما    أسا  العائد الفعال.
ح
   عاملة. اليف امل بعد  صم ت بدئيا
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 5

 

 )يتبـع(  مطلوبات مالية 5-14

 

 )يتبـع(  املطلوبات املالية بالقيمة بالتكلفة املطفأة 

 

ل  ة. إ  معد رة املعني مصاريف الفوائد على الفت  الية وتوزيعمطلو ات امل إ  اريقة الفائدة الفعالة هي اريقة إلحتساب الت لفة املطفأة لل 

في إاار العمر اليمنـي املتوقع  الفا الفعال هو املعدل الذي يستخدم وبش ل محدد لخصم الد عات النقدية املستقبلية املتوقعة  ئدة 

، عبر  ترة أقصر. 
ح
 للمطلوب املالي أو، إ   ا  مناسبا

 

 يةلوبات املالإيقاف العتراف باملط

 ما، تتم  سوية التزامات امل موعة أو يتم إلغاؤها أو إنتهاؤها.ندما، و قط عنداملالية عملوجودات  تقوم امل موعة بإيقاف اإلعتراف با

 

 ودائع العمالء   5-15

 

ــتلمة بعـــد تيزيـــل ت ـــاليف ــالغ املسـ  املبـ
ح
ــادة ــي عـ  بالقيمـــة العادلـــة والتــــي هـ

ح
املتكبـــدة ويـــتم  ملباشـــرةاملعاملـــة ا يـــتم قيـــا  ودائـــع العمـــالء مبـــدئيا

 
ح
 اريقة الفائدة الفعالة.باستخدام  املطفأة    بالت لفة  قياسها  حقا

 

 اندماج األعمال  5-16

 

يتم    يل اإلستحواذ على شر ات تابعة وأعمال بإستخدام اريقة الشراء املحاسبي. يتم قيا  ت لفة الشراء بإجمالي القيم العادلة  

مبادلة تاريخ  في  وااملوجودات    كما  املاملمنوحة  أو  املتكبدة  وأد ملطلو ات  حقوق  تحملة  قبل  امللكي وات  ما  الصادرة  مقابل  امل موعة  ة 

واملطلو ات   املحددة  ااصول  إ   ااعمال.  بإندماج  املتعلقة  املباشرة  الت اليف  إلى  باإلضا ة  عليها،  املستحوذ  الشركة  على  السيطرة 

املحتملة   عليها ضما  ا عتـرافمع شروط  تتوا ق    تـيال و املتحملة واإللتزامات  لاملعيار    املنصوص  املالية رقم  الدولي   إندماج    3لتقارير 

يتم   املوجودات    ا عتـرافااعمال  باستثناء  الشراء  بتاريخ  العادلة  بقيمتها  املصنفة   غيـربها  لإلستبعاد(  مجموعات  )أو  املتداولة 

يتم    التـي و   (عمليات متوقفةو   احة للبيعمتداولة مت   غيـرموجودات    5رقم  الية  للتقارير امل و قا للمعيار الدولي  )كموجودات متاحة للبيع  

 بها وقياسها بالقيمة العادلة ناق  ت لفة البيع. ا عتـراف

 

بالت لفة    
ح
مبدئيا وقياسها  يتم    يلها  أصل  الشراء  عا  الناتجة  الشهرة  ح  التـي و إ   عا  ااعمال  إلندماج  الت لفة  زيادة  صة  تمثل 

ا  امل موعة للموجودات  العادلة  القيمة  امل في صافي  واملحددة  واملطلو شتراة  وإذا  انت حصة    التـي و   الطارئـة  ات  ملطلو ات  تم    يلها. 

واملطلو ات  امل موعة   للموجودات املحددة واملطلو ات  العادلة  القيمة  تييد عا    للمنشأةالطارئـة  في صافي  إعادة قياسها  املشتراة عند 

  ا عتـرافال  يتم ندماج ااعمت لفة إ
ح
 . املوحد ر ا  والخسائرا افي بيا  بالييادة مباشرة

 

امللكية   في    غيـرإ  حصة حقوق  بمعدل حصة    املنشأةاملسيطرة  قياسها   
ح
مبدئيا يتم  املسيطرةاملشتراة  القيمة    اااراف غيـر  في صافي 

 امل  لة.  الطارئةالعادلة للموجودات واملطلو ات واملطلو ات 
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 ياسات املحاسبية )يتبـع(أهم السملخص ب 5

 

 التجارية الشهرة 5-17

 

 أية  سائر انخفاض في القيمة  
ح
  أصل على أسا  الت لفة، وما ثم يتم قياسها على أسا  الت لفة ناقصا

ح
يتم    يل الشهرة مبدئيا

 متراكمة. 
 

امل  الوحدات  الشهرة على  ل  توزيع  يتم  القيمة،  إنخفاض  إ تبار  للنقد  اغراض  إستفادتها    التـيو امل موعة  في  نتجة  ما عملية  يتوقع 

 إذا    التـيو . يتم إجراء إ تبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات املنتجة للنقد  ا ندمـاج
ح
تم توزيع الشهرة عليها أو على  ترات أكثر تقار ا

لل  لإلسترداد  القابلة  القيمة  إذا  انت  الوحدة.  قيمة  إنخفاض  إلى  يشير  ما  املنتجوجد  أقل وحدة  للنقد  لها    ة  الد ترية  القيمة  يتم  ما 

 لتخفي  القيمة الد ترية للشهرة املوزعة على الوحدة ثم على ااصول اا رى للوحدة    نخفاض سارة اإل   تحميل
ح
بش ل متناسب  أو 

 حقة.في  ترات   القيمة الد ترية ل ل أصل في الوحدة. إ   سائر إنخفاض القيمة امل  لة للشهرة   يمكا عكسها مع 

 

 ظفين مكافأة نهاية الخدمة للمو  5-18

 

. يــتم احتســاب هــذه بموجــب قــانو  العمــل لدولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة مل موعة م ا آت نهاية الخدمة ملوظفيهــا غيـــر املــوااني م اتقد

قعـــــة لهـــــذه  ـــــاليف املتو مخصصـــــات للت  امل ا ـــــآت علـــــى أســـــا   تـــــرة الخدمـــــة للمـــــوظفي  وإكمـــــال الحـــــد اادنـــــى لفتـــــرة الخدمـــــة. يـــــتم ت ـــــويا

 خدمة.ى  ترة الامل ا آت على مد
 

 للقــانو  اإلتحــادي رقــم 
ح
 ساهم امل موعة في مخص  التقاعد والتأمي  الواني ملوظفيها مــا مــوااني دولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة و قــا

 .2000لسنة   2

 

 املخصصات واملطلوبات الطارئة 5-19

 

سابقة وي و  ما املحتمل أ   أحداخ  ي( نتيجة و استنتاج عة التزام حالي )قانوني أعلى امل مو  عندما ي و   باملخصصات ا عتـرافيتم 

 ُيطلب ما امل موعة  سديد هذا ا لتزام ويمكا تقدير ت لفة هذه املخصصات بش ل يعتمد علي .  

  

حيطــة تبــار املخــاار والشــ وك امل ــذ فــي ا عتقريــر مــع اا املبلغ املعترف ب  كمخص  هو أ ضل تقــدير لتســوية ا لتــزام ال ــاري فــي تــاريخ ال 

املخصصــات باســتخدام التــد قات النقديــة املقــدرة لتســوية هــذا ا لتــزام، ومــا ثــم  ــإ  القيمــة الد تريــة هــي القيمــة   ث تقــا لتزام. حي با 

 الحالية لهذه التد قات النقدية.  

 

 أصــل إذا لذمــة راج ام إد، يــت مــع اــرف ثالــث املخصصــاتلتسوية أحد ية الالزمة عندما ي و  ما املتوقع إسترداد جميع املنا ع اإلقتصاد

 أصبح ما املؤكد بالفعل أن  سيتم إستالم التعوي  وإذا  ا  ما املمكا قيا  مبلغ الذمة املدينة بش ل موثوق.

 

خ ســابقة تجــة عــا أحــدات محتملــة ناتضــم بعــ  الضــمانات و طابــات اإلعتمــاد املحفوظــة كــرها هــي إلتزامــا التـــيإ  املطلو ــات الطارئــة 

ــي ليســـت بال امـــل تحـــت  غيــــرأو عـــدة أحـــداخ مســـتقبلية  ع أو عـــدم وقـــوع حـــدخ واحـــدنـــد وقـــو  قـــط ع يـــدهتأكووجودهـــا ســـيتم  مؤكـــدة وهـ

ــا فـــي اإليضـــاحات حـــول البيانـــا ا عتــــراف.   يـــتم امل موعـــةســـيطرة  ــة فـــي البيانـــات املاليـــة املوحـــدة بـــل يـــتم بيانهـ ت املاليـــة باملطلو ـــات الطارئـ

 ملوحدة.ا
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 ـع(سبية )يتبملخص بأهم السياسات املحا 5

 

 القبـولت 5-20

 

 بالــد ع مقابــل مســتندات م ــحو ة بموجــب اعتمــادات مســتندية. تحــدد أوراق القبــول املبلــغ 
ح
تظهر أوراق القبول عندما ي و  البنــك مليمــا

مــالي فــي  ت  ــالتزاملــة اجــل( للبنــك ولــذلك تثبــ شــروط )كمبيالتــزام غيــر ماملالي والتاريخ واســم الصــخ  املســتفيد. بعــد القبــول تصــبح ااداة ا

 ملركي املالي املوحد ويثبت الحق التعاقدي املقابل للتسديد ما العميل  أصل مالي.بيا  ا

 

ا القبــو ت ضــماادوات املاليــة ويســتمبر   ــ يل  -إلعــداد التقــارير املاليــة 9يــتم   ــ يل القبــو ت بحســب معيــار املحاســبة الدوليــة رقــم 

 اإلسترداد ما العميل كموجودات مالية.اقدي ب الحق التعت مالية ب كي املالي املوحد كمطلو ابيا  املر 

 

مـــع حــق  عاقـــدي للســـداد مـــا العمــالء كموجـــودات ماليـــة. ولـــذلك  بيـــا  املركــي املـــالي املوحـــدكمطلو ــات ماليـــة فـــي  بـــالقبو ت ا عتــــرافيــتم 

  ات مالية.ها كموجودات مالية ومطلو  د تم إحتساباق القبول ق إ  اإللتزامات املتعلقة بأور 

 

 اليةامل ضمانات  ال 5-21

 

يتكبــدها بســبب  التـــيوم بــأداء د عــات محــددة لتعــوي  حاملهــا عــا الخســارة تقــ أ  امل موعــة إ  الضــمانات املاليــة هــي عقــود تقت ــ ي مــا 

 اح ام وش
ح
 روط العقد. شل جهة محددة في أداء الد عات عند استحقاقها و قا

 

 
ح
تمثل ااقساط املســتلمة عنــد اإلصــدار. يــتم إافــاء القســط املســتلم علــى مــدى  التـيو العادلة، بالقيمة  يتم إدراج الضمانات املالية مبدئيا

ــأة، أو القيمـــة الحاليـــة اي د  بالقيمـــة املطفـ
ح
ــا  عـــات عمـــر الكفـــا ت املاليـــة. إ  مطلو ـــات الضـــمانات )القيمـــة اإلســـمية( يـــتم   ـــ يلها  حقـ

 .ا أعلىملة( أمهمتحت الكفالة محت ح الد عة  )عندما تصب   متوقعة

 

 اإليجارعقود  5-22

 

 .ما املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية باستخدام منه ية معدلة بأثر رجعي 16قامت امل موعة بتطبيق املعيار رقم 

 

أ يمثل  العقد  إذا  ا   ما  بتحديد  العقد  بداية  في  يتضما عقدتقوم امل موعة  يعت   و  أو يتضما، عقد  إيجار.  العقد،  إذابر   ا     إيجار 

ينقل العق على    د  السيطرة  حق  ينقل  العقد  إذا  ا   ما  لتقييم  مقابل.  نظير  زمنية  لفترة  محدد  أصل  استخدام  على  السيطرة  حق 

املعيار رقم   في  الوارد  اإليجار  باستخدام  عريف عقد  تقوم امل موعة  املعايير  م  16استخدام أصل محدد،  التقارير  الدولية إلعا  داد 

  .املالية

 

  .2019يناير   1اسة على العقود املبرمة )أو املعدلة( في أو بعد هذه السي   يتم تطبيق
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 ملخص بأهم السياسات املحاسبية )يتبـع( 5

 

 )يتبـع( اإليجارعقود  5-22

 

 املجموعة بصفتها مستأجر (1)

لعناصر اإليجار  ر ما الى  ل عنصي العقد ع بتوزيع املقابل الوارد ف  وم امل موعةإيجاري، تق عند بداية أو  عديل عقد ما يتضما عنصر

اإليجارية   العناصر غير  امل موعة عدم  صل  وامل اتب، قررت  الفروع  إيجار  لعقود  بالنسبة  أن ،  إ    .
ح
نسبيا املستقلة  أسعارها  حسب 

 .ي واحدواحتساب العناصر اإليجارية وغير اإليجارية كعنصر إيجار 

 

 بالت لفة، التي  يخ بدء عقد اإلي ار في تار زام اإليجف امل موعة بأصل حق ا ستخدام والتتر  ع
ح
جار. يتم قيا  أصل حق ا ستخدام مبدئيا

 إليها أي
ح
ت اليف    تتضما القيمة املبدئية  لتزام اإليجار املعدلة بناء على د عات اإليجار املسددة في أو قبل تاريخ بداية اإليجار، مضا ا

  .إجراؤها على الفروع أو امل اتبات تم  أي تحسين   ك وإزالةتم تكبدها وتقدير ت اليف  شرة مبدئية  مبا

 

 احتساب ا ستهالك اصل حق ا ستخدام باستخدام اريقة القسط الثابت ما تاريخ بداية اإليجار حتا نهاية  ترة اإليجار.  
ح
يتم  حقا

  بناء على   عديل   جدت، ويتميمة، إ  و اءح على  سائر انخفاض القش ل دوري بن ا ستخدام ب عالوة على ذلك، يتم تخفي  أصل حق  

  .بع  عمليات إعادة القيا   لتزام اإليجار

 

 قيا  التزام اإليجار بالقيمة الحالية لد عات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، مخصومة باستخدام معدل  
ح
يتم مبدئيا

موثوقة، يتم استخدام معدل الفائدة على ا قتراض اإلضافي  ة  عدل بصور و، إذا  عذر تحديد ذلك امل د اإليجار ألضمني في عقالفائدة ا

كمعدل  صم اإلضافي  ا قتراض  على  الفائدة  معدل  عام  بش ل  امل موعة  ا قتراض   .للمجموعة.  ستخدم  ملعدل  املرجح  املتوسط 

 . (%4.23: 2020)  %4.23 هوا في بيا  املركي املالي املعترف به مات اإليجاراإلضافي للمستأجريا املطبق على التزا

 

تحدد امل موعة معدل ا قتراض اإلضافي لها ما  الل تحليل قروضها ما املصادر الخارجية املختلفة وإجراء بع  التعديالت لبيا   

  . ترات اإليجار ونوع ااصل املستأجر

 

  :مما يليام اإليجار ا قيا  التز تتألف د عات اإليجار املدرجة ضم 

د عات اإليجار املتغيرة التي  عتمد على مؤشر أو معدل، والتي يتم قياسها بصورة   عات الثابتة ال وهرية؛الد   ما في ذلكد عات ثابتة، ب

اإليجار؛ عقد  بداية  تاريخ  في  كما  املعدل  أو  املؤشر  باستخدام  ا  مبدئية  ضما   بموجب  د عها  املتوقع  املتب املبالغ  سعر  لقيمة  قية؛ 

ل معقول ما ممارست ، ود عات اإليجار في  ترة التجديد ا  تياري إذا  انت  عة بش كد امل مو الذي تتأ   مارسة بموجب  يار الشراءامل 

 ل  امل موعة متأكدة بش ل معقول ما استخدام  يار التمديد، وغرامات اإلنهاء املبكر لعقد اإليجار ما لم تكا امل موعة متأكدة بش

 .ء املبكرعدم اإلنها معقول ما 

 

التز  قيا   اإليجايتم  باام  د عات  ر  في  هناك  غيير  ي و   عندما  قياس   إعادة  تتم  الفعلية.  الفائدة  اريقة  باستخدام  املطفأة  لت لفة 

  ضما  القيمةد ع  بموجب  اإليجار املستقبلية نتيجة التغير في أحد املؤشرات أو املعد ت، أو  غيير في تقدير امل موعة للمبلغ املتوقع  

ا إذا  انت ستقوم بممارسة  يار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو  ا  هناك  عديل في  يمها متغيير تقي مل موعة ب املتبقية، أو إذا قامت ا

 .د عات اإليجار الثابتة ال وهرية
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 )يتبـع( اإليجارعقود  5-22

 

 من ة املطبقة االسياس
ً
 ()يتبـع 2019يناير  1عتبارا

 

 )يتبـع( مستأجرة بصفتها املجموع (1)

 

يتم    يلها   أو  ا ستخدام،  الد ترية اصل حق  القيمة  املقابل  عديل  في  يتم  الطريقة،  بهذه  اإليجار  التزام  قيا   إعادة  تتم  عندما 

 .دام إلى صفرل حق ا ستخضما اار ا  أو الخسائر إذا تم تخفي  القيمة الد ترية اص 

 

ا ’املمتل ات واملعدات‘ والتزامات اإليجار ضما ’املطلو ات اا رى‘ في بيا  املركي  ضم ا ستخدامجودات حق تقوم امل موعة بعرض مو 

 .املالي

 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار املوجودات ذات القيمة املنخفضة 

 

ملنخفضة وعقود  قيمة اات ذات ال ر املوجودزامات اإليجار لعقود إيجاستخدام والتودات حق ا  ا تارت امل موعة عدم ا عتراف بموج

اإليجار قصيرة ااجل، بما في ذلك عقود إيجار معدات تكنولوجيا املعلومات.  عترف امل موعة بد عات اإليجار املرتبطة بتلك العقود  

    .جاركمصرو ات على أسا  القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلي 

 

  موعة بصفتها مؤجرجامل (2)
 

أو    بداية  عقد  عند  يت عديل  العناصر  ما  ما  عنصر  على  ل  العقد  في  الوارد  املقابل  بتوزيع  امل موعة  تقوم  إيجاري،  عنصر  ضما 

 
ح
  .اإليجارية حسب أسعارها املستقلة نسبيا

 

يجار  قد إيجار تمويلي أو عقد إيجار يمثل ع ا  عقد اإل عندما ت و  امل موعة هي املؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا  

 .لي شغي 

 

لتصنيف  ل عقد ما عقود اإليجار، تقوم امل موعة بإجراء تقييم عام حول ما إذا  ا  عقد اإليجار ينقل بش ل  علي  ا ة مخاار  

تمويلي إيجار  اإليجار عقد  ي و  عقد  الحالة،  في هذه  الصلة.  ذات  ااصل  ملكية  إ ؛ و الف ذلك وامتيازات  يجار  شغيلي.  ،  هو عقد 

هذ إاار  التقييمضما  املا  تأ ذ  العمر     موعة،  ما  ااكبر  ال يء  يخ   اإليجار  إذا  ا   ما  مثل  معينة  مؤشرات  ا عتبار  بعي  

 .ا قتصادي لألصل 
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 باإليرادات واملصروفات  العتـراف 5-23

 

 ةوفات الفائديرادات ومصر إ 5-23-1

 

وحــد باســتخدام اريقــة الفائــدة الفعليــة. يتمثــل معــدل مل ائــدة فــي بيــا  ا ر ــا  أو الخســائر االفومصــرو ات الفائــدة    يتم ا عتراف بــايرادات

ر التوقعــــة الفائــــدة الفعلــــي فــــي املعــــدل الــــذي يــــتم بموجبــــ   صــــم املــــد وعات واملقبوضــــات النقديــــة املســــتقبلية املقــــدرة علــــى مــــدى ااعمــــا

ر( الــى القيمــة الد تريــة للموجــودات أو املطلو ــات املاليــة. عنــد احتســاب رة أقصــ ا، على  تحيثما أمكاملطلو ات املالية )أو،   لموجودات أول 

ملاليــة معدل الفائدة الفعلي، تقوم امل موعة بتقدير التد قات النقدية املستقبلية مــع مراعــاة  ا ــة الشــروط التعاقديــة املتعلقــة بــا داة ا

 ا ئتما  املستقبلية.  ثناء  سائلرباست 

 

معدل الفائدة الفعلي ت اليف املعــامالت والرســوم والنقــاط املد وعــة أو املســتلمة التــي  شــ ل جــيءا   يتجــيأ مــا  ة احتسابضما عملي ت ت 

موجــــودات أو دار حيــــازة أو إصــــ معــــدل الفائــــدة الفعلــــي.  شــــتمل ت ــــاليف املعاملــــة علــــى الت ــــاليف اإلضــــا ية املنســــو ة بصــــورة مباشــــرة الــــى 

 مطلو ات مالية.

 

 الفعليالفائدة    معدل

 

ــي"  ــإيرادات ومصـــرو ات الفائـــدة ضـــما اار ـــا  أو الخســـائر باســـتخدام اريقـــة الفائـــدة الفعليـــة. إ  "معـــدل الفائـــدة الفعلـ يـــتم ا عتـــراف بـ

 :توقع لألداة املالية إلىدى العمر امل قدرة على ميمثل املعدل الذي يتم بموجب   صم الد عات أو املقبوضات النقدية املستقبلية امل 

 

 ة الد ترية لألصل املالي؛ أوالقيم  إجمالي -

 الت لفة املطفأة لاللتزام املالي. -

 

عنــد احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي لــألدوات املاليــة، باســتثناء املوجــودات التــي تــم شــراؤها أو التــي  عرضــت  نخفــاض ائتمــاني فــي القيمــة 

ا ــة الشــروط التعاقديــة لــألداة املاليــة، باســتثناء تبــار   وضــع با علية مع ال التد قات النقدية املستقب وعة بتقدير تقوم امل م  منذ نشأتها، 

 ســائر ا ئتمـــا  املتوقعـــة. أمـــا بالنســـبة للموجـــودات املاليــة التـــي تـــم شـــراؤها أو  عرضـــت  نخفـــاض ائتمــاني فـــي القيمـــة منـــذ نشـــأتها،  يـــتم 

 باستخدام التد قات ال عدل ائتمان ة الفعلي امل احتساب معدل الفائد
ح
 ذلك  سائر ا ئتما  املتوقعة.  ما في ستقبلية ب نقدية امل يا

 

   يتجــيأ مــا معــدل 
ح
يتضــما احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي ت ــاليف املعاملــة والرســـوم والنقــاط املد وعــة أو املســتلمة التــي  شــ ل جــيءا

 إلصدار أاإلضا ي   الت اليفلة  الفائدة الفعلي. تتضما ت اليف املعام
ح
 مطلو ات مالية.جودات أو  اذ على مو و ا ستحو ة املنسو ة مباشرة
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 )يتبـع(  العتـراف باإليرادات واملصروفات 5-23

 

 )يتبـع(إيرادات ومصروفات الفائدة   5-23-1

 

 ومصروفات إيرادات الفائدة  احتساب

 

ــالي الفعلــــي لألصــــل أو ا لتــــزا عــــدل الفائــــدةتم احتســــاب ميــــ  بــــدئي بااصــــل أو ا لتــــزام املــــالي. عنــــد احتســــاب إيــــرادات راف امل عنــــد ا عتــــ م املــ

ومصرو ات الفائدة يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمــالي القيمــة الد تريــة لألصــل )فــي حــال لــم يتعــرض ااصــل  نخفــاض ائتمــاني 

 إلعــادة تقيــيم التــد قات النقديــة  لفائــدةعــة معــدل اتــتم مراج املطفــأة لاللتــزام املــالي.لــى الت لفــة تم تطبيقــ  عفي القيمة( أو يــ 
ح
الفعلــي نتيجــة

ا  عــــديل معــــدل الفائــــدة  لـــألدوات املعرضــــة للتقلبــــات فــــي ااســــعار بشــــ ل دوري لـــتعكس التغيــــرات فــــي أســــعار الفائــــدة فــــي الســـوق. يــــتم أيضــــح

 ط.ديل التحو إافاء  ع  في التاريخ الذي يبدأ  ي مة العادلة  حوط في القي الفعلي مقابل  عديالت الت 

 

 لالعتــــراف املبــــدئي، يــــتم احتســــاب إيــــرادات الفائـــــدة 
ح
أمــــا بالنســــبة للموجــــودات املاليــــة التــــي  عرضــــت  نخفــــاض ائتمــــاني فــــي القيمــــة  حقــــا

، يــتم عكــس صــل املــالي مــ لــم يعــد اا  باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي علــى الت لفــة املطفــأة لألصــل املــالي. فــي حــال
ح
احتســاب نخف  ائتمانيــا

 لى اإلجمالي ااساس ي.ائدة إرادات الفإي 

 

ــي القيمـــــة عنـــــد ا عتـــــراف املبـــــدئي، يـــــتم احتســـــاب إيـــــرادات الفائـــــدة  ــة التـــــي  عرضـــــت  نخفـــــاض ائتمـــــاني فـــ ــبة للموجـــــودات املاليـــ أمـــــا بالنســـ

 علــ باســتخدام 
ح
اإلجمــالي ة إلــى ات الفائــدســاب إيــرادل املــالي.   يــتم عكــس احت ملطفــأة لألصــ ى الت لفــة امعــدل الفائــدة الفعلــي املعــدل ائتمانيــا

 ااساس ي حتا إذا تحسنت مخاار ائتما  ااصل.

 

 الرسوم والعمولت 5-23-2

 

الفائدة الفعلي لألداة املالية ما عدة  دمات تقدم    يتجيأ ما معدل 
ح
  ها امل موعةيتم اكتساب إيرادات الرسوم التي    ش ل جيءا

 للمعيلعمالئها و 
ح
 لهذا  يير ال ما املعا  15ار رقم  يتم احتسابها و قا

ح
دولية إلعداد التقارير املالية "اإليرادات ما العقود مع العمالء. و قا

باإل  املحصلة  املبالغ  باستثناء  العميل  مع  العقد  في  املحدد  الثما  أسا   على  الرسوم  إيرادات  بقيا   امل موعة  تقوم  نابة عا  املعيار 

 ل السيطرة على منتج أو  دمة إلى العميل.  م تحوي عندما يت  اإليراداتقوم امل موعة با عتراف ب راف أ رى. ت أا

 

 ضما نطاق املعيار  
ح
في حال نتج عا عقد مع عميل ا عتراف بأداة مالية في البيانات املالية للمجموعة، ما املمكا أ  يقع ذلك جيئيا

 بتطبيق املعيار رقم  امل مو لة، تقوم  هذه الحا  داد التقارير املالية. فيالدولية إلعا املعايير  م  15واملعيار رقم    9رقم  
ح
ما املعايير    9عة أو 

ما املعايير الدولية إلعداد التقارير    9املالية إلعداد التقارير املالية لفصل وقيا  ال يء ما العقد الذي يقع ضما نطاق املعيار رقم  

 املالية على ال يء املتبقي ما العقد. تقاريرإلعداد ال الدولية  ما املعايير  15عيار رقم ة بتطبيق امل قوم امل موعاملالية وبعد ذلك ت 
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 )يتبـع(  العتـراف باإليرادات واملصروفات 5-23

 

 الرسوم والعمولت )يتبـع( 5-23-2

 

 كما يلي:   يتم احتساب إيرادات الرسوم

 

رادات عندما يتم إنجاز هذه ااعمال )على سبيل املثال  ذ أعمال هامة،  إي ا ما تنفي حصول عليهيتم ا عتراف باإليرادات التي يتم ال  •

الرسوم الناتجة ما التفاوض أو املشاركة في تفاض بشأ  معاملة  اصة بطرف آ ر، مثل الترتيب الخاص با ستحواذ على أسهم  

 (؛  أو سندات أ رى 

ت عند تقديم هذه الخدمات )على سبيل املثال، إدارة  ات  إيراداديم الخدميها ما تقاإليرادات التي يتم الحصول علعتراف ب يتم ا   •

 املوجودات، وأ عاب إدارة املحفظة وا ستشارات اإلدارية والخدمات اا رى(؛ و 

 خدمات ذات الصلة.و استالم ال يتم تقديم أيتم ا عتراف بإيرادات ومصرو ات الرسوم والعمو ت اا رى عندما   •
 

   يتجــيأ مـــا معــدل الفائـــدة الفعلــي لـــألداة املاليـــة كتعــديل ملعـــدل الفائــدة الفعلـــي )علـــى يرابــإ عتـــرافيــتم ا  
ح
دات الرســـوم التــي  شـــ ل جـــيءا

 سبيل املثال، بع  رسوم اإللتزام بقرض محدد( و يتم تقييدها ضما "إيرادات الفائدة"

 

 األرباح ات توزيعات  إيراد 5-23-3

 

توزي  بإيرادات  اار  يتم اإلعتراف  بي عات  اار  ا  ضما  ي و   ا   ما  اإليرادات. وعادة  في إستالم  ثبوت حق امل موعة  الخسائر عند  أو  ا  

 ذلك التاريخ هو تاريخ إعال  توزيعات اار ا  بالنسبة لسندات امللكية.

 

  العرض

 

 ل ا  ر تضما: الشام ة و الد ل أو الخسار الواردة في بييا  الر ح  ئدة الفعليةاريقة الفا ايرادات الفوائدالتي تم حسابها باستخدام

 

 الفائدة على املوجودات و املطلو ات املالية التي يتم قياسها بالت لفة املطفأة  •

 الفائدة على ادوات الديا املقاسة بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل ا  ر  •

  في  للتغيرات  النقدية  التد قات  التتحوي  في   ة املحدد   املؤهلة   التحوط   مشتقات   في   دلةالعا  القيمة  لتغيرات  الفعال   ال يء •

 و  ;الفوائد  مصرو ات\ايرادات على  املغطاة النقدية التد قات تؤثر  حيث الفترة نفس  في , الفائدة ذات النقدية التد قات

 فائدة قيمة العادلة ملخاار سعر ال تحواات لل املصنفة ك  ةاملؤهل  التحوط مشتقات في العادلة القيمة لتغيرات الفعال ال يء •
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 )يتبـع( إيرادات توزيعات األرباح 5-23-3

 

 يتبـع( ) العرض

 

و الخسائر  و  ا ر ا   بيا   في  الواردة  ا  رى  الفوائد  ا  ايرادات  الد ل  ا  رفي  عل  لشامل  الفوئد  ايرادات  التتضما  عقود  تأجير  ى 

 . موييليالت 

 

 مد وعات الفوائد الواردة في بيا  ا ر ا  و الخسائر و الد ل الشامل ا  ر تضما: 

 

 و ;املطلو ات املالية التي يتم قياسها بالت لف املطفأة  •

التحوط • مشتقات  في  العادلة  القيمة  لتغيرات  الفعال  امل  ال يء  تحاملؤهلة  في  لحددة  النقدية  التد قات  فيويالت    لتنوع  

 مصرو ات الفوائد  \ية ذات الفائدة, في نفس الفترة حيث تؤثر التد قات النقدية املغطاة على ايراداتالنقد  التد قات

 

الت  للمباد ت  عرضية  اعتبارها  تم  التداول  مطلو ات  و  موجودات  جميع  على  الفوائد  مد وعات  و  للمجمايرادات  تم  جارية  و  وعة  

 . صول و مطلو ات املتاجرة في صافي د ل التداول  لعادلةالقيمة ا  ا  رى فيقديمها مع جميع التغيرات ت 

 

ايرادات و مد وعات الفوائد على جميع املوجودات و املطلو ات املالية ا  رى املدرجة بالقيمة العادلة لالر ا  والخسائر تم عرضها في  

 .ئر  و الخساى بالقيمة العادلة لالر االية ا  ر ا دوات امل  صافي الد ل ما

 

 العمالت األجنبية 5-24

 

يتم    يل املعامالت بــالعمالت ااجنبيــة بالعملــة الوظيفيــة علــى أســا  أســعار الصــرف الســائدة بتــاريخ تلــك املعــامالت. يــتم إعــادة تقيــيم 

. يــتم املوحــدي املــالي يــا  املركــ الصــرف الســائدة فــي تــاريخ ب رهم بأســعار بيــة إلــى الــداملوجــودات واملطلو ــات النقديــة امل ــ لة بــالعمالت ااجن 

 للت لفــة التاريخيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخد
ح
ام تحويل املوجودات واملطلو ات غيـر النقدية بالعمالت ااجنبيــة التـــي يــتم قياســها ابقــا

عادلــة علــى تهــا ال تظهــر بقيمة والتـــي املالية بــالعمالت ااجنبيــ لو ات غيـر جودات واملطأسعار الصرف في تاريخ املعاملة ااولي. يتم تحويل املو 

 أسا  أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة. يتم إدراج أي  روقات تحويل العملة ضما بيا  اار ا  أو الخسائر املوحد. 
 

فــي  ااجنبيــة ف العمــالتعتـــراف بم ونــات أســعار صــر ائر، يــتم ا   ــا  أو الخســ بالنســبة للموجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل اار 

ــا بالنســــبة للموجــــودات املاليــــة بالقيمــــة العادلــــة مــــا  ــــالل الــــد ل الشــــامل اآل ــــر،  يــــتم ا عتـــــراف بيــــ  ــارة املوحــــد، أمــ ا  الــــد ل أوالخســ

 بم ونات أسعار صرف العمالت ااجنبية في الد ل الشامل اآل ر.

 

ــالعوات الـــــديا ابالنســـــبة اد ــأة، يـــــ الت لفـــــة امالت ا جنبيـــــة واملقاســـــة ب ملقيمـــــة بـــ ــائر أســـــعار صـــــرف العمـــــالت تم تحدملطفـــ يـــــد أر ـــــا  أو  ســـ

 ااجنبية على أسا  الت لفة املطفأة لألصل املالي ويتم قيدها في بيا  اار ا  أو الخسائر املوحد. 
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 األجنبيةاملعامالت   5-25

 

 جموعة  امل كاتر ش

وا النتائج  ترجمة  امل يتم  للعمل ملركي  عرض  ياالي  عملة  إلى  للمجموعة  العرض  عملة  عا  مختلفة  وظيفية  عملة  لها  التي  ااجنبية  ت 

 امل موعة على النحو التالي:

 

ترجمة   • واملوجودات  ملطلو ات  ا  و  املوجـوداتيتم  الشهرة  ذلك  في  و عديالت  ال )بما  امللموسة  العاغير  الناش ةالقيمة  عا    دلة 

 ر يخ التقري ق في تار ا قتناء( بسعر اإلغال 

 يتم تحويل اإليرادات واملصرو ات بمتوسط أسعار الصرف ل ل شهر. و •

باعتباره   •  ، اآل ر  الشامل  الد ل  ما  منفصل  م و   في  مباشرة  الناتجة  ااجنبية  العمالت  جميع  روق  احتساب  احتيااي  يتم 

 للمجموعة.   ةترجمة العمالت ااجنبي 

 

 املعامالت واألرصدة 

 

امل  با يتم تحويل  تاريخ املعامالت  لعمال عامالت  في  لكيانات امل موعة املعنية بأسعار الصرف السائدة  إلى العمالت الوظيفية  ت ااجنبية 

تاريخ املعامالت ، على سبيل املثال متوسط سعر ش  في بع  الحا ت ) عتراف هر(. يتم ا  يتم استخدام سعر يقارب السعر الفعلي في 

عا  سوية  بأر   الناتجة  ااجنبية  العمالت  صرف  و سائر  بالعمالت  ا   النقدية  واملطلو ات  املوجودات  وترجمة  املعاملة  هذه  مثل 

السنة نهاية  في  الصرف  بأسعار  ما    ,ااجنبية  كجيء  اآل ر  الشامل  الد ل  في  بها  ا عتراف  يتم  عندما  )باستثناء  الخسارة  أو  الر ح  في 

 ملؤهلة وصافي تحواات ا ستثمار(. تحواات التد قات النقدية ا 

 

باستخدام   التاريخية  بالت لفة  قياسها  يتم  والتي  ااجنبية  بالعمالت  املقومة  النقدية  غير  واملطلو ات  املوجودات  تحويل  سعر  يتم 

التار  في  الصرف  بسعر  العادلة  بالقيمة  قياسها  تم  التي  واملطلو ات  ااصول  تحويل  ويتم   ، املعاملة  تاريخ  في  تم  ي   الصرف  الذي  يخ 

 تحديد القيمة العادلة. يتم احتساب  روق أسعار الصرف على البنود غير النقدية على أسا  تصنيف البنود ااساسية.

 

صرف العمالت ااجنبية على ااسهم )الديا( املصنفة بالقيمة العادلة ما  الل الد ل الشامل اآل ر في    يتم ا عتراف بأر ا  و سائر

العادلة الصرف على    القيمة  أ   روق  في حي   املتاجرة(  )إيرادات  اآل ر  الشامل  الد ل  في  اآل ر  الشامل  الد ل  احتيااي  ما  الل 

بال  بها  محتف   أنها  على  املصنفة  )الديا(  اا رى ااسهم  اإليرادات  ما  كجيء  أو  سارة  يتم    يل  الر ح  ما  الل  العادلة  قيمة 

 )إيرادات التداول( في الر ح أو الخسارة.

 

  يتم ا عتراف بأر ا  و سائر العمالت ااجنبية على القروض بي  شر ات امل موعة في الر ح أو الخسارة باستثناء الحا ت التي ي و   يها

و  يحتمل حدوث  في املستقبل املنظور. في هذه الحا ت ، يتم ا عتراف بأر ا  و سائر العمالت ااجنبية في    سداد القرض غير مخطط 

 للمجموعة.ترجمة العمالت ااجنبية   احتيااي
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املركي املالي لكيانات امل موعة التي يتم املحاسبة عنها على أنها كيانات  عمل في اقتصادات ذات  يتم ترجمة النتائج والتد قات النقدية و 

مرتفعة تضخم  للشركة    معد ت  العرض  عملة  إلى  للمجموعة  العرض  عملة  عا  مختلفة  وظيفية  عمالت  لها  بسعر    ااساسيةوالتي 

لعمالت ااجنبية على عملة أجنبية ذات تضخم مرتفع في الد ل  التقرير. يتم عرض م اسب و سائر صرف ا   تاريخالصرف السائد في  

 الشامل اآل ر.

 

 خم املرتفع الشركات التابعة في القتصادات ذات التض

 

يتم  عديل النتائج واملركي املالي ملنشآت امل موعة التي ت و  عمالتها الوظيفية هي عمالت ا قتصادات ذات التضخم املرتفع ما حيث  

 ي نهاية سنة التقرير باتباع نهج الت لفة التاريخية.وحدة القيا  ف

 

ا ا  عملة العرض للمجموعة هي عملة اقتصاد غير  شديد التضخم ،   يتم  عديل املبالغ املقارنة للتغيرات في املؤشر في   ومع ذلك ، نظرح

املرتفالسن  التضخم  و عديل  املقارنة  املبالغ  هذه  بي   بالفرق  ا عتراف  يتم  الحالية.  ويتم  ة  امللكية  في حقوق  مباشرة  الحالية  للسنة  ع 

 العرض للمجموعة في بيا  الد ل الشامل املوحد.   ا عتراف بفروق تحويل العمالت عند ترجمة العمليات ااجنبية إلى عملة

 

تاري  ما  العام  في مؤشر ااسعار  التغير  لتعكس  النقدية  للموجودات واملطلو ات غير  الد ترية  القيم  نهاية  يتم  عديل  إلى  خ ا ستحواذ 

السا السنة  و سائر  بأر ا   ا عتراف  يتم   ، املفرط  للتضخم  ااولي  التطبيق  عند  املالية.  يتم  السنة  امللكية.  حقوق  في  مباشرة  بقة 

يا  الد ل ما  ح أو الخسارة. يتم إعادة بيا  جميع البنود املعترف بها في بتراف باار ا  أو الخسائر ما صافي املركي النقدي في الر  ا ع

 صرو ات في البداية.  الل تطبيق التغيير في مؤشر ااسعار العام ما التواريخ التي تم  يها اكتساب أو تكبد بنود الد ل وامل 

 

ما  الل تطبيق مؤشر أسعار    ,يتم إعادة بيا  م ونات حقوق امللكية، باستثناء اار ا  املحتجية     , في بداية السنة ااولى ما التطبيق 

كتعديل عام   امللكية  حقوق  في  مباشرة  التعديالت  بهذه  ا عتراف  يتم  أ رى.  بطريقة  ظهورها  أو  بامل ونات  املساهمة  تواريخ  على    ما 

ان . في نهاية  اار ا  املحتجية ا  تتاحية. يتم اشتقاق اار ا  املحتجية املعاد بيانها ما جميع املبالغ اا رى في بيا  املركي املالي املعاد بي 

السنة أو  يتم إعادة بيا  جميع م ونات حقوق امللكية ما  الل تطبيق مؤشر أسعار عام ما بداية  ,نة ااولى وفي السنوات الالحقةالس

ا. يتم التعبير عا جميع البنود في قائمة التد قات النقدية ما حيث مؤشر ااسعار العام في نهاية السنة    ,تاريخ املساهمة إذا  ا   حقح

نها ذات  تم التعبير عا النتائج والتد قات النقدية واملركي املالي للشر ات التابعة للمجموعة والتي تم تصنيفها على أ تقرير.املشمولة بال 

 .2راجع إيضا     , معدل تضخم مرتفع ما حيث وحدة القيا  ال ارية في تاريخ التقرير. ملييد ما التفاصيل

 

 2020نو مبر    10في وثيقة املناقشة الخاصة بها في اجتماع    التابعة ملركي جودة التدقيق   رقة العمل املعنية باملمارسات الدولية  أعلنت

بتطبيق معلومات صندوق    , %. باإلضا ة إلى ذلك100تجاوزت معد ت التضخم التراكمية لثالخ سنوات    لبنا   واحد ما البلدا  التي 

الدولي   أكتو ر  Iالنقد  في    2020لشهر  عليها  املنصوص  رقم  واملؤشرات  الدولي  املحاسبي  ا  29املعيار  تضخمح اللبناني  ا قتصاد  اعُتبر   ،

ا لذلك2020ا  الل عام رتفعح م   بنك اإلمارات ولبنا  ش.م.ل.    .عا النتائج واملركي املالي للشركة التابعة للمجموعة تم التعبير  , . و قح
ح
بناءا

 .2يرجى الرجوع إلى اإليضا    ,وحدة القيا  الحالية في تاريخ التقرير. ملييد ما التفاصيل على 
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 املوجودات الئتمانية 5-26

 

بالنيابة عا اامانة ومؤسسات     عمل امل موعة ينتج عنها حف  أو وضع موجودات بصفة أمي   بصفة أمي / مدير أو بصفات أ رى 

عنها   الناتجة  واإليرادات  املوجودات  هذه  إ   موجودات    أ رى.  ليست  أنها  للمجموعة؛ حيث  املوحدة  املالية  البيانات  في  يتم ضمها 

 امل موعة.

 

 الضرائب  5-27

 

ا  ارجية تابعة لشر ات التشغيلية النتائج على  املترتبة واملؤجلة الحالية لضرائبل مخص  رصد يتم  في املطبقة املالية للتشريعات و قح

 .أعمالھا التابعة الشر ات  يھا تياول  التي الدول 

 

 الحالية الضرائب  5-28

 

اار ا    بيا   في الوارد  الر ح  عا للضريبة الخاضع الر ح ويختلف  .للسنة للضريبة  الخاضع  الر ح  على  الحالية املستحقة الضريبة   ستند

 تخضع   التي البنودو  اا رى  السنوات في للخصم القابلة أو للضريبة الخاضعة املصرو ات أو الد ل  بنود بسبب املوحد  أو الخسائر

  أو الضريبة للخصم
ح
 .مطلقا

 

 املؤجلة  الضرائب  5-29

 

 املوحــدة املاليــة البيانــات فــي واملطلو ــات للموجــودات الد تريــة القــيم بــي  املؤقتــة الفروقــاتب  املتعلقــة املؤجلــة بالضــريبة ا عتــراف يــتم

  ويــتم .للضــريبة الخاضــعة اار ــا  احتســاب فــي املســتخدمة املقابلــة وااوعيــة الضــريبية
ح
 املؤجلــة الضــريبية با لتزامــات ا عتــراف عامــة

   .للضريبة الخاضعة الفروقات املؤقتة ل ميع

 

  عتــرافا   ويــتم
ح
 أر ــا  تــو ر  يــ  الــذي يحتمــل  املــدى إلــى للخصــم القابلــة املؤقتــة الفروقــات ل ميــع املؤجلــة الضــريبية بــاملوجودات عــادة

 واملطلو ــات ا عتــراف بــاملوجودات يــتم   .للخصــم القابلــة املؤقتــة الفروقــات اســتخدام مقابلھــا فــي يمكــا املســتقبل  فــي للضــريبة  اضــعة

 ااعمــال( حــا ت دمــج )بخــالف املبــدئي ا عتــراف مــا أو التجاريــة الشــھرة عــا تنشــأ املؤقتــة الفروقــات انــت   إذا املؤجلــة الضــريبية

 .املحاسبي الر ح أو للضريبة الخاضع ر حال  على تؤثر   معاملة في اا رى  واملطلو ات باملوجودات

 

والشر ات  التابعة الشر ات في باستثمارات املرتبطة للضريبة الخاضعة املؤقتة للفروقات املؤجلة الضريبة بمطلو ات ا عتراف يتم

أ    املرجح ما وي و   تاملؤق  الفرق  عكس على السيطرة  على قادرة امل موعة  انت إذا إ  املشتركة،  ا ئتال ات  في والحص  اليميلة 

 القابلة املؤقتة الفروقات عا ةالناتج املؤجلة الضريبة  بموجودات ا عتراف ويتم .املنظور  املستقبل  في  املؤقت الفرق  عكس يتم

 يمكا املستقبل في  ا ية للضريبة  اضعة أر ا   تو ر  ي  يحتمل  الذي الحد  إلى  قط والحص  ا ستثمارات  بھذه للخصم املرتبطة

 .املنظور  املستقبل في عكسھا يتم أ   املتوقع ما وي و   املؤقتة الفروقات استخدام مقابلھا في
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 املحاسبية )يتبـع(ملخص بأهم السياسات  5

 

 )يتبـع(  املؤجلة الضرائب  5-29

 

 تو ر  ي  يحتمل    الذي املدى إلى تخفيضھا ويتم تقرير  ترة  ل  نھاية في املؤجلة الضريبة ملوجودات الد ترية القيمة مراجعة تتم

 ااصل.  ما  جيء أو   ل  استرداد تتيح  ا ية للضريبة  اضعة أر ا 

 

املا  البيانات  إعداد  واملبالغ  يتطلب  املحاسبية  السياسات  تطبيق  تؤثر على  التي  وا  تراضات  التقديرات  إجراء  اإلدارة  ما  املوحدة  لية 

واملصرو ات.   والد ل  واملطلو ات  للموجودات  عديدة  املعلنة  عوامل  حول  إ تراضات  على  التقديرات  هذه  أ   عتمد  الضروري  وما 

 للتغيرات املستقبلية في تلك التقديرات.  تتضما درجات متغيرة ما ااح ام والش وك و التال
ح
 ي  إ  النتائج الفعلية قد تختلف نظرا

 

 استخدام التقديرات واألحكام    6

 

 سبية للمجموعةأحكام هامة في تطبيق السياسات املحا 6-1

 

 و صورة محددة،  إن  يتطلب ما اإلدارة وضع أح ام جديرة با عتبار  يما يتعلق بما يلي:  

 

 جودات املاليةتصنيف املو 
 

بااصل،  عد  قط   الخاصة  التعاقدية  البنود  إذا  انت  ما  وتقييم  باملوجودات  ا حتفاظ  إااره  في  يتم  الذي  اإلعمال  نموذج  تقييم 

 صلي  ائدة على املبلغ ااصلي قيد السداد. د عات للمبلغ اا 
 

و على ا تبار نمودج  املد وعات ما املبدئ و الفائدة  قط    نتائج  تقييم نموذج ا عمال: يعتمد تصنيف و قيا  املوجودات املالية على 

لتحقيق   معا  امللية  ا صول  مجموعة  ادارة  كيفية  يعكس  مستوى  على  العمل  نموذج  امل موعة  حدد  معي .  ا عمال.  اعمال  هدف 

و قيا  ادائها, و املخاار  وجودات  مل اداء  أهذا التقييم حكم الذي يعكس جميع ا دلة ذات الصلة, بما في ذلك كيفية تقييم    يتضما

اداء   على  تؤثر  يتم  املوجوداتالتي  كيف  و  مديري    يةوكيفرتها  ادإ,  املالية  املوجودات عوي   املوجودات  بمراقبة  امل موعة  تقوم   .

املطفأ  ةاسملقا الشامل    ةلقيمبا  وأ  ة بالت لفة  الد ل  ما  الل  تم  اآل ر  العادلة  قبل  ب ستإوالتي  سبب  ستحقاقها  إعادها  لفهم 

با صل  جلها.   قة مع  واسباب متذا  ا  اا إوما    إستبعادها تم ا حتفاظ  التي  التقييم املستمر  هدف ا عمال  ا ما   عد املراقبة جيءح

ا ما إذا  ا  هناك  للمجموعة ملعر ة ما إذا    ا وإذا لم يكا مناسبح ا  نموذج ااعمال الذي يحتف  باملوجودات املالية املتبقية ل  مناسبح

 .املوجوداتفي نموذج ااعمال و التالي  غيير محتمل في تصنيف تلك  غيير 

  

 الزيادة الهامة في مخاطر الئتمان
 

   12تما  املتوقعة كمخصصات  عادل  سائر ا ئتما  املتوقعة ملدة  ، يتم قيا   سائر ا ئ4.4.3  كما هو موضح في اإليضا  
ح
شهرا

أو    2ا ئتما  املتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات التي تقع ضما املرحلة  ، أو  سائر  1للموجودات التي تقع ضما املرحلة  

ما    9ب  بش ل كبير منذ ا عتراف املبدئي.   يحدد املعيار رقم  إذا زادت مخاار ا ئتما  املتعلقة    2. ينتقل ااصل إلى املرحلة  3املرحلة  

ما يش ل   املالية  التقارير  الدولية إلعداد  مالي قد  املعايير  ا ئتما  اصل  إذا  انت مخاار  ما  لتحديد  ا ئتما .  في  سائر  زيادة كبيرة 

 .ية والنوعية املعقولة واملوثوقةزادت بصورة جوهرية، تأ ذ امل موعة با عتبار املعلومات ا ستشرا ية الكم 
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 استخدام التقديرات واألحكام )يتبـع( 6

 

 )يتبـع( سبية للمجموعةأحكام هامة في تطبيق السياسات املحا 6-1

 

 تكوين مجموعات من املوجودات املالية ذات خصائص مخاطر ائتمان مماثلة 

 

ي املتوقعة على أسا  التجميع،  تم تجميع اادوات املالية على أسا   صائ  املخاار املشتركة.  عندما يتم قيا   سائر ا ئتما  

اإليضا    اعتبا4.4.3راجع  يتم  التي  الخصائ   تفاصيل  مخاار  حول  مالئمة  صائ   مدى  امل موعة  تراقب  الحكم.  هذا  في  رها 

ت إعادة  التأكد ما وجود   لغرض 
ح
يعتبر ذلك مطلو ا لتقييم استمرارية  شابهها.  بش ل مستمر  في  ا ئتما   للموجودات  صنيف مالئمة 

يتم جديدة  استثمارية  محا    ذلك  عا  ينتج  أ   املحتمل  وما  ا ئتما .  مخاار  يتم    حال  غيرت  صائ   موجودات  أو  إنشاؤها 

انتقالها ملحفظة استثمارية حالية  عكس بش ل أ ضل  صائ  مخاار ا ئتما  لتلك امل موعة ما املوجودات.  عتبر إعادة تصنيف  

ييادة   ستثمارية وا نتقال بينها شائعة أكثر عندما ي و  هناك زيادة جوهرية في مخاار ا ئتما  )أو عندما يتم عكس تلك ال املحا   ا

ملدة   املتوقعة  ا ئتما   ما  سائر  املوجودات  تنتقل  حيث  ااداة    12ال وهرية(  عمر  مدى  على  املتوقعة  ا ئتما   إلى  سائر   
ح
شهرا

 بي  املحا   التي يستمر قياسها على نفس أسا   سائر ا ئتما  املتوقعة  املالية، أو بالعكس، ولك 
ح
ا ما املمكا أ  يحدخ ذلك أيضا

   12ملدة  
ح
الخاصة  شهرا ا ئتما   بسبب  غير  سائر  املتوقعة  ا ئتما   مقدار  سائر  يتغير  ولكا  املالية  ااداة  عمر  مدى  على  أو   

 باملحفظة.  

 

 النماذج والفتراضات املستخدمة 

 

قعة. يتم تطبيق   ستخدم امل موعة نماذج وا تراضات متنوعة لقيا  القيمة العادلة ملوجوداتها املالية ولتقدير  سائر ا ئتما  املتو 

ذلك   في  بما  النماذج  تلك  في  املستخدمة  ا  تراضات  ولتحديد  املوجودات  ما  نوع  ل ل  مالئمة  ااكثر  النموذج  لتحديد  ااح ام 

املتعلقة اإليضا    ا  تراضات   
ح
أيضا راجع  ا ئتما .  ملخاار  ااساسية  ا ئتما     4.4.3  بالعوامل  مخاار  حول  التفاصيل  ما  ملييد 

 املتوقعة. 

 

 انخفاض قيمة املوجودات  

 

تنخف  قيمت  قد  ما  أصل  أ   إذا  ا  هناك مؤشر على  ما  لتحديد  مالي  تقرير  تاريخ  ل  بتقييم  امل موعة  أي  .  تقوم  في حالة وجود 

اإو عندما ي و  ا تبار أ ,مؤشر غ القابل  ملبل ا تقوم امل موعة بتقدير ااصول القابلة لالسترداد.    ,نخفاض القيمة السنوي لألصل مطلو ح

 القيمة العادلة لوحدة إنتاج النقد ناقص لالسترداد لألصل هو أعلى ت لفة ااصول أو
ح
 ت اليف البيع و قيمتها املستخدمة. ا

 

يعكس    يتم  صم التد قات النقدية املستقبلية املقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل  صم    , ستخدامعند تقييم القيمة قيد ا  

 ت اليف . الحالية للقيمة اليمنية للنقود واملخاار املحددة لألصل تقييمات السوق 
ح
, يتم إستخدام  بيعالفي تحديد القيمة العادلة ناقصا

 املتاحة. ات مدعومة بمؤشرات القيمة العادلة اا رى إ  هذه الحساب . نموذج التقييم املناسب
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 )يتبـع( استخدام التقديرات واألحكام  6

 

   )يتبـع( تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة أحكام هامة في 6-1

 

 مرتفع تضخم 

 

ا هامة في تحديد بداية التضخم امل ؤ ذ في ا عتبار الخصائ  املختلفة   يما يتعلق بعملياتها في لبنا . ت   رتفعتمار  امل موعة أح امح

 ما إذا  ا :على سبيل املثال  يقتصر على,  ,  للبي ة ا قتصادية في لبنا .  شمل هذه الخصائ 

 

ا ؛  •  يفضل عامة الس ا  ا حتفاظ بثروتهم في ش ل أصول غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيح

ا ؛  •  يتم تحديد ااسعار بعملة أجنبية مستقرة نسبيح

 تأ ذ أسعار البيع أو الشراء الخسائر املتوقعة في القوة الشرائية  الل  ترة ائتما  قصيرة في ا عتبار ؛  •

 رتبطة بمؤشر أسعار ؛ و ااسعار م •

 %.100معدل التضخم التراكمي على مدى ثالخ سنوات يقترب أو يتجاوز  •

 

 سعر صرف الليرة اللبنانية

 

إلى ظهور سوق موازية للر ط الرسمي حيث ارتفع    , وصعو ة الوصول إلى العمالت ااجنبية  ,  أدى الوضع ا قتصادي والسياس ي في لبنا

ا عا الر ط الرسمي البالغ  سعر الوصول إلى العمالت ااج ا كبيرح
ح
ليرة لبنانية / دو ر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع غير    1507.5نبية ، بانحرا 

 اع مؤشر أسعار املستهلك. منضبط في ااسعار أدى إلى ارتفاع التضخم وارتف

 

الر   الصرف  و ي  سعر  بينها  ا  يما  كبيرح ا 
ح
ا تال  تختلف  التي  الصرف  أسعار  ما  العديد  املالحظة  ظهرت  )راجع  أي  2سمي  غياب  في   .)

على    ليرة لبنانية / دو ر أمري ي والذي يعتمد  22،700البالغ  صير ة  رسمي ما مصرف لبنا  ، ا تارت اإلدارة استخدام سعر  تصريح  

حويل البيانات  لت ليرة لبنانية /  دو ر أمري ي(    1،507.5 : السعر الرسمي2020ديسمبر    31سعر منصة مصرف لبنا  املركيي صير ة )

 .املالية لبنك اإلمارات ولبنا  ش.م.ل إلدراجها في البيانات املالية املوحدة للمجموعة
 

 املصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات 6-2

  

 ما يلي املصادر الرئيسية للتقديرات املستخدمة عند تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة: ي 

  

السيناريوهات   • ما  عدد  املعلومات  وضع  وتحديد  السوق  املنتجات/  ما  نوع  ل ل  بها  املتعلقة  وا حتما ت  ا ستشرا ية 

املتوقع ا ئتما   قيا   سائر  عند  ب ل سيناريو:  الصلة  ذات  ا ستشرا ية  ا ستشرا ية  املعلومات  امل موعة  ة  ستخدم 

املستقبلية   التغيرات  ا  تراضات حول  إلى  التي  ستند  واملوثوقة  املختلفة وكيف ستؤ املعقولة  ا قتصادية  تلك  للعوامل  ثر 

 العوامل على بعضها البع . 
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 )يتبـع( استخدام التقديرات واألحكام  6

 

 )يتبـع( يراتاملصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقد 6-2

 

تق • في  التعثر  احتمالية  تتمثل  املتوقعة.  ا ئتما   لقيا   سائر   
ح
رئيسيا  

ح
التعثر:  ش ل مد ال التعثر  احتمالية  احتمالية  دير 

 على مدى  ترة زمنية معينة، تضما عملية التقدير املعلومات السابقة وا  تراضات والتوقعات حول الظروف املستقبلية.   

املحتملة   • التد قات  الخسارة  بي   الفرق  إلى  حالة  عثر.  ستند  حدوخ  على  املترتبة  الخسارة  تقدير  في  يتمثل  التعثر:  عند 

التعاقدي  التد قات  النقدية  با عتبار  اا ذ  مع  عليها،  الحصول  يتوقع  املقرض  التي  ا   النقدية  والتد قات  املستحقة  ة 

 النقدية ما الضمانات والتحسينات ا ئتمانية ااساسية.  

التقييم: عند قيا  القيمة العادلة لألصل أو ا لتزام املالي،  ستخدم امل موعة معطياتق •   يا  القيمة العادلة وإجراءات 

املستوى   ضما  املد الت  ت و   عندما    اإلم ا .  قدر  امللحوظة  التقييم    1السوق  نماذج  امل موعة  متاحة،  ستخدم 

 ملييد ما التفاصيل حول قيا  القيمة العادلة.  43 اإليضا   لتحديد القيمة العادلة ادواتها املالية. راجع

معينة ، بما في ذلك ا تيار معدل الخصم املناسب. يعتبر تحديد  يعتمد تحديد التزام عقد اإليجار للمجموعة على ا تراضات   •

ا في معدل ا ا لعدم التأكد ما التقدير حيث أ  التغيرات الصغيرة نسبيح ا رئيسيح لخصم قد ي و  لها تأثير  معدل الخصم مصدرح

 كبير على القيم الد ترية  لتزامات اإليجار وحق استخدام ااصل.

 

 كزيةنقد وأرصدة لدى بنوك مر  7

 

  يما يلي تحليل النقد واارصدة للمجموعة لدى بنوك مركيية: (أ)
 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 نقد في الصندوق  90,996 163,768

 ( 7.1)إيضا   قانونية ئعودا 302,431 1,128,266

 ةحسابات جاري  2,924,101 3,720,562

 شهادات إيداع  75,877 1,231,611

6,244,207 3,393,405  

 مخصصات زائدة بما في ذلك   عةمتوقائتمانية  سائر  ( 170,048) ( 710,108)

5,534,099 3,223,357 
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 )يتبـع( نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 7

 

 مركيية:  بنوك ا يلي التحليل ال غرافي للنقد واارصدة لدى )ب(  يم

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

  ك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةبنو 309,459 4،056،630

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 3,083,946 2،187،577

6,244,207 3,393,405  

 مخصصات زائدة بما في ذلك   عةمتوقائتمانية   سائر ( 170,048) ( 710,108)

5,534,099 3,223,357 
 

 

البنــــك املركــــيي لدولــــة اإلمــــارات العر يــــة املتحــــدة والبنــــك املركــــيي إلياميــــة لــــدى  باحتيـــــاايات ا حتـــــفاظ امل موعــــة يتطلــــب مــــا 7.1

ــاني اإللياميـــة لـــدى البنـــوك  ا حتيــــااياتإ  . ميـــةذلـــك كحســـابات تحـــت الطلـــب، ودائـــع اجـــل وودائـــع أ ـــرى حســـب املتطلبـــات اإلليا اللبنـ

بموجــب  املصــرف املركــيي لدولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة ق . ومــع ذلــك، وا ــ للمجموعــةمتــو رة لتمويــل العمليــات اليوميــة  غيـــراملركييــة 

 31كمــــا فــــي  لــــدو ر اامري ــــي.وا يدرهم اإلمــــارا  الــــ متطلبــــات اإلحتيــــااي ب مــــا  %100قتراض إلــــى حــــد بــــا ، للبنــــوك 4310/2008الــــبالغ رقــــم 

: 2020 ديســـمبر 31)مليـــو  درهـــم  263 حـــدة املصـــرف املركـــيي لدولـــة اإلمـــارات العر يـــة املت لـــدى  اإلليامـــيبلـــغ اإلحتيـــااي ، 2021ديســـمبر 

 (.مليو  درهم 434

 

  ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك  8

 

 : وأرصدة امل موعة املستحقة ما البنوك )أ(  يما يلي تحليل ودائع 

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 تحت الطلب  56,723 123,631

 اجل  9,961 7,032

130,663 66,684  

  سائر ائتمانية متوقعة  ( 2,330) ( 1,617)

129,046 64,354  
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 )يتبـع(  ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك  8

 

 البنوك: )ب(  يما يلي التحليل ال غرافي للودائع واارصدة املستحقة ما

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

  بنوك  ارج دولة اإلمارات العر ية املتحدة  44.687 114,563

 بنوك دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة  9721.9 16,100

130,663 66,684  

 عة متوقائتمانية  سائر  ( 2,330) ( 1,617)

129,046 64,354  

 

 إتفاقيات إعادة الشراء 9

 

 يلي تحليل ودائع وأرصدة امل موعة املستحقة ما إتفاقيات إعادة الشراء:  يما 

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 بنوك دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة  - 115,386

115,386 -  

  سائر ائتمانية متوقعة  - ( 1,152)

114,234 -  

 

بموج تم  إعادة شراء  اتفاقيات  امل موعة  على سندات  أبرمت  الحصول  تبلغ  بها  عادلة  النقد.   113بقيمة  إيداعات  مقابل  مليو  درهم كضما  

 . وامليايا املتعلقة بهذه السندات املستلمة كضما   ويحتف  الطرف املقابل باملخاار

 قروض وسلفيات، صافي  10

 

 ة:)أ(  يما يلي تحليل لقروض وسلفيات امل موعة املقاسة بالت لفة املطفأ
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2020 2021  

 ألف درهم

 معاد بيانها 

 

 ألف درهم

 

 

 

 ال حب على املكشوف  4,215,039 5,797,403

 قروض تجارية  0414,458,5 12,551,541

 أوراق قب  2,368,164 2,399,631

 سلف أ رى  2,279,250 1,714,660

 املبلغ ا جمالي للقروض و السلفيات 23,320,957 22,463,235

 يطر : مخص  انخفاض القيمة ( 2,006,910) ( 1,943,953)

 صافي القروض و السلفيات 21,314,047 20,519,282

 

 للقروض والسلفيات للمجموعة:غرافي التحليل ال )ب(  يما يلي 

 

2020 2021  

 ألف درهم

 معاد بيانها 

 

 ألف درهم

 

  

 ية املتحدة دا ل دولة اإلمارات العر  مقيمي   قروض وسلفيات 22,000,596 19,566,300

 لبنا  مقيمي  دا ل  غير قروض وسلفيات   92,649 1,666,555

 أ رى  غير مقيمي  قروض وسلفيات   1,227,712 1,230,380

22,463,235 23,320,957  
 



70 
 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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 )يتبع(  قروض وسلفيات، صافي 10

 

 احتيااي ا نخفاض في القيمة ج()

 

 
ح
 اإلمارات مصرف توجيهات  بموجب امل و   املخص  تجاوز  إذا املركيي، املتحدة  ةالعر ي  اإلمارات مصرف  ما الصادر للتعميم و قا

  و  امل   املخص  عا  املركيي  املتحدة العر ية
ح
 إلى الييادة  تحويل  يجب  املالية،  التقارير إلعداد  الدولية املعايير  ما 9 رقم ملعيار و قا

 :التالي النحو  على  ذلك تفاصيل  بيا  يتم .  احتيااي ا نخفاض في القيمة
 

 البنك البنك  

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم 

   محدد -احتياطي النخفاض في القيمة 

 فوائد املعلقة وال   محددة مخصصات
ح
 مصرف ما الصادر 28/2010 للتعميم ابقا

 املركيي  املتحدة العر ية اإلمارات
1,442,268 1,459,501 

  3 املرحلة مخصصات 
ح
 التقارير الدولية إلعداد  ملعايير ا ما 9 رقم للمعيار ابقا

 *   املالية
1,914,094 1,756,299 

 - - قيمة ال في النخفاض احتياطي إلى تحويله تم محدد مخصص

 

 البنك  البنك  

 2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم 

   جماعي  -احتياطي النخفاض في القيمة 

  عامة مخصصات
ح
 العر ية ماراتاإل  مصرف ما الصادر 28/2010 للتعميم ابقا

 املركيي  املتحدة
356,061 317,264 

   2 واملرحلة 1 املرحلة مخصصات 
ح
 لدولية إلعدادا املعايير  ما 9 رقم للمعيار ابقا

 *  املالية التقارير
135,089 128,302 

 188,962 220,972 القيمة  في النخفاض احتياطي إلى تحويله تم عام  مخصص

 

: تم 2020)اار ا  املحتجية إلى  احتيااي انخفاض القيمة ما درهم إمارا ي مليو    32.01  تحويل، تم   2021ديسمبر  31كما في 

 (. إلى اار ا  املحتجية احتيااي انخفاض القيمة إمارا ي ما درهم مليو   4.1تحويل 

 

ا للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
ارات العر ية املتحدة املركيي  بناءح على تصنيف مصرف اإلم 9* يتم تحديد املخصصات و قح

 للقروض والسلفيات.
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 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 10
 

 :  القطاع ا قتصاديحسب   لسلفواتوزيع القروض    يما يلي  (د)

2020 2021  

 ألف درهم

 معاد بيانها

 ألف درهم

  

 القطاع القتصادي   

  دمات  7,956,984 5,558,094

 ة التجار  4,056,112 4,686,360

 شخصية  قروض 3,319,600 2,321,028

 الصناعة 2,588,383 3,100,690

 ا نشاءات  1,087,547 1,226,250

 ة الح ومي ال هات  79,4611,2 2,746,418

 املناجم والتعديا  1,058,804 905,043

 مؤسسات مالية 823,004 867,598

 النقل وا تصا ت 229,301 347,693

 الح ومي  214,017 223,560

 اليرا ي  1,109 43,581

 أ رى  706,635 436,920

22,463,235 23,320,957  

 اض القيـمةيطر : مخص  انخف ( 2,006,910) ( 1,943,953)

20,519,282 21,314,047   
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 قروض وسلفيات، صافي )يتبع( 10

 

 حسب القطاع ا قتصادي:   القروض والسلفيات غير العاملة(  يما يلي توزيع  ه)
 

2020 2021  

 ألف درهم

 معاد بيانها
 

 درهم ألف

 

 

 القطاع القتصادي 

 التجارة  1,115,914 1,485,250

 الصناعة 203,630 983,071

   دمات 117,905 164,412

 قروض شخصية   41,799 30,775

 نشاءاتاإل 38,231 48,229

   

 النقل وا تصا ت 1,328 1,318

 مؤسسات مالية 7 91

 أ رى  95 102

 السلفيات غير العاملةالقروض و مجموع  1,518,909 2,713,248
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 بالتكلفة املطفأة و  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة 11

 

 الية اا رى للمـجموعة: يما يلي تحليل املوجودات امل  )أ(

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 مقاسة بالقيمة العادلةاستثمارات   

 ئرإستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسا  (1)  

 اسهم ملكية مدرجة               ,894172 121,760

121,760 894172,  

 الدخل الشامل اآلخر  إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل (2)  

 اسهم ملكية مدرجة            140,265 94,818

 اسهم ملكية غير مدرجة           171,592 175,042

    سندات ديـا            6,620 99,680

  سائر ائتمانية متوقعة    ( 4,670) ( 70,322)

299,218 313,807 
 

 قيمة العادلةاملقاسة بالستثمارات مجموع ال  486,755 420,978

 املقاسة بالتكلفة املطفأة ستثمارات ال   

 سندات ديـا  4,363,876 4,354,187

  سائر ائتمانية متوقعة  ( 12,629) ( 113,354)

 بالتكلفة املطفأة املقاسة ستثمارات مجموع ال  4,351,247 4,240,833

 ستثمارات مجموع ال  4,838,002 4,661,811

 

فــي أســواق دولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة لــألوراق املاليــة )ســوق أبــوظبي لــألوراق املاليــة وســوق  مدرجــةهــي رجــة إ  جميــع ا ســتثمارات املد

 دبي املالي(.

 

مليو  درهم(   2,997: 2020)  مليو  درهم إمارا ي 938املطفأة على ص وك بقيمة عادلة تبلغ فة  شتمل سندات الديا املقاسة بالت ل 

 (.20تفاقيات إعادة الشراء )إيضا  كضما  مقابل قروض بموجب ا



74 
 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة و بالتكلفة املطفأة 11

 

 ال غرا ية: يما يلي تفصيل اإلستثمارات حسب املنطقة   )ب(

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 دولة اإلمارات العر ية املتحدة  4,684,444 4,402,156

 الشرق ااوسط ) يما عدا دول مجلس التعاو  الخليجي(  685142, 425,720

 أورو ا 28,172 17,611

4,845,487 4,855,301  

  سائر ائتمانية متوقعة  ( 17,299) ( 183,676)

4,661,811 4,838,002  

 

لإلســتفادة مــا التغييــر فــي القيمــة املالية اا رى بالقيمــة العادلــة مــا  ــالل الــد ل الشــامل اآل ــر هــي غيـــر محــتف  بهــا   راتستثما  ا )ج(

ــا بالقيمــــة العادلــــة مــــا  ــــالل الــــد ل  ــى أنهــ ــتثمارات علــ العادلــــة وغيـــــر محــــتف  بهــــا للمتــــاجرة.  عتقــــد اإلدارة أ  تصــــنيف هــــذه اإلســ

 إلستثماراتها املتوسطة إلى اويلة ااجل ما تقييمها ما  الل اار ا  والخسائر.الشا
ح
 مل اآل ر سيقدم عرضا أكثر وضوحا

 

: تـــم اإلســـتحواذ علـــى 2020) درهـــم ألـــف 837بقيمـــة ســـهم  1,083 ، تـــم اإلســـتحواذ علـــى2021ديســـمبر  31الل الســـنة املنتهيـــة فـــي  ـــ 

 . درهم(مليو    8.1سهم بقيمة    ألف 600

 

ا  ــــالل بلغــــت توزيعــــات اار ــــا  املســــتلمة مــــا املوجــــودات املاليــــة بالقيمــــة العادلــــة مــــ ، 2021ديســــمبر  31فــــي  ــــالل الســــنة املنتهيــــة  ()د

ــائر و الـــــد ل الشـــــامل اآل ـــــر ــإيرادات  16: 2020مليـــــو  درهـــــم ) 16 بالقيمـــــة العادلـــــة مـــــا  ـــــالل اار ـــــا  أو الخســـ مليـــــو  درهـــــم( ـ ــ

 املوحد.  خسارةأو ال  اإلستثمارات في بيا  الد ل 
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إستثمارات عقارية  12

 

  يما يلي تفاصيل ا ستثمارات العقارية: 

 

  قطع أراض ي   وتجارية  وحدات سكنية  املجموع 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    

 2020يناير  1القيمة العادلة في  27,529 728,508 756,037

 يمة العادلة  الل السنةفي القنق   ( 629) ( 106,895) ( 107,524)

 صافي  الل السنة  إضا ات - 119,081 119,081

 2020ديسمبر  31القيمة العادلة في  26,900 740,694 767,594

    

 في القيمة العادلة  الل السنة  )نق (/ زيادة   ( 4,000) 9,151 5,151

 صافي  الل السنة  إضا ات - 318,798 318,798

 2021ديسمبر  31القيمة العادلة في  2,9002 1,068,643 1,091,543

 

 

رنة املبيعات، ورسملة الد ل، والنهج املتبقي واريقة يتم تقدير القيمة العادلة للعقارات ا ستثمارية للمجموعة باستخدام مقا

 التد قات النقدية املخصومة، مع اا ذ في ا عتبار املمتل ات التي يتم تقييمها.

  

 عادلة للعقارات،  إ  أ ضل استخدام لهذه العقارات هو استخدامها الحالي. عند تقدير القيمة ال 

  

  عالقة لهم بامل موعة مما لدمهم مؤهالت   RICSل مقيمي  محتر ي  معتمديا ما  تم إجراء التقييمات، عند ا قتضاء، ما قب

 ية التي يتم تقييمها. مهنية معترف بها وذات صلة ولدمهم  برة حديثة في موقع و  ة العقارات ا ستثمار 

  

ا على الغرض ما استخدام العق ا ملعايير تقييم  تم تحديد القيم العادلة بناءح على نماذج تقييم مختلفة اعتمادح ارات ا ستثمارية. و قح

 (.RICSاملعهد املل ي للمساحي  القانونيي  )

 

ومات املتاحة لهم في وقت التقييم ويعتمد على عدة مد الت.  يعتمد تقييم العقارات ا ستثمارية الذي يقوم ب  مثما  ارجي على املعل 

 31التأكد ما التقدير في تحديد القيمة العادلة للعقار ا ستثماري في    ، هناك زيادة في عدمCOVID-19بالنظر إلى الوضع الحالي مع  

أن  ما   2020ديسمبر    31و    2021ديسمبر   بالسنوات السابقة.  ح  املثما الخارجي  تأثير    مقارنة  على    19- و يدالصعب تحديد 

ثما باإلبالغ على أسا  "عدم التأكد  
ُ
قييم " و التالي يتم إر اق قدر أقل ما اليقي  ودرجة ما الت املادي  العقارات ا ستثمارية. قام امل

   . أعلى ما الحذر بالتقييم مما هو الحال عادة
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 موجودات غير ملموسة أخرى  13

 

 غير امللموسة اا رى للمجموعة:  يما يلي تحليل ااصول 

2020 

 ألف درهم

2021   

  ألف درهم

   

 موجودات غيـر ملموسة أخرى   

 ر صة بنكية    18,365 18,365

 قاعدة العمالء   3,710 22,005

 املجموع  22,075 40,370
 

  يما يلي الحركة على املوجودات غيـر امللموسة اا رى  الل السنة:

 املجموع  العمـالء قاعدة  رخصة بنكية  

 ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  

    موجودات غيـر ملموسة أخرى 

 25,861 7,496 18.365 2020يناير  1الرصيد كما في 

 18,910 18,910 - املرتفع  عديل بسبب التضخم

 ( 4,401) ( 4,401) -  الل السنة اإلافاء 

 40,370 22,005 18.365 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 47,821 47,821 -  عديل بسبب التضخم املرتفع

 ( 65,189) ( 65,189) -  عديل تحويل العملة 

 ( 927) ( 927) -  الل السنة اإلافاء 

 22,075 3,710 18,365 2021ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 موجودات أخرى  14

2020 2021   

 ألف درهم

 

 ألف درهم

 

 

 (21حسابات متقابلة )إيضا   – ت قبو  1,158,396 674,155

  وائد مستحقة القب    16,851 41,150

10,580 7,948   
ح
 مصاريف مد وعة مقدما

 حسابات مقاصة مدينة   1,881 9,623

 أ رى  113,515 132,740

868,248 1,298,591  

 عة متوقائتمانية  سائر  ( 27,964) -

868,248 1,270,627  

 

 قابل سداد ديون موجودات مستحوذ عليها م

 

 املجموع 

اإلستثمارات في أوراق  

  املمتلكات العقارية  مالية 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    

 2019ديسمبر  31القيمة العادلة في  4,035,387 9,185 4,044,572

 (44)إيضا   عديل إعادة التصنيق  ( 1,063,675) - ( 1,063,675)

 2020يناير  1العادلة في  القيمة 2,971,712 9,185 2,980,897

 في القيمة العادلة  الل السنة   نق ( 300,145) - ( 300,145)

 ل السنةإضا ات  ال 556,218 - 556,218

  الل السنة  البيع  ( 280,480) - ( 280,480)

 2020ديسمبر  31القيمة العادلة في  2,947,305 9,185 2,956,490

    

 في القيمة العادلة  الل السنة   نق ( 280.440) ( 5,175) ( 285,615)

 إضا ات  الل السنة 123,176 10,441 133,617

 السنة  الل  البيع  ( 1,355,692) - ( ,6921,355)

 2021ديسمبر  31القيمة العادلة في  1,434,349 14,451 1,448,800



78 
 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( موجودات أخرى  14

 

 )يتبع(  موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون 

 

ة البالغة  العقارات وقطع ااراض ي املشتراة لتسوية الديو .  الل السنة ، تم ا عتراف بالخسائر غير املحقق  املمتل ات العقاريةتمثل  

القيم القابلة  أجريت التقييمات    مليو  درهم( في بيا  الر ح أو الخسارة املوحد للممتل ات العقارية.  300  :  2020مليو  درهم )  286

مستقلي  ذوي مؤهالت مهنية مناسبة و ستند هذه التقييمات   ما ريكس    معتمديا مقيمي   ما قبل    أراض ي  قطع و   لعقارات  للتحقق 

كما    مليو  درهم  1,434   يرة في موقع و  صائ  العقارات التي يجري تقييمها. بلغت القيمة العادلة لتلك العقاراتإلى التجارب اا 

 .درهم(مليو    2,947: 2020) 2021ديسمبر  31في 

 

املستخدمة   الرئيسية  واملد الت  التقييم  اساليب  يلي وصف  للعقارات يما  للتحقق  القابلة  القيم  عليهامل   لقيا   مقابل  ستحوذ  ا 

 : 2021ديسمبر  31كما في   سداد ديو  

 

التقييم أساليب  امللحوظة غير الهامة املدخالت طبيعة العقار    

املخصومة النقدية التدفقات طريقة %9 معدل الخصم  لل    

رسملة الد ل  نهج    %8معدل الرسملة  عمارة سكنية وقطع أراض ا  

لل  م اتب و , أراض ي املقارنة املباشرة  نهج   مالت املماثلةاملعا 

 

إلى املعلومات املتاحة لهم وقت التقييم ويعتمد    2021ديسمبر    31يستند تقييم القيم املمكا تحقيقها الذي أجراه مثما  ارجي في  

  ، هناك زيادة في عدم اليقي  في التقدير في تحديد القيم القابلة للتحقيق في19- و يدت. بالنظر إلى الوضع الحالي مع  على عدة مد ال 

تأثير    2020ديسمبر    31 تحديد  الصعب  ما  أن   الخارجي  املثما  السابقة.  ح   بالسنوات  قام   19- و يدمقارنة  العقارات.  على 

ثما باإلبالغ على أسا  "
ُ
و التالي يتم إر اق قدر أقل ما اليقي  ودرجة أعلى ما الحذر بالتقييم    تأكد  املادي ما التقييمعدم ال   امل

 مما هو الحال عادة. 

 

 األدوات املالية  مشتقات 15

 

ر ي  معامالت متنوعة تتضما مشتقات. إ  ااداة املالية املشتقة هي عقــد مــالي مــا بــي  اــ  تبرم امل موعة  ،  الل مسار ااعمال اإلعتيادية

شـــر. تتضــما أدوات أو املؤ  واملعــدل املرجعــيبحيــث  عتمــد الــد عات علــى التحر ــات فــي ســعر واحــدة أو أكثــر مــا اادوات املاليــة املتضــمنة 

 عقود آجلة ومقايضات.   تد ل بها امل موعة  التـياملشتقات املالية  

 

 التحوط.  غيـرو اادوات املالية املشتقة التالية وذلك اغراض التحوط    ستخدم امل موعة

 

و محلية بمــا  يهــا معــامالت  وريــة، بشراء عملة أجنبية أ امل موعةتمثل عقود العمالت اآلجلة إلتزام  - معامالت العمالت األجنبية اآلجلة

 مستلمة.    غيـر
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 )يتبع( مشتقات األدوات املالية 15

 

إلتزام ملبادلة تد ق نقدي بآ ر. وينتج عا  لة  العم ر فائدة  مقايضة سع  معامالتسعر الفائدة و  تمثل معامالت    -معامالت املقايضة  

العملة  مقايضات النقدية  تبادل عمالت  سعر  ائدة  أو  .التد قات  يتم  تبادل    قد  يتم  أ رى ا   أاراف  مع  البنك  يتفق  ااصلي.  ملبلغ 

 إلى املبلغ  بموجب عقود مقايضة معد ت الفائدة على تبادل الفرق بي  قيم الفائدة الثابتة والعائمة، 
ُ
 على مدى  ترات محددة، استنادا

 

الت لفة املحتملة   ا سمي املتفق علي  إئتما  امل موعة  تمثل مخاار  في الو اء  ,  ستبدال عقود املقايضة إذا  شلت اااراف املقابلة 

 بالتزامها.

 

. وللتحكم بمعدل مخاار اإلئتما  املأ وذة،  عمل  ةالحالي   ويتم مراقبة هذه املخاار بفعالية وذلك بالرجوع إلى القيمة املالية العادلة

ا باستعمال  اا رى  لل هات  اإلئتمانية  القيمة  مراجعة  على  اإلقراض امل موعة  لعمليات  املستعملة  للطرق  املماثلة  يطبق  لطرق  و   ,

 الهامش النقدي مع اااراف املقابلة في السوق للتخفيف ما مخاار ا ئتما . 

 

 

تنشأ مخاار ا ئتما  املتعلقة بمشتقات اادوات املالية ما احتمال إ الل ال هات املتبادلة    -اطر الئتمان  املتعلقة بمخ  املشتقات

بالقيمة السوقية املوجبة لألدوات املالية  بالتزاما ت امل موعةت و  في صالح    التـي تهم التعاقدية، وت و  محدودة  بإبرام  امل موعة  قوم  . 

 مؤسسات مالية ذات التصنيف ا ئتماني ال يد.   عقود أدوات مالية مشتقة مع عدة 

 

مشــتقات اادوات املاليــة لغــرض التحــوط للمخــاار كجــيء   ســتخدم امل موعــة  - املشـتقات املحـتفب اهــا أو املصـدرة ألغـراض التحــوط 

عقــود امل موعــة خدم ســت الصــرف.    أسعارالفائدة و  امل موعة لتقلبات أسعارما أنشطة إدارة املوجودات واملطلو ات للحد ما  عرض 

ثيــق عالقــة وهــدف التحــوط العمــالت ااجنبيــة اآلجلــة للتحــوط مــا مخــاار أســعار الصــرف. وفــي جميــع هــذه الحــا ت يــتم بصــفة رســمية تو 

  ل ل  ومشتق التحوط،    املتحوطبما في ذلك تفاصيل البند  
ُ
 معامالت تحوط القيمة العادلة.كهذه املعامالت    و 
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 (ية )يتبعمشتقات األدوات املال 51

 
 

 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  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      2021 

 مقايضة أسعار الفائدة  6,090 ( 8,134) 1,949,261 1,928,325 20,936 -

 مقايضات العملة 2,993 ( 788) 3,607,248 3,584,348 22,900 -

 املجموع 9,083 (8,922) 5,556,509 5,512,673 43,836 -

       

      2020 

 مقايضة أسعار الفائدة  38,723 ( 14,886) 1,949,261 - - 1,949,261

 مقايضات العملة 11,007 ( 1,055) 4,410,156 4,387,101 23,055 -

 امل موع 49,730 ( 15,941) 6,359,417 4,387,101 23,055 1,949,261
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ممتلكات ومعدات  16

 

 

 أرض ومباني

  

 أثاث ومعدات مكتبية 

تحسينات على عقارات   

مستأجرة، تركيبات وقواطع 

 وديكورات

  

 سيارات 

  

 املجموع 

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم 

          التكلفة 

 671,661  5,371  115,028  139,928  411,334 2020يناير  1في 

 9,882  347  3,946  5,589  - اتإضا  

 ( 11,118)  -  -  (1,230)  (9,888) محذوف عند ا ستبعاد

 411,034  3,251  108,361  127,509  171,913  عديل بسبب التضخم املرتفع 

 1,081,459  8,969  227,335  271,796  573,359 2020ديسمبر  31في 

 13,305  170  6,991  3,387  2,757 إضا ات

 ( 94,090)  (2,107)  ( 40,177)  ( 43,176)  (8,630) محذوف عند ا ستبعاد

 79,754  539  18,118  25,101  35,996  عديل بسبب التضخم املرتفع 

 ( 552,025)  (4,236)  ( 144,137)  ( 173,775)  ( 229,877) لعملةتأثير تحويل ا

 373,605  83,333  68,130  3,335  528,403 

          

          الستهالك املتراكم  

 300,741  4.285  79,162  118,307  98.987 2020ديسمبر  31في 

 65,219  1,047  13,337  20,393  30,442 محمل للسنة  

 (1,981)  -  -  (1,193)  ( 788) ف عند ا ستبعادمحذو 

 214,894  2,590  68,790  89,622  53,892 املرتفع  التضخم بسبب  عديل 

 578,873  7.922  161,289  227,129  182,533 2020ديسمبر  31في 

 29,620  551  3,778  7,467  17,824 محمل للسنة  

 ( 86,546)  (2,107)  ( 40,176)  ( 43,251)  (1,012) محذوف عند ا ستبعاد

 47,188  482  13,323  20,158  13,225  عديل بسبب التضخم املرتفع 

 ( 320,902)  (3,757)  (99,733)      (133,421)  ( 83,991) لعملةتأثير تحويل ا

 128,579  78,082  38,481  3,091  248,233 

          

          صافي القيمة الدفترية:

 280,170  244  29,649  5,251  245,026 2021ديسمبر  31ي ف

 502,586  1,047  66,046  44,667  390,826 2020ديسمبر  31في 
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  الشركات التـابعة 17

 

   مباشـر: غيـر تحتف  بها امل وعة في الشر ات التابعة إما بش ل مباشر أو   التـي يما يـلي الحص   (أ)

 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة اإلستحواذ سنة التأسيس متالك نسبة اإل  إسم الشركة التابعة 

 2021 2020     

 مؤسسة مالية  لبنا  2008 1965 %   100 %   100 بنك اإلمارات لبنا  ش.م.ل. 

 اإلمارات العر ية املتحدة 2017 2007 %100 %100 إي ال  ابيتال ش.م.  
ا ستثمار في مؤسسة  

 مالية 

 اإلمارات العر ية املتحدة 2007 2007 %100 %100   ريل استيت ش.م. بو 
أنشطة تطوير 

 العقارات 

 ا ستثمار مارات العر ية املتحدةاإل  2007 2007 %100 %100  ابيتال ش.م.   بو 

بولي و للتجارة العامة 

 ذ.م.م. 
 تجارة عامة اإلمارات العر ية املتحدة 2008 2008 100% 100%

 اإلمارات العر ية املتحدة 2010 2010 %100 %100 بوريالس جلف ش.م.  
أنشطة ا ستثمار 

 وتطوير العقارات

 بو  للتمويل ليمتد

 
 أنشطة تمويلية  ير  ايما ج 2015 2015 100% 100%

 اإلمارات العر ية املتحدة 2017 2010 %90 %90 مويلح  ابيتال ش.م.  
أنشطة تطوير 

 العقارات 

تفاقيات إعادة بو  إل

 ليمتد  الشراء

 

 أنشطة تمويلية  جير  ايما  2018 2018 100% 100%

 ليمتد لمشتقاتبو  ل

 
 أنشطة تمويلية  جير  ايما  2018 2018 100% 100%
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(   الشركات التـابعة 17

 

يلي   ( ب)  لبـنا  ش يما  اإلمارات  لبنك  النقدية  التد قات  و يا   الشامل  الد ل  و يا   املالي،  املركي  لبيا    % 100).م.ل  ملخ  

امل موعة،   ما  و    %80مملوكة  الشارقة ش.م.ع  بنك  ال  ابيتال ش.م. ما    %20ما  املنتهي   (إي  وللسنتي   في  في  كما    31تي  

 : 2020و  2021ديسمبر 

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 بيان املركز املالي   

 مجموع املوجـودات  451,827 5,732,546

 ع املطلوبات مجمو  320,372 4,125,186

 حقوق املكية 131,455 1,607,360

 توزيعات األرباح املدفوعة إلى األطراف غيـر املسيـطرة  - -

   

 ان الدخل الشامل بي  

 إيرادات الفوائـد  22,433 373,302

 للسنةالخسارة  ( 191,332) ( 775,393)

 ة الشـامل الخسارة إجمالي ( 193,159) ( 774,670)

  

 

 

 مالء ودائع الع 18

 

  يما يلي تحليل ودائع العمالء:

2020 2021  

 ألف درهم

 

 ألف درهم

  

 حسابات جارية وأ رى  3,193,512 4,619,779

 حسابات تو ير  133,376 897,183

 ودائع اجل 20,430,531 18,155,622

23,672,584 23,757,419  
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  19

 

 :للبنوكواارصدة املستحقة   يما يلي تحليل للودائع 

2020 2021  

 ألف درهم

 

 ألف درهم

  

 ودائع تحت الطلب  57,995 65,915

 دائع اجلو  180,000 175,000

240,915 237,995  

 

 مستحقة لـ:  أرصـدةب تتمثل اارصدة املستحقة للبـنك  

2020 2021  

 ألف درهـم

 

 ألف درهـم 

  

 إلمارات العر ية املتحدة بنوك دا ل دولة ا 207,563 237,614

 بنوك  ارج دولة اإلمارات العر ية املتحدة  30,432 3,301

240,915 237,995  

 

 بيعإعادة  إتفاقيات 20

 

 : بيعإتفاقيات إعادة  يما يلي تحليل ودائع وأرصدة امل موعة املستحقة ما 

   2021ديسمبر   31  2020ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم
     

     

 بنوك دا ل دولة اإلمارات العر ية املتحدة  750,000  2,438,842

2,438,842  750,000   

 

(  درهممليو   2،997 :2020ديسمبر   31) مليو  درهم 938بقيمة عادلة تبلغ بيع تم بموجبها إعطاء سندات إعادة ت امل موعة اتفاقياأبرمت 

 باملخاار وامليايا املتعلقة بهذه السندات املعطاة كضما .   موعةاملوتحتف  . ])أ(11إيضا  [كضما  مقابل اإلقتراض 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 مطلوبات أخرى  21

 

2020 2021  

 ألف درهم

 

 ألف درهم

  

 (14حسابات متقابلة )إيضا   –قبو ت  1,158,396 674,155

  وائد مستحقة الد ع  244,647 233,450

   

 إلتزام ا يجار 79,756 86,700

 اارصدة املقاصة ,65153 72,623

 (1-21مخص  م ا آت نهاية الخدمة للموظفي  )إيضا   43,874 48,056

 ء شي ات املدرا 38,091 19,231

 إيرادات غيـر مكتسبة  30,274 54,505

 ما  املتوقعة ما التعرض الغير ممول ت رة اإلئ ا س 22,919 131,529

 التزام الضريبة املؤجلة 10,693 41,697

 مصرو ات مستحقة   23,25 7,522

 أ رى  357,618 286,372

1,655,840 2,043,171  

 

 دمة للموظفي : يما يلي الحركة في مخص  م ا آت نهاية الخ 21-1

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 يناير   1في  48,056 45,577

 محمل  الل السنة 6,392 7,809

  ةلخسار الر ح أو اإلى بيا   اداتردستاإل  ( 48) ( 2,402)

 مبالغ مد وعة  الل السنة ( 1,081) ( 2,928)

 تحويل العملةأثير ت  ( 9,445) -

 ديسمبر   31في  43,874 48,056
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 سندات  دين مصدرة         22

 

    2021 2020 

 القيمة الد ترية القيمة الدفترية القيمة السمية   

 ألف درهم ألف درهم  مليون  العملة اإلستحقاق تاريخ اإلصدار 

 1,896,682 1,849,117 500 دو ر  2022 براير  2017 براير  28

 437,986 439,655 120 دو ر  2022 اغسطس 2019اغسطس  8

 2,202,399 2,202,752 600 دو ر  2024  سبتمبر 2019سبتمبر  18

 416,884 402,568 100  رنك سويسري  2023 نو مبر 2019نو مبر  29

 - 459,087 125 دو ر 2022 براير  2021 براير  25

    5,353,179 4,953,951 

 

  1،836مليو  دو ر أمري ي )ما يعادل  500معدل  ائدة ثابت بقيمة إجمالية بلغت  ، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات2017 براير  28في 

%. وقد تم إصدار هذه 4.23نقطة أسا  توازي  225مليو  درهم( لفترة استحقاق مدتها  مس سنوات في مقايضة متوسطة باإلضا ة إلى 

 الذي تم إدراج  في بورصة إيرلندا.  EMTNبرنامج  السندات بموجب

 

  440.76مليو  دو ر أمري ي )ما يعادل  120, أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل  ائدة عائم بقيمة إجمالية بلغت 2019اغسطس  8في 

نقطة أسا , مصنف  بالت لفة املطفأة. وقد تم إصدار هذه   190تها ثالخ سنوات في ليبور ثالثة اشهر باإلضا ة إلى مليو  درهم( لفترة استحقاق مد

 الذي تم إدراج  في بورصة إيرلندا.  EMTNات بموجب برنامج السند

 

يو  دو ر أمري ي )ما يعادل مل 600، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل  ائدة ثابت بقيمة إجمالية بلغت 2019سبتمبر  18في 

%, مصنف   4.015نقطة أسا  توازي  250مليو  درهم( لفترة استحقاق مدتها  مس سنوات في مقايضة متوسطة باإلضا ة إلى  2,204

 . الذي تم إدراج  في بورصة إيرلندا EMTN بالت لفة املطفأة.  وقد تم إصدار هذه السندات بموجب برنامج 

 

)ما يعادل  سويسري     رنكمليو     100صدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل  ائدة ثابت بقيمة إجمالية بلغت  ، أ 2019  نو مبر   29في  

د  401 مدتها  مليو   استحقاق  لفترة  إلى    أربعرهم(   باإلضا ة  متوسطة  مقايضة  في  توازي    205سنوات  أسا   مصنف   1.4575نقطة   ,%

 .EMTNبموجب برنامج ا وقد تم إصداره SIXسويسرية مدرجة في البورص  ال بالت لفة املطفأة. السندات

 

معدل  ائدة  2021   براير  25في   ذات  مضمونة  غير  سندات  البنك  أصدر  بلغت    %2  ثابت،  إجمالية  يعادل  دو ر  مليو     125بقيمة  )ما 

 .EMTNبموجب برنامج  اتم إصداره مدرجة مصنف  بالت لفة املطفأة. السندات ,ةن سمليو  درهم(  لفترة استحقاق مدتها  459.125

 

مليار دو ر إلى   1.5  مام  العاملي  لبنك وزيادة ح في ا  EMTNتحديث برنامج  املوا قة على  ب  2020أغسطس    5قامت ال معية العمومية في  

 .مليار دو ر 2.5
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( سندات  دين مصدرة        22

 

 ة الناتجة عا التغييرات في املخاار اإلئتمانية مبينة أدناه: تغيير في القيمة العادل إ  القيمة العادلة والتغيير في ال

 

 ديسمبر 31 

 2021 

 ديسمبر  31

 2020 

 همألف در  ألف درهم 

 5,064,285 5,425,231 القيمة العادلة لسندات الديا املصدرة 

التغييرات في القيمة العادلة لسندات الديا املصدرة غير الناتجة عا التغييرات 

 ق   في ظروف السو 
14,932 700 

عند   املتوجب  سديدها  التعاقدية  والقيمة  الد ترية  القيمة  بي   الفرق 

 اإلستحقاق
11,762 73,591 

 

ر امل موعة التغيرات في القيمة العادلة الناتجة عا املخاار اإلئتمانية بتقدير التغير في القيمة العادلة غير الناتجة عا التغيرات  تقد

 الى مخاار سوقية.  في ظروف السوق التي تؤدي

 

 رأس املال واإلحتياطيات  23

 

 رأس املال الصادر واملدفوع   )أ( 

 

                         2020                          2021  

  عدد األسهم  ألف درهم  عدد ااسهم  ألف درهم

      

 رأ  املال الصـادر  2,200,000,000 2.200.000  2.100.000.000 2.100.000

2.100.000 2.100.000.000  2.200.000 2,200,000,000  

 

 إحتياطي قانوني )ب(

 

% مــا  10، يــتم تحويــل 2015مــا قــانو  الشــر ات لدولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة لعــام  (239)قــم للمــادة ر و و قــا للنظــام ااساســ ي للبنــك 

الت إلـــى اإلحتيــااي عنــدما يصـــل اإلحتيــااي إلــى النســـب املحــددة مـــا أر ــا  العــام إلـــى ا حتيــااي القــانوني. يمكـــا التوقــف عــا هـــذه التحــوي 

 ما رأ  املال الصادر واملد وع(. %50إلمارات العر ية املتحدة هي  قبل السلطات التنظيمية )إ  النسبة املحددة في دولة ا

 

 إحتياطي طوارئ  )ج(

 

 لعقــــد تأســــيس البنــــك، يــــتم إحتســــاب إحتيــــااي الطــــوارئ بإقتطــــاع 
ح
ا أر ــــا  الســــنة إلــــى احتيــــااي الطــــوارئ حتــــا يصــــبح هــــذا % مــــ  10و قــــا

 % ما رأ  املال الصادر واملد وع. 50ا حتيااي  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  إلحتياطياترأس املال وا 23

 

 إحتياطي عام )د(

 

 السنوية. ةالعمومي  ال معية أثناء املساهمي  ملوا قة ويخضع  اإلدارة مجلس توصية على بناءح  العام ا حتيااي  حساب إلى التحويل  يتم

 

 النخفاضإحتياطي  (ه)

 

ا لتعميم املصرف املركيي، في حالة تجاوز املخص  بموجب توجيهات املصرف املر  كيي املخصصات بموجب املعيار الدولي للتقارير  و قح

 ، يليم تحويل الييادة إلى احتيااي انخفاض القيمة.9املالية رقم 

 

 على السهم الربح/)الخسارة(  24

 

احتساب   بقسمة  خسارة  التم  وذلك  السهم  النحو     سارة على  على  السنة  القائمة  الل  ااسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  على  السنة 

 التالي: 

 

2020 

 

2021 

 

 األساس ي واملخفض للسهمالربح/)الخسارة(  

 

 العائـد إلى مال ي البنك  الل السنة )ألف درهم( (الخسارةالر ح/) 43,780 ( 654,883)

   

 :العادية ااسهم لعدد  رجحامل  املتوسط   

 السنة  بداية في  عادية أسهم 2,200,000 2,200,000

 لعدد ااسهم القائمة  الل السنة )بآ ف ااسهم(املتوسط املرجح   2,200,000 2,200,000

   

 األساس ي واملخفض للسهم )درهم( الربح/)الخسارة(  0.02 ( 0.30)

 

ف ااسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  السنة    2020ديسمبر    31ي  تم  عديل  صادرة  الل  منحة  أسهم  إصدار  مع  للمقارنة   
ح
قابال لي و  

 (. 25)إيضا  

 

، حيث أ  امل موعة لم تصدر  بيا  املركي املاليللسهم، كما بتاريخ    اساس ياالر ح/)الخسارة(  املخف  للسهم    ( الخسارةالر ح/)يساوي  

 للسهم.  املخفالر ح/)الخسارة( سـاب أية أدوات مالية تؤ ذ في ا عتبـار عندما يتم احت 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  معامالت مع مالكي ومديري املجموعة 25

 

 بنك الشارقة

 

 أرباح توزيـعات 

إجتماع  ف بتاريخ  ي  السنوي  العمومية  املوحدة    على  ةوا قلمل  2021يونيو    3ال معية  املالية  في    البيانات  املنتهية  وا ق   ,2020ديسمبر    31للسنة 

 أر ا  نقدية(.توزيع : عدم 2019أر ا  نقدية )توزيع م عد علىاملساهمو  

 

 أعضاء مجلس اإلدارة  تمكافأ

إجتماع   السنفي  العمومية  بتاريخ  ال معية  البيانات    2021    يونيو  3وي  على  املوحدة  للموا قة  في    املالية  املنتهية  وا ق  ,  2020ديسمبر    31للسنة 

 . أعضاء مجلس اإلدارة( أةم ا عدم : 2019أعضاء مجلس اإلدارة ) أةم ا عدم املساهمو  على 

 

 تبرعات 

إجتماع   بتاريخ  في  السنوي  العمومية  البيانات    للموا قة  2021    يونيو  3ال معية  املوحدة  على  في    املالية  املنتهية  وا ق    ,2020ديسمبر    31للسنة 

 مليو  درهم(. 7.5:  2019مليو  درهم ) 7.5بات وتبرعات بقيمة  هاملساهمو  على 

 

 

 يل الى اإلحتياطيات تحو 

درهم إمارا ي ما ا حتيااي العام إلى رأ  مليو     100على تحويل    2021    يونيو  3في إجتماع ال معية العمومية السنوي بتاريخ  وا ق املساهمو   

 . (  ش يء: 2019)% 4.76بنسبة  2020املال املد وع  إصدار منحة لعام  

 

 بنك اإلمارات ولبنان 

 

 دارة أعضاء مجلس اإل  تمكافأ

أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة    أةعلى م ا   نك اإلمارات لبنا  ش.م.ل، شركة تابعة للبنكبل  في إجتماع ال معية العمومية السنوي وا ق املساهمو   

 . مليو  درهم 4.48

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 26

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 ضمانات مالية للقروض  179,340 295,439

 ضمانات أ رى  1,321,515 2,277,640

 اعتمادات مستندية  1,015,052 1,375,540

3,948,619 2,515,907  

 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم  سهيالت ائتمانية  1,039,391 1,454,998

5,403,617 3,555,298  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع(  التزامات ومطلوبات طارئة 26

 

 ـــــارج امليزانيـــــة العموميـــــة حيـــــث يـــــتم  قـــــط اإلعتـــــراف بالرســـــوم واإلســـــتحقاقات الخاصـــــة تمانيـــــة هـــــذه ا لتزامـــــات الطارئـــــة لهـــــا مخـــــاار إئ 

ــي بيـــا  امل  ــا. تنتهـــي العديـــد مـــا ا لتزامـــات الطارئـــة دو  أ  يـــتم بالخســـائر املحتملـــة فـ ــاء بهـــذه ا لتزامـــات أو إنتهاؤهـ ــالي حتـــا يـــتم الو ـ ركـــي املـ

 لغ   تمثل التد قات النقدية املستقبلية املتوقعة.تقديمها سواء بش ل كلي أو جيئي، ولذلك  إ  املبا

 

 ســهيالت و طابــات اعتمــاد و طابــات ضــما  مخصصــة لتلبيــة  بتمديــدة  شــتمل ا لتزامــات املتعلقــة بالتســهيالت علــى ا لتزامــات املتعلقــ 

 . امل موعةاحتياجات عمالء  

 

و ســــهيالت تجــــدد تلقائيــــا. وعــــادة مــــا ي ــــو  لهــــذه  ســــلفقــــروض و  نحملــــ  ســــهيالت ا لتزامــــات التعاقديــــة  بإعطــــاءتمثــــل ا لتزامــــات املتعلقــــة 

ــاء صـــالحية هـــذه العقـــود دو  اســـتعمالها،  ـــإ  ا لتزامـــات تـــواريخ صـــالحية محـــددة، أو  شـــتمل علـــى شـــروط  ل  غائهـــا. ونظـــرا  م انيـــة انتهـ

 إجمالي مبالغ هذه العقود   تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.

 

  طابــات اتـــليم 
 
و قــا لشــروط و ـــاء العمــالء بالتـــياماتهم فــي حالــة عــدم   ابالســداد نيابــة عــا عمالئهــ   عتمــاد و طابــات الضــما  امل موعــة

 العقد.

 

في سياق العمل العادي. بينما توجد صعو ة   , بما في ذلك التحقيقات التنظيمية , البنك والشر ات التابعة ل  ارف في اإلجراءات القانونية

الت في  لنتائج أي ما هذه اإلجراءات متأصلة  ي و   بنتيجة هذه اإلجراءات ،  إ  اإلدارة   تتوقع أ     , بش ل  ردي أو بش ل إجمالي  ,نبؤ 

 . تأثير سلبي جوهري على املركي املالي املوحد أو نتائج عمليات البنك

 

 النقد وما يعادله 27

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 ( 7وأرصدة لدى بنوك مركيية )إيضا  نقد  3,393,405 6.244.207

 ( 8ودائع وأرصدة مستحقة ما بنوك )إيضا   66,684 130.663

 ( 9)إيضا  ادة الشراء إتفاقيات إع - 115.386

 ( 19ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك )إيضا   ( 237,995) ( 240,915)

 (20إتفاقيات إعادة بيع )إيضا   ( 750,000) ( 2,438,842)

3,807.730 2,0942,47  

   

  3باستحقاق اكثر ما  املركيية يطر : ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك ( 1,480,145) ( 1,324,042)

 أشهر  

 ( 7يطر : ودائع قانونية مع بنوك مركيية )إيضا   ( 302,431) ( 1,128,266)

1.358.191 689,518  
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املوجودات الئتمانية 28

 

درهـــم( محـــتف  بهـــا نيابـــة عـــا العمـــالء ولـــم مليـــار  0.5: 2020ديســـمبر  31درهـــم )مليـــار  0.1متهـــا تحـــتف  امل موعـــة باســـتثمارات تبلـــغ قي 

 ركي املالي املوحد.تدرج كموجودات في بيا  امل 

 

 

 إيرادات الفوائد 29

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 القروض والسلف   906,644 1,212,341

 الخيينة لدى بنوك مركيية وأدوات الديـا شهادات اإليداع وسندات  10,426 147,598

 على املباد ت   صافي إيرادات أسعار الفائدة 89,283 46,205

 لودائع لدى بنوك ا 1,576 21,790

 إتفاقيات إعادة الشراء - 2,845

1,430,779 1,007,929  

 

 مصاريف الفوائد  30

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 الءودائع العم  502,710 648,185

 سندات ديا مصدرة  191,037 195,565

 الودائع البنكية  13,084 17,533

861,283 706,831  

 

 م والعمولت صافي إيرادات الرسو  31

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 رسوم اإلدارة واإللتزامات 95,490 8,928

 أنشطة تمويل تجاري   37,802 32,673

 باإلئتما  للبنوك التجارية  الرسوم املتعلقة   21,497 24,308

  طابات ضما    17,775 29,665

 أ رى  1,453 10,864

106,438 174,017  
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 من الستثمارات لخسارة()ا الربح/  32

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

(37,952 ) 50,196 
على إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة  محقق  محقق و غير ر ح/ ) سارة( 

 ر ا  والخسائر ما  الل اا 

 توزيعات أر ا    15,926 16,210

 د ل التداول صافي  5,707 1,327

(20,415 ) 71,829  
 

 إيرادات أخرى  33

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 إيرادات اإليجار وأ رى  90,071 42,639

42,639 90,071  

 

 الدخل غير التشغيلي اآلخر 

  

رى الد ل الناتج ما عدد محدود ما املعامالت مع عمالء امل موعة ما  الل شركتها التابعة في لبنا   تمثل اإليرادات غير التشغيلية اا  

 .وغير متكررة بطبيعتهاوالتي ت و  نادرة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إنخفاض قيمة املوجودات املاليةخسارة صافي   34

 

صافي  سارة انخفاض القيمة  

  31املنتهية في  السنة الل 

2020  ديسمبر   

لرصيد الختامي ا  

 

املبالغ املستردة صافية من   تأثير تحويل العملة

ة سنالشطب خالل ال  

خسارة انخفاض القيمة/  

( خالل  )املسترجعات

ةسنال  

 الرصيد الفتتاحي

 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 ملصارف املركيية   اارصدة لدى ا  710,108 (63,828) - ( 476,232) 170,048 412,377

 مبالغ مستحقة ما البنوك واملؤسسات املالية  1,617 834 - ( 121) 2,330 (9,053)

 إتفاقيات إعادة الشراء 1,152 ( 1,152) - - - 730

 القروض والسلفيات   1,943,953 291,062 (34,968) (193,137) 2,006,910 131,396

 مقاسة بالت لفة املطفأة  ستثماراتإ 183,676 1,287 - ( 167,664) 17,299 149,411

 التعرضات الغير ممولة  131,529 ( 103,286) - (5,324) 22,919 9,709

 موجودات أ رى  - 27,964 - - 27,964 ( 5,280)

 أ رى  - - - - - ( 5,174)

 اإلجمالي  2,972,035 152,881 (34,968) ( 842,478) 2,247,470 684,116

 

 60,343  ( 25,299) املرتفع  تأثير التضخم

 744,459  127,582 ملرتفع ا املجموع بعد تأثير التضخم
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

  مصاريف عمومية وإدارية 35

 

2020 2021  

  ألف درهم همألف در 

 مصاريف شؤو  املوظفي   152,900 217,742

 ( 16)إيضا   ا ستهالك 29,620 65,219

 * مصاريف أ رى  94,084 118,101

401,062 276,604  

 

  13.9:  2020)  2021ديسمبر    31مساهمات اجتماعية  الل السنة املنتهية في    يمثل مليو  درهم    1.7 تضما مبلغ  ي   رى مصاريف أ   *

 رهم(.مليو  د

 

 الضريبة 36

 

تمثل مصرو ات الد ل مصروف ضريبة الد ل املتكبدة في لبنا  ما قبل بنك اإلمارات ولبنا  ش.م.ل. معدل ضريبة الد ل املعمول  

في   هوب   )17لبنا   إ   17  :%2020  حيث  املوحدة  املالية  بالبيانات  يتعلق  جوهرية  يما  ليست  الفعلي  الضريبة  معدل  %(.  سوية 

  ارجية  قط. لضريبية تتعلق بشركة تابعةاملصاريف ا

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 37

 

واملنشــــآت املتعلقــــة بهــــم ضــــما ســــياق  للمجموعــــةلعليــــا معــــامالت مــــع كبــــار املســــاهمي  وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة ا تبـــــرم امل موعــــة

 ا عتيادية و ااسعار التجارية للفوائد والعمو ت.  اأعماله

 

 ولم يتم اإل صا  عنها في هذا اإليضا .عند توحيد البيانات املالية،  والشر ات التابعة  امل موعة  بي   الدا لية  املعامالت   فتم حذ
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( طراف ذات العالقةاملعامالت مع األ  37

 

 ال وهرية مع اااراف ذات العالقة:واملعامالت    بيا  املركي املالي املوحد  فياارصدة املتعلقة باااراف ذات العالقة املدرجة    يما يلي

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

   

 قروض وسلف  727,818 704,331

 ما  وقبـو تاعتمادات مستندية و طابات ض 7,567 4,023

708,354 735,385  

 ودائع ضمانات  45 15,500

 صافي التعرض  735,340 692,854

 ع أ رى ودائ  2,429,958 3,136,976

 

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 إيرادات الفوائد  51,002 53,028

 مصاريف الفوائد 40,306 17,230

 

 :الرئيسيي  اإلدارة  موظفي  عويضات يلي   يما 

 

2020 2021  

  ألف درهم ألف درهم

 ااجل  قصيرة امتيازات 16,560 16,560

  عويضات نهاية الخدمة للموظفي   2,801 1,940

 ديسمبر  31إجمالي التعويضات كما في 19,361 18,500

 

 

 ا رى ذات العالقة. واااراف ا  لم يتم اإلعتراف بخسائر إنخفاض قيمة مقابل اارصدة القائمة لدى موظفي اإلدارة الرئيسيي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية  38

 

 يةالقطاعات التشغيل 8املعيار الدولي للتقارير املالية رقم   38-1

 

اإل صا  عــا القطاعــات التشــغيلية بنــاءح علــى التقــارير الدا ليــة املتعلقــة بم ونــات امل موعــة  8يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

 عتها بش ل منتظم ما قبل صانع القرار التشغيلي الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد على القطاعات وتقييم أدائها. يتم مراج  التـيو 

 

 إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير املنتجةنتجات والخدمات امل  38-2

 

مت إلــــى صــــانع القــــرار التشــــغيلي ااساســــ ي  التـــــياملعلومــــات  تركــــي ، بشــــ لم أكثــــر أداء القطــــاعوارد وتقيــــيم ، بغــــرض توزيــــع املــــ للمجموعــــةقــــد 

 على
ح
 رئيسيي  هما: قطا ي أعمال  إلى     موعةاملأنشطة   تصنيف. اغراض  شغيلية، تم  أعمال امل موعة  نشاااتنوع   تحديدا

 

 

ال اريـــة تمثـــل بشـــ ل رئيســـ ي تقـــديم القـــروض والتســـهيالت اإلئتمانيـــة اا ـــرى والودائـــع والحســـابات  التــــياانشـــطة البنكيـــة التجاريـــة  (أ)

 ما شر ات وح ومة ومؤسسات وأ ـراد.  امل موعةلعمالء  

 

 .  للمجموعةإدارة املحفظة ا ستثمارية  تمثل بش ل رئيس ي    التـيو اانشطة البنكية ا ستثمارية   (ب)
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية )يتبـع(  38

 

 في التقارير )يتبـع( املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمنة  38-2

 

  .2021ديسمبر   31يمثل ال دول التالي املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة للسنة املنتهية في 

 

 

 

 املجموع 

 

 غيـر مخصصة

األنشطة البنكية 

 الستثمارية 

األنشطة البنكية 

  التجارية

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 لية إيرادات تشغي    

 صافي إيرادات الفوائد  - 232,928 68,170 - 301,098

 صافي إيرادات الرسوم والعمو ت - 174,017 - - 174,017

 أر ا  عمالت أجنبية - 20,989 - - 20,989

 استثمارات ماخسارة ال - - 71,829 - 71,829

 عقارات  ل ا امالخسارة صافي  - - ( 14,571) - ( 14,571)

 إيرادات أ رى  - 86,971 3,100 - 90,071

 تشغيليةاليرادات مجموع اإل  514,905 128,528 - 643,433

 بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى     

(127,582 ) -  62,541 (190,123 ) 

صافي  سارة إنخفاض قيمة املوجودات  -

 املالية   

 إستهالك   - - - ( 29,620) ( 29,620)

 ركي النقدي  سارة في امل  - - - ( 191,206) ( 191,206)

 مصاريف عموميـة وإدارية - ( 209,936) ( 37,048) - ( 246,984)

 وسة إافاء موجودات غيـر ملم - - - ( 927) ( 927)

  ارجية -مصاريف ضرائب الد ل  - - - ( 4,705) ( 4,705)

 للسنة   الربحصافي  113,846 155,021 ( 226,458) 42,409

 املوجودات القطاعية 25,876,400 5,835,374 1,850,284 33,562,058

 املطلوبات القطاعية 25,903,805 5,353,179 893,702 32,150,686

 

 للشركة التابعة في الخارج. ضريبية و مطلو ات بش ل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي و صوم* شمل البنود غير املخصصة 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية )يتبـع(  38

 

 يرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )يتبـع( املنتجات والخدمات املنتجة إل  38-2

 

 :2020ديسمبر   31للسنة املنتهية في جموعة  بالقطاعات التشغيـلية للميمثل ال دول التالي املعلومات املتعلقة  

 

 

 املجموع 

 

 غيـر مخصصة

األنشطة البنكية 

 الستثمارية 

األنشطة البنكية 

  التجارية

  درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 إيرادات تشغيلية     

 صافي إيرادات الفوائد  - 534,003 35,493 - 569,496

 دات الرسوم والعمو تصافي إيرا - 106,438 - - 106,438

 أر ا  عمالت أجنبية - 155,999 - - 155,999

 ما استثماراتخسارة ال - - ( 20,415) - ( 20,415)

 عقارات  ل ما اة خسار الصافي  - - ( 191,187) - ( 191,187)

 إيرادات أ رى  - 42,639 - - 42,639

 تشغيليةالمجموع اإليرادات  839,079 ( 176,109) - 662,970

 بنود غيـر نقدية جوهرية أخرى     

(744,459 ) -  (655,124 ) (89,335 ) 

صافي  سارة إنخفاض قيمة املوجودات  -

 املالية   

 إستهالك   - - - ( 65,219) ( 65,219)

 الد ل الغير  شغيلي ا  ر - - 449,338 - 449,338

 على املركي املالي الخسارة  - - - ( 577,037) ( 577,037)

 مصاريف عموميـة وإدارية - ( 285,939) ( 49,904) - ( 335,843)

 إافاء موجودات غيـر ملموسة  - - - ( 4,401) ( 4,401)

  ارجية -مصاريف ضرائب الد ل  - - - ( 51,745) ( 51,745)

 للسنة   خسارة لا صافي   463,805 ( 431,799) ( 698,402) ( 666,396)

 القطاعيةاملوجودات  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

 

 للشركة التابعة في الخارج. بيةضري  و مطلو ات * شمل البنود غير املخصصة بش ل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي و صوم

 

اإليرادات   أعاله  الواردة  اإليرادات  أ   ما   الناتجة تمثل  تتم  لم  الخارجيي .  السنة  العمالء  هذه  القطاعات  الل  بي   بيع  عمليات  ية 

القطاعات  إ (.  ش يء:    2020) بي   وتخصي     ، املعامالت  ااموال  القطاعات  نفقاتالت لفة  يتم    بي   قب    ما  اإلدارة  تحديدها  ل 

ياسات املحاسبية  السهي نفس    ،4تم تفصيلها في إيضا     التـي،  لقطاعاتلتقارير االسياسات املحاسبية  إ   لغرض تخصي  املوارد.  

 . ستخدمها امل ـموعة التـي 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املعلومات القطاعية )يتبـع(  38

 

 بـع( املنتجات والخدمات املنتجة إليرادات القطاعات املتضمنة في التقارير )يت 38-2

 

 قطاعات:  بي   اغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصي  املوارد 

 

اا ـــرى  امللموســة غيــــروالشــهرة واملوجــودات  باســـتثناء املمتل ــات واملعـــداتارير املتضـــمنة فــي التقــ قطاعــات لل وجـــودات جميــع امل ُتخصــ   •

 و     رى اا وجودات  امل وبع  املبالغ املدرجة في 

 باستثناء بع  املبالغ املدرجة في املطلو ات اا رى املتضمنة في التقارير    للقطاعات  املطلو ات  جميع  ُتخص   •

 

افية املعلومات  38-3  الجغر

 

 (. "جنبيالبلد اا " إليها( ولبنا  )يشار بلد املنشأاإلمارات العر ية املتحدة ) –جغرا يي  رئيسيي  قطاعي  ضما  وعة أعمالها تمار  امل م

 

 املتداولة حسب القطاع ال غرافي موضحة أدناه:  غيـرالخارجيي  واملعلومات عا املوجودات    ما العمالء  امل موعةإ  إيرادات 

 

   لد املنشأ ب  جنبيالبلد األ   املجموع 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       

      2021 

 إيرادات  شغيلية    625,090  18,343  643,433

       

      2020 

 إيرادات  شغيلية    376,615  286,355  662,970

 

 

 معلومات عن كبار العمالء   38-4

 

  واحد عميلمثل   2020)   ل  للمجموعة    تشغيليةالاإليرادات امل موعة ما ما إيرادات  %10أكثر ما  2021في سنة  واحد يلمثل عم 

 . للمجموعة (  تشغيليةالاإليرادات ما  %10أكثر ما 
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 ت املاليةتصنيف املوجودات واملطلوبا 39

 

 31منهما كما في    ل ل صنف ما املوجودات واملطلو ات املالية والقيمة الد ترية ل ل  امل موعةال دول التالي تصنيف  يوضح   )أ(

 : 2021ديسمبر 

 

 التكلفة املطفأة   املجمــوع

 بالقيمة العادلة

من خالل  

الدخل الشامل  

 اآلخر  

بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح  

  والخسائر

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ف درهـم أل

 املوجودات:  مجموع    

 ركيية النقد وأرصدة لدى بنوك م - - 3,223,357 3,223,357

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك   - - 64,354 64,354

 قروض وسلف، صافي  - - 21,314,047 21,314,047

 مة العادلةبالقيمقاسة استثمارات  172,948 313,807 - 486,755

 بالت لفة املطفأة  استثمارات مقاسة - - 4,351,247 4,351,247

 رى موجودات أ  23,534 - 1,262,680 1,286,214

 املجموع  196,482 313,807 30,215,685 30,725,974

     

 املطلوبات:  مجموع    

 ودائع العمالء - - 23,757,419 23,757,419

 وأرصدة مستحقة لبنوك   ودائع - - 237,995 237,995

   إتفاقيات إعادة بيع - - 750,000 750,000

 مطلو ات أ رى  8,922 - 1,969,024 1,977,946

 سندات ديا مصدرة  1,836,500 - 3,516,679 5,353,179

 املجموع  1,845,422 - 30,231,117 32,076,539
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 تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية )يتبع(  39

 

 31في    يوضح ال دول التالي تصنيف امل موعة ل ل صنف ما املوجودات واملطلو ات املالية والقيمة الد ترية ل ل منهما كما (ب)

 : 2020ديسمبر 

 التكلفة املطفأة   املجمــوع

 بالقيمة العادلة

من خالل  

الدخل الشامل  

 اآلخر  

بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح  

  والخسائر

  ألف درهـم  ألف درهـم  درهـم  ألف ألف درهـم 

 املوجودات:  مجموع    

 النقد وأرصدة لدى بنوك مركيية  - - 5,534,099 5,534,099

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك   - - 129,046 129,046

 إتفاقيات إعادة الشراء - - 114,234 114,234

 قروض وسلف، صافي  - - 20,519,282 20,519,282

 بالقيمة العادلةمقاسة استثمارات  121,760 299,218 - 420,978

 بالت لفة املطفأة  استثمارات مقاسة - - 4,240,833 4,240,833

 موجودات أ رى  58,915 - 857,667 916,582

 املجموع  180,675 299,218 31,395,161 31,875,054

     

 املطلوبات:  مجموع    

 الءودائع العم  - - 23,672,584 23,672,584

 إتفاقيات إعادة بيع  - - 240,915 240,915

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك  - - 2,438,842 2,438,842

 مطلو ات أ رى  15,941 - 1,553,279 1,569,220

 سندات ديا مصدرة  1,896,682 - 3,057,269 4,953,951

 املجموع  1,912,623 - 30,962,889 32,875,512

 

 إدارة املخاطر  40

 

التابعـــة ول نـــة املخـــاار  مل لـــس اإلدارة مراقبـــة إدارة املخـــاار. تقـــوم الل نـــة التنفيذيـــةتخـــت  ب ل ـــا  للمـــدراء الرئيســـيي  مل موعـــة الـــدى 

واانظمــة إلدارة ومراقبــة مخــاار اإلئتمــا . كمــا  بتعريــف السياســات، العمليــات ، مجلــس اإلدارة مل لــس اإلدارة، الحاصــلتي  علــى تفــوي  

أ  امل موعــة لــدمها اجنبيــة ومخــاار الســيولة، إضــا ة إلــى ظمة وحدود ملخاار سعر الفائدة، مخاار العمالت اتقوم بوضع سياسات، أن 

بجميـــع السياســـات والعمليــــات الخاصـــة بـــإدارة املخــــاار بشـــ ل مســــتقل.  مـــا ا لتـــــيامخـــاار اإلئتمــــا  الـــذي يقـــوم بالتأكــــد قســـم إلدارة م

 تقييم مدى  عالية ضوابط مخاار التشغيل.على  س ي  بش ل رئي   بامل موعةقسم التدقيق الدا لي    يعمل 
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 املخاطر )يتبع(إدارة  40

 

بنك اإلمارات ولبنا  ش.م. لبنا  الذي يشهد منذ  تجري عمليات  في  إلى نشوء    2019 شريا ااول / أكتو ر    17ل  ا قاسية أدت 
ح
أحداث

مس إلى  وصل  عميق  ر ود  عا   
ح
مترابطة،  ضال واقتصادية  ونقدية  مالية  ا ئتمانية  أزمة  التصنيفات  شهدت  مسبوقة.  غير  تويات 

وصلت إلى مستوى التخلف عا السداد عندما أعلنت  السيادية سلسلة ما التخفيضات ما قبل جميع و ا ت التصنيف الرئيسية و 

قبها أ رى. اإلعال   ، وأع2020آذار / مار     9، أنها ستمنع سداد السندات املستحقة في  2020آذار / مار     7ال مهورية اللبنانية، في  

 عا وقف املد وعات على جميع سندات اليورو وندز املقومة بالدو ر اامري ي.   2020مار   23في 

 

لبنا  على اقتراض ااموال ما ااسواق    ، تأثرت بش ل كبير قدرة الح ومة اللبنانية والقطاع املصرفي في  الل  سلسل ااحداخ هذا 

املصارف ضوابط غ بش ل  الدولية.  رضت  لبنا ، و فضت  إلى  ارج  ااجنبية  العمالت  تحويالت  ، وقيدت  املال  رأ   ير رسمية على 

للشر ات ا ئتما   النشاط    كبير  طوط  اضطراب  ما  زاد  ذلك  و ل   ، الخاص  القطاع  ما  املودعي   إلى  النقدية  ااموال  وسحب 

للبنا  بش ل أساس ي لبنا ، حيث يعتمد النموذج ا قتصادي  . على الواردات وا ستهالك. تتقل  ااعمال التجارية أو  ا قتصادي في 

 تويات غير مسبوقة.  غلق أو تفلس وتيداد البطالة والفقر بسرعة وقد وصلت إلى مس

 

ااجنبية   العمالت  إلى  الوصول  سعر  يتزايد  حيث  العملة،  للر ط  موازي  سوق  ظهور  إلى  ااجنبية  العمالت  إلى  الوصول  صعو ة  أدت 

ا / ليرة لبنانية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع غير منضبط ف  1،507.5حرف بش ل كبير عا سعر الر ط البالغ  باستمرار ، وين  ا أمريكيح ي  دو رح

لة  ااسعار وانخفاض مستمر في قيمة الليرة اللبنانية ، مما أثر بشدة على القوة الشرائية للموااني  اللبنانيي  ، مما أدى إلى أزمة العم 

 رتفاع مؤشر أسعار املستهلك.وارتفاع التضخم وا

  

عام   في  2020 الل  الخسارة  و عوي   ااسعار  في  الكبير  ا رتفاع  على  للسيطرة  محاولة  قدم    في   ، اللبناني  للشعب  الشرائية  القدرة 

 مصرف لبنا  ما  الل عدة  عاميم ، اإلجراءات التالية: 

 

 والقمح( ما  الل تو ير العمالت ااجنبية لهذه الواردات بسعر واردات السلع ااساسية املدعومة )زيت الوقود واادوية  )أ( 

 .، تم ر ع الدعم 2021سمي(.  الل عام دو ر أمري ي / ليرة لبنانية )سعر الصرف الر  1،507.5 

ا عند   )ب(  .دو ر أمري ي / ليرة لبنانية ،  ستخدام   قط في ظروف محددة 8000عرض سعر املنصة ، حاليح

 )مثل الب  والشاي وااغذية املعلبة واللحوم املستوردة( ما    2املدعومة ما منتجات السلة الغذائية ما املستوى الواردات   )ج( 

 .، تم ر ع الدعم 2021تو ير العمالت ااجنبية لهذه الواردات بسعر املنصة.  الل عام   الل 

  "املحلية" ة بالليرة اللبنانية ما حساباتهم املصر ية)د( أد لت تدابير استثنائية للمودعي  في البنوك ل حب مبالغ نقدية صغير 

 .بالعملة ااجنبية بسعر املنصة ، ولكا بحدود يضعها البنك

  

، أد ل مصرف لبنا  إاار إجراءات استثنائية لعمليات العملة ااجنبية. و التالي ، يجب على البنوك   2021 الل شهر أيار / مايو 

ت العمالت ااجنبية للعمالء )الشراء والبيع( املتعلقة باحتياجاتهم الصخصية أو التجارية على  العاملة في لبنا  معال ة عمليا

 شمل املعامالت مع العمالء شراء و يع ااوراق النقدية بالعمالت ااجنبية مقابل الليرة اللبنانية ،   ."ير ةص" املنصة اإللكترونية

عمالت ااجنبية مقابل الليرة اللبنانية. تتوا ق الصير ة مع نظام عائم ويتم نشر  وكذلك العمليات ما / إلى الحسابات الخارجية بال 

 .نبية في الصير ة على املوقع اإللكتروني ملصرف لبنا  املركيي متوسط سعر وح م عمليات العملة ااج
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

ارعة ، مما أدى إلى تآ ل القيمة الحقيقية للعملة املحلية والحسابات  ومع ذلك ، على الرغم ما هذه ال هود ، ارتفع التضخم بوتيرة متس

لرقابة غير رسمية على رأ  املال( وألقى بلبنا  في تضخم مفرط وانهيار اقتصادي كبير.   بالعملة ااجنبية )الخاضعة "املحلية" املصر ية

ا  والتضخم   ، الصرف  أسعار  و عدد   ، الرسمية  غير  املال  رأ   لضوابط  اإلصال   نتيجة  إلجراءات  املحتملة  والتداعيات   ، ملفرط 

( على  )1الح ومية  و   ، لبنا   في  العاملة  البنوك  اللبن 2(  ثروة  رأى  ( صافي   ، املحلية  املصر ية  في حساباتهم  و  املحلية  وأعمالهم   ، انيي  

امل  والحسابات   ، الخارجية  وااصول  املحلية  ااصول  بي   التمييز  إلى  الحاجة  اللبناني  تخضع  السوق  التي  ااجنبية  بالعمالت  صر ية 

الدا لية واملطلو ات الخارجية. ترجع الحاجة إلى    لضوابط رأ  املال غير الرسمية وتلك التي   تخضع لضوابط رأ  املال وا لتزامات

ال  في  نشأت شروط جديدة  هنا  املتصورة. وما  الحقيقية  ا قتصادية  القيمة  في  ا  تالف  إلى  الغالب  في  مثلالتمييز   ، اللبنانية    سوق 

املحلي" رأ    "الدو ر  لضوابط  تخضع  التي  اامري ي  بالدو ر  املحلية  املصر ية  الحسابات  ولتعيي   الرسمية  غير    /  ااموال "  املال 

بالعمالت ااجنبية الخالية ما ضوابط رأ  املال )حي  "الحسابات ال ديدة ث  لتحديد النقد بالعمالت ااجنبية والحسابات املصر ية 

 .يتم الحصول عليها ما النقد بالعمالت ااجنبية و / أو ما التحويالت الواردة ما الخارج(

 

  ، أعاله  ورد  ملا  ذات نتيجة  )واملراحل  املتوقعة  ا ئتما   في  سائر  زيادة  ذلك  في  بما  املوحدة  عديالت  املالية  البيانات  هذه    عكست 

 الصلة(. 

 

 تمر الشركة التابعة في العمل وتحصل على دعم ما امل موعة.تواصل امل موعة مراقبة الوضع عا كثب و س

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان

 

تكبـــد الطــرف اآل ـــر لخســـائر ماليـــة. يســـفر عـــا أحـــد اااــراف لعقـــود اادوات املاليـــة بالتزاماتـــ  ممــا  ءو ـــاتتمثــل مخـــاار اإلئتمـــا  فــي عـــدم 

خــاار ا ئتمانيــة والحــد مــا التركيــز علــى التعامــل مــع أاــراف محــددة، الــتحكم فــي مخــاار ا ئتمــا  مــا  ــالل متابعــة امل تحــاول امل موعــة

 تــدير امل موعــةإضــا ة إلــى مراقبــة حــدود اإلئتمــا ، و . امل موعــةتعامــل معهــا ت  التـــياراف والتقييم املستمر للقــدرة اإلئتمانيــة املتعلقــة بــا  

يبـــات الضـــما  مـــع اااـــراف اا ـــرى حســـبما تقتضـــي  الظـــروف اتفاقيـــات  ســـوية وترت إبـــرام املخــاار املتعلقـــة بأنشـــطة املتـــاجرة عـــا اريـــق 

أ ـــرى لتخفــــي   إلـــى أاــــرافإلغـــاء معـــامالت أو تحويلهــــا إلــــى ت فـــي بعــــ  الحـــا  قـــد تل ـــأ امل موعــــة فتــــرة التعـــرض للمخــــاار. لوضـــع حـــد ل 

 مخاار ا ئتما .

 

شـــابهة أو فـــي أنشـــطة ضـــما منطقـــة جغرا يـــة تنـــتج تركـــيات مخـــاار ا ئتمـــا  عنـــدما تتعامـــل مجموعـــة مـــا اااـــراف فـــي أنشـــطة تجاريـــة مت 

ــادية ممـــا يـــؤثر علـــى مقـــدرتها علـــى ا ــاء بالتزاماتهـــا التعاقديـــة بشـــ ل مشـــاب  فـــي حالـــة واحـــدة، أو عنـــدما ت ـــو  لهـــا نفـــس الســـمات ا قتصـ لو ـ

 ات أ رى. غيـر    ةات اقتصادية أو سياسية أو أي غيـر     نشوب

 

 قد تطرأ على قطاع أعمال معي  أو منطقة جغرا ية معينة.  التـية تجاه التطورات  و شير تركيات ا ئتما  إلى حساسية أداء امل موع

 

تم املوا قـــــة علـــــى جميـــــع حـــــدود والتصـــــديق عليهـــــا، وتـــــ  السياســـــات املتعلقـــــة باإلئتمـــــا علـــــى اجعـــــة مر  بامل موعـــــةالل نـــــة التنفيذيـــــة  تجـــــري 

فصــلة، كمــا أ  ســات اإلئتمــا . إ  أقســام اإلئتمــا  والتســويق من املبينــة فــي دليــل سيا اإلئتمانية لــدى امل موعــةسياسة ال اإلئتما  بموجب  

باإلضــا ة  و عمــل امل موعــةوذلــك ملقابلــة مخــاار اإلئتمــا . در اإلم ــا ، قــ  مضــمونة بــأنواع رهونــات مقبولــة، القــروض، عــالوة علــى ذلــك، 

 على قطاعات إقتصادية وصناعية. ااملخاار بتوزيع موجوداتهما  حد  إلى ذلك على ال
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 ة املخاطر )يتبع(إدار  40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

ويـــتم  مـــا قبـــل قســـم إدارة ا ئتمـــا ئتمـــا . وتجـــري مراجعـــة دوريـــة إ  جميـــع التســـهيالت اإلئتمانيـــة مـــدارة ومراقبـــة مـــا قبـــل قســـم إدارة اإل 

 التسهيالت بناءح على املقاييس املبينة في دليل سياسات اإلئتما .مخاار  تصنيف  

 

يــتم املوا قــة عليهــا بموجــب البينــات املعــدة  والخيينــة عرضــات املؤسســات املاليــة لألســواق املاليــة حــدود ات الخارجيــة و إ  حــدود التعرضــ 

 ويتم مراقبتها ما قبل املدراء الرئيسيي  بش ل يومي.    بامل مـوعةقبل الل نة التنفيذية    ما

 

موعــة، كمــا  تقــوم بوضــع حــدود للقطاعــات الصــناعية وتوا ــق علــى إ  الل نــة التنفيذيــة هــي املســؤولة عــا وضــع السياســة اإلئتمانيــة للمج

 ما جودتها.  اإلستثناءات للسياسات وتجري مراجعة دورية للمحا   للتحقق

 

  عهد تقديم القروض التجارية / املؤسسات

 

هــدات وحــدود القطاعــات إ  جميــع البــات اإلئتمــا  لإلقــراض التجــاري واملؤسســات تخضــع لسياســات امل موعــة اإلئتمانيــة وملعــايير التع

قطاعـــات  عتبرهـــا امل موعـــةعلى  )إ  وجــدت( واملتطلبـــات القانونيـــة املطبقـــة مــا حـــي  آل ـــر.   تقـــوم امل موعــة بـــإقراض شـــر ات  عمـــل فــي

أنها ذات صفات  طرة وعندما ي و  مطلوب وجود معر ة متخصصة للقطــاع. باإلضــا ة إلــى ذلــك، تضــع امل موعــة حــدود إئتمــا  ل ميــع 

 بناءح على مالءتـهم املالية.  العمالء

 

 للموا قــــة املســــبقة ب امل موعــــة الت اإلئتمانيــــة املمنوحــــة مــــا إ  جميــــع التســــهي 
ح
املعتمــــد وتحــــت  تفــــوي  الصــــالحياتموجــــب ت ــــو  و قــــا

ــام ، والعضـــو التنفيـــذي املســـؤولية النهائيـــة لل نـــة التنفيذيـــة  هنـــاك  ة مجلـــس اإلدارة. يجـــب أ  ي ـــو  بـــ وتحـــت مراق للمجموعـــةواملـــدير العـ

 إمضائي  للموا قة على أي الب إئتماني إلقراض تجاري أو للمؤسسات.

 

 إجراءات مراجعة اإلئتما  وتصنيف القروض

 

الخطــرة إلــى تقيــيم جــودة مســتقل بصــورة منتظمــة وذلــك كمــا هــو امل موعــة بإ ضــاع موجــودات  للمجموعــةقــوم قســم مخــاار اإلئتمــا  ي 

 فـــــيوذلـــــك للمســـــاعدة  السياســـــات الدا ليـــــة بامل موعـــــةو لـــــة اإلمـــــارات العر يـــــة املتحـــــدة املركـــــيي لدو  املصـــــرفمطلـــــوب بموجـــــب توجيهـــــات 

ااداء املحتملــــــة. يقــــــوم قســــــم مخــــــاار اإلئتمــــــا  بتــــــدقيق تصــــــنيف املخــــــاار ل ميــــــع الي ــــــائا اإلكتشــــــاف املبكــــــر لإلســــــتحقاقات ومشــــــا ل 

السياســات اإلئتمانيــة املعتمــدة والتوجيهــات واإلجــراءات التجاريي  ويعطي تقييم  ملخاار املحا   ل ل منــتج وقطــاع ويراقــب إتبــاع جميــع 

 .امل موعةلت امل قطاعات  

 

حيـــــث ي ـــــو  ب ( 10 إلـــــى 1تصـــــنيفات ) عشـــــرةبتصـــــنيف واحـــــد مـــــا  للمجموعـــــةيـــــة/ املؤسســـــات تصـــــنف جميـــــع  ســـــهيالت اإلقتـــــراض التجار 

 لإلسترداد وتخصي  ل امل املبلغ.    قابلية سارة بدو    10ممتاز وتصنيف   1تصنيف  
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

 )يتبع( إجراءات مراجعة اإلئتما  وتصنيف القروض

 

يــــتم انخفــــاض القيمــــة مخصصــــات . إ  املوحــــدأوالخســـارة  اإلئتمــــا  يــــتم  عليـــق الفوائــــد و  تــــدرج فــــي بيــــا  الــــد ل  نخف  قيمــــةتــــ عنـــدما 

 قائم وتصنيف مخاار ااصول.  ت وينها بناءح على إم انية تحصيل الرصيد ال 

 

ا  عرضــها ملخــاار ا ئتمــا  بــالرجوع إلــى إجمــالي القيمــة الد تريــة للم ا املبــالغ املقاصــة والفائــدة تقيس امل موعة أيضــح وجــودات املاليــة ناقصــح

 ئتما .املعلقة و سائر انخفاض القيمة، إ  وجدت. تمثل القيمة الد ترية للموجودات املالية الحد ااقص ا ملخاار ا  
 

 بنك اإلمارات ولبنانإدارة مخاطر الئتمان على مستوى 

 

 سائر الئتمانية املتوقعة ملصرف لبنان السيادي واملركزي عدم اليقين في القياس وتحليل الحساسية لتقديرات الخ

 

ا لألزمة املالية الحالية وا قتصادية السائدة في الدولة ،  إ  ا عتراف وقيا  الخسائر ا ئ تمانية املتوقعة ينطوي على استخدام  نظرح

ثالثة سيناريوهات اقتصادية  التابعة  بناءح  و  ، أح ام وتقديرات هامة.  ش ل إدارة الشركة  التي تتماش ا مع أ ضل ممارسات السوق، 

رجح النتائج  و ,  وتطبق هذه ا  تراضات على نماذج مخاار ا ئتما  لتقدير  سائر ا ئتما  املستقبلية ، على التوقعات ا قتصادية

 املحتملة لتحديد تقدير غير متحيز لخسائر ا ئتما .

 

 ( املنه ية 1

 ة عدم اليقي  التي تحيط بالقطاع املصرفي اللبناني وا قتصاد اللبناني ك ل:  سببت ااحداخ التالية في ارتفاع درج

 ؛ 2019 عطل ااعمال منذ الربع اا ير ما عام  •

 2019ما  السيادية اللبنانية التي بدأت في التدهور منذ الربع اا ير ما عام  سلسلة ما عمليات  ف  مخاار ا ئت  •

، بعد سنوات ما    2020راض ي ما قبل جميع التصنيفات الرئيسية  الل عام  ووصلت إلى تصنيف مخاار ا ئتما  ا  ت

 التصنيف املستقر ملخاار ا ئتما  في الف ة "ب" ؛ 

 ااجنبية.  قيود على حركة وسحب ااموال بالعمالت •

 عدم القدرة على تحويل ااموال بالعملة ااجنبية إلى  ارج لبنا .  •

 جنبية و لق أسواق موازية ذات نطاق واسع ما الفروق السعرية.التقلب الحاد في أسعار صرف العمالت اا  •

سندات    ,    2020آذار    7في   • سداد  عا  بالتخلف  قرارها  اللبنانية  الح ومة  بقيمة  6.375أعلنت   %1،200،000،000  

 . 2020آذار  9دو ر أمير ي املستحقة في 
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

 مخاطر الئتمان على مستوى بنك اإلمارات ولبنان )يتبع(  إدارة

 

 )يتبـع(  ( املنه ية1

 

في   مار     23إعال    / على  2020آذار  املد وعات  لوقف  اللبنانية  الح ومة  قبل  املقومة   ما  اليورو وند  سندات  جميع 

  بالدو ر اامري ي ؛

اللبناني  • الح ومة  لسندات  السوقية  القيمة  في  التدهور  ما  إلى حالة غير مرغوب  يهامييد  غالبية  ,  ة  تأثر  إلى  أدى  مما 

ا في لبنا .   تقييم ااصول املالية سلبح

 ئلة. الخمول الشديد املطول في أسواق رأ  املال يجعل ااسواق غير سا  •

 

تبار العوامل املذ ورة  قامت إدارة الشركة التابعة بتقييم ما إذا  انت املوجودات املالية منخفضة القيمة ا ئتمانية وأ ذت بعي  ا ع

  31كما في  3أعاله مثل التصنيف ا ئتماني وقدرة املقترض على جمع التمويل مما يؤدي إلى إعادة تصنيف التعرض السيادي للمرحلة 

 .2020و  2021ديسمبر 

 

في   الثالثة  ا قتصادية  السيناريوهات  إلى  سين 2020و    2021ديسمبر    31يشار  أنها  على  املحتملة  ااسا   ونتائجها  اريوهات  ط 

% على التوالي ، بينما يتم  35% و  15والتفاؤل وال انب السلبي. يتوا ق السيناريو املتفائل وال انب السلبي مع ترجيح احتمالية بنسبة  

ذا  إ  أ  مخطط الترجيح ه,  على الرغم ما عدم وجود نهج علمي وراء أوزا   ل سيناريو.  % املتبقية للسيناريو ااساس ي  50  تخصي 

ا للتقدير غير املتحيز للخسائر ا ئتمانية املتوقعة في معظم الظروف.  يعتبر مناسبح

  

ا   تحديد  سائر  في  كبيرة  صعو ة  هناك  أ   التابعة  الشركة  إدارة  متاحة  تالح   داعمة  بيانات  وجود  لعدم  ا  نظرح املتوقعة  ئتما  

 إ  املحدد الرئيس ي لخسارة ا ئتما  املتوقعة هو الخسارة  ,  ات% على جميع اادو 100. مع احتمال تخلف عا السداد بنسبة  عامةلل 

املالية.   اادوات  أنواع  ما  نوع  ل ل  السداد  عا  التخلف  على  عا    إعتبرتاملقدرة  التخلف  ا  تراضات  اإلدارة  باستخدام  السداد 

ما مع  أداة  ل ل  املستحقة  الديو   على  الفائدة  معدل  وراء  املنطقي  ااسا   يرتبط  إعادة    إلى  سيخضع  املتاحة.  في  أكبر  تخفي  

يتحول    ,ا نتقال ما السيناريو املتفائل إلى السيناريو ااساس ي وال انب السلبي   بش ل معي ,الرسملة املحتملة ملصرف لبنا  املركيي.  

مص مود ي  إلى  أعلى(  بنسبة  سنداتها  اقتطاع  تتطلب  )و التالي  اللبنانية  الح ومة  ما  الرسملة  إعادة  ما  بالعملة  التأثير  لبنا   رف 

وتقييم  .  ااجنبية والسيناريوهات  أعاله  التابعة  الشركة  إدارة  بمراجعة  املستقلي   التقييم  ما  براء  قام  ريق   ، التقرير  تاريخ  في 

  ئتمانية املتوقعة. الخسائر ا
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

 ك اإلمارات ولبنان )يتبع( إدارة مخاطر الئتمان على مستوى بن

 

 وصف السيناريوهات ا قتصادية املتفق عليها  ( 2

 

 :2020ديسمبر  31ا  تراضات ا قتصادية للسنة املنتهية في  ( -أ

 

ا  تر  وضع  معي تم  بش ل  املتاحة  ا  تراضات  إلى  بالرجوع  التابعة  الشركة  قبل  ما  القسم  هذا  في  املعروضة  ا قتصادية     اضات 

ا   تراض    1اب الخسائر ا ئتمانية املتوقعة. نظرت اإلدارة في احتمال ثبات املعلمة ا  تراضية عند  لغرض حس ت الخسارة نظرح وحسَّ

 اادوات. التخلف عا السداد ل ل نوع ما أنواع

 

و    2021اول )ديسمبر(   انو  ا  31% في  20تم اإلبقاء على أذو  الخيانة اللبنانية ل ميع السيناريوهات عند معدل سنوي ثابت يبلغ  

نسبة    2020 الفرعية  الشركة  إدارة  تقرير  20؛ ابقت  بناءح على  السيناريوهات  اللبنانية    Citigroup% على جميع  الهي لة  إعادة  عا 

ما  %  صم محتمل على أذو  الخيانة اللبنانية. بلغ إجمالي  عرض الشركة التابعة في أذو  الخيانة اللبنانية ك20ر إلى أ   والذي أشا

)  14  2021ديسمبر    31في   لبنانية  ليرة  في    17مليار  لبنانية  ليرة  ينشأ  يما  2020ديسمبر    31مليار  تأثير افيف قد  ( و التالي هناك 

 يتعلق بهذه ااداة.  

 

 اريو قاعدة اإلجماع سين

 

لبن   بالعمالت ااجنبية املحتف  بها لدى مصرف  حسب الحسابات ال ارية وا حتياايات القانونية 
ُ
ا  على أسا  تصنيف املرحلة  ت

( و ل ل ما اإليداعات اويلة ااجل لدى  2020ديسمبر    31% على التوالي في  3.6% و  15% على التوالي )3.6% و  15الثالثة ، حيث يبلغ  

لبنا   م مصرف  عا  الصادرة  اإليداع  وشهادات  لبنا   بنسبة  ل صرف  السداد  عا  في  25لتخلف  في  27)  2021ديسمبر  %31   %31  

 (.2020ديسمبر

 

يتم احتساب الخسائر ا ئتمانية املتوقعة على سندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااجنبية املحتف  بها بالقيمة العادلة ما  الل  

% كما  70سنوي بنسبة  ال    سارة التخلف عا السدادو الت لفة املطفأة على أسا  تصنيف املرحلة الثالثة مع    الد ل الشامل اآل ر

 .2020و  2021 ديسمبر 31في 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

 إدارة مخاطر الئتمان على مستوى بنك اإلمارات ولبنان )يتبع( 

 

 )يتبـع(   هات ا قتصادية املتفق عليها وصف السيناريو  ( 2

 

 السيناريو املتفائل اإلجماعي 

 

سندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااجنبية املحتف  بها بالقيمة العادلة ما  الل    يتم احتساب الخسائر ا ئتمانية املتوقعة على

و    2021ديسمبر    31% كما في  70مع ضما  سنوي بنسبة  الد ل الشامل اآل ر و الت لفة املطفأة على أسا  تصنيف املرحلة الثالثة  

2020  . 

 

 السيناريو املتفائل اإلجماعي 

 

حسب الحسابات ال ارية و   لبنا  على أسا  تصنيف املرحلة  تُ بالعمالت ااجنبية املحتف  بها لدى مصرف  ا حتياايات القانونية 

( و ل ل ما اإليداعات اويلة ااجل لدى  2020  ديسمبر  31لى التوالي في  % ع3.6% و  7.5% على التوالي )3.6% و  7.5الثالثة ، حيث يبلغ  

 (. 2020 ديسمبر  31% في 27% )20.8 للخسارة في حالة التعثر بنا  مصرف لبنا  وشهادات اإليداع الصادرة عا مصرف ل 

 

ملحتف  بها بالقيمة العادلة ما  الل  يتم احتساب الخسائر ا ئتمانية املتوقعة على سندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااجنبية ا

% كما  85املحلي   سارة التخلف عا السداد ال  الد ل الشامل اآل ر و الت لفة املطفأة على أسا  تصنيف املرحلة الثالثة مع معد

 . 2020و  2021ديسمبر  31في 

 

 سيناريو ال انب السلبي اإلجما ي  

 

حسب الحسابات ال ارية وا حتياايات القانونية
ُ
بالعمالت ااجنبية املودعة لدى مصرف لبنا  على أسا  تصنيف املرحلة الثالثة    ت

الت 11% و  30مع ضما  سنوي بنسبة   في  % على  في  12.4% و  30)  2021ديسمبر    31والي كما  التوالي كما  (  2020ديسمبر    31% على 

الصادرة عا   اإليداع  لبنا  وشهادات  لدى مصرف  اإليداعات اويلة ااجل  لبنا   ول ل ما  التعثر  مصرف  في حالة  بنسبة  للخسارة 

 (. 2020ديسمبر  31% في %30 )33
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( اإلئتمانإدارة مخاطر  

 

 إدارة مخاطر الئتمان على مستوى بنك اإلمارات ولبنان )يتبع( 

 

 )يتبـع(   وصف السيناريوهات ا قتصادية املتفق عليها  ( 2

 

 )يتبع(  لسلبي اإلجما ي سيناريو ال انب ا

  

ة املحتف  بها بالقيمة العادلة ما  الل  يتم احتساب الخسائر ا ئتمانية املتوقعة على سندات الح ومة اللبنانية بالعمالت ااجنبي  

بنسبة   سنوي  استحقاق  معدل  مع  الثالثة  املرحلة  تصنيف  أسا   على  املطفأة  و الت لفة  اآل ر  الشامل  في  65الد ل  كما   %31  

 2020و  2021ديسمبر 

 

 ي  ادية ومصرف لبنا  املركي تحليل حساسية السيناريوهات ا قتصادية لتقديرات الخسائر ا ئتمانية املتوقعة للمخاار السي ( 3

 

سيناريو   تحت  ل  املتوقعة  ا ئتمانية  الخسائر  حساب  ما  الل  املتوقعة  ا ئتمانية  الخسائر  نتيجة  حساسية  في  اإلدارة  نظرت 

% على السيناريوهات املتفائلة ، والقاعدة ، وال انب  35% ، و  50% ، و  15عاله للتعرض السيادي ، وتطبيق ترجيح بنسبة  موصوف أ

املتوقعة   ا ئتمانية  الخسائر  وقيا   ا ئتما   مخاار  في  ال وهرية  الييادة  تحديد  ما  في  ل  الترجيح  ينعكس  التوالي.  على  السلبي 

الخ تؤ ذ  أ   ينبغي  العليا  الناتجة.    الحدود  لتمثيل  السلبي  وال انب  املتفائلة  للسيناريوهات  املحسو ة  املتوقعة  ا ئتمانية  سائر 

 لخسائر الفعلية املحتملة.والدنيا لنتائج ا

 

ُيفترض أ  سداد الديو  املستحقة يعادل  جوة العملة ااجنبية     ، بالعمالت ااجنبية  بالنسبة ل ميع أدوات مصرف لبنا  املعلقة 

ه الفجوة  صرف املركيي في ميزانيت  العمومية املعدلة حسب ع ي الناتج املحلي اإلجمالي املسمو  ب . و شير التقديرات إلى أ  هذ للم 

تمثل حوالي   في  27% )16.8املعدلة  املستمدة بش ل أساس ي ما  2020ديسمبر    31% كما  بالعمالت ااجنبية  املطلو ات  ( ما إجمالي 

والذي يبدو أن  أحد    2020وتقرير مورغا  ستانلي الصادر في مار     2021ديسمبر    15لبنا  املركيي في    امليزانية العمومية ملصرف 

ا بي  ااصول والخصوم بالعملة ااجنبية والليرة اللبنانية ، كما هو مفصل أدناه:   التقارير القليلة ا واملوثوقة التي تظهر انقسامح  جدح
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( مخاطر اإلئتمان إدارة

 

 إدارة مخاطر الئتمان على مستوى بنك اإلمارات ولبنان )يتبع( 

 

السيناريوه3 تحليل حساسية  املركيي  (  لبنا   السيادية ومصرف  للمخاار  املتوقعة  ا ئتمانية  الخسائر  لتقديرات  ا قتصادية  ات 

 )يتبـع( 

 

بالعملة ااجنبية املحتف   - للحسابات ال ارية  التابعة    بالنسبة  نهج إدارة الشركة  ،  إ   لبنا  املركيي  بها لدى مصرف 

الد ع في نهاية املطاف بناءح على ما سيغطي  جوة العملة ااجنبية  هو امل ا  الذي يتم  ي  تحديد قيمة الديو  املستحقة  

 ما الح ومة. في  الخسائر امل ل تحم  لدى مصرف لبنا  املركيي. سيناريو حيث ُيطلب ما البنوك في نهاية املطاف 
ح
حتملة بد 

املطلو ة   املتوقعة  ا ئتمانية  الخسائر  ست و    ، ا  تراض ي  السيناريو  أرصدة30هذا  على  بالدو ر    %  ال اري  الحساب 

 اامري ي املحتف  بها لدى مصرف لبنا . عالوة على ذلك ،  

لتطبيق   - املنطقي  ااسا   التعثر  %  7.5 إ   حالة  في  السيناريوهاللخسارة  و  على  املتفائلة  السيناريوهات  15ت  على   %

رف لبنا  ما  الل التمويل ما قبل  على الحسابات ال ارية ملصلخسارة في حالة التعثر  ا ااساسية هو أن  سيتم تخفي   

أو    / و  العمالء  ودائع  تحويل  )أو ما  الل  نسبة   تخفيضها( الح ومة  إلى  يؤدي  قد  ما    تخفي   مما  % ما قيمة  30أقل 

البنك.   يبلغ  ودائع  العامة  للخسارة  أقص ا  ا  حدح ُيفترض   ، ثم  على  30وما   ، املتبقية  للسيناريوهات  أقل  ا  ا سنويح % و فضح

 ة السندات قد   يستردو  أرصدتهم بال امل.  ا تراض أ  حمل 

  تيال    بالنسبة لالحتياايات اإلليامية ما العمالت ااجنبية املحتف  بها لدى مصرف لبنا  ، مع اا ذ في ا عتبار أنها  -

ا قدره   ا سنويح ا سنويح التابعة حدح ال 3.6غير مستخدمة ، وفي محاولة للحذر ، استخدمت إدارة الشركة  سيناريو  % ل ل ما 

للسيناريو  11املتفائل والسيناريو ااساس ي و   بالنسبة  التعثر  ا)  السلبي%  في حالة  السيناريو  3.6بنسبة  لخسارة  ل ل ما   %

 (. 2020ديسمبر   31كما في  السلبي سيناريو % لل 12.4املتفائل والقاعدة و 

  وشهادات اإليداع بالعملة ااجنبية ، مع  بالنسبة لإليداعات اويلة ااجل بالعمالت ااجنبية املودعة لدى مصرف لبنا  -

لل  ا  مساويح الحسم  ي و   أ   التابعة  الشركة  إدارة  قررت   ، الحسابات  لهذه  ااجل  الطبيعة اويلة  ا عتبار  في    درصياا ذ 

ل بالقروض املمنوحة للمصارف التجارية القائمة في امليزانية العمومية ملصرف لبنا . تم استخدا م  ع ي مصرف لبنا  معد 

% و  50% و  25ثالثة سيناريوهات للقروض املستحقة للبنوك التجارية متفائلة و أساسية و سلبية مع  سارة كبيرة بنسبة  

بناءح على السيناريوهات املذ ورة أعاله ، ابق البنك    .2021  ديسمبر   31ما في  % على التوالي على رصيد الحساب هذا ك 100

 في  جوة العملة ااجنبية  
ح
ا معد  % لسيناريو  ط ااسا   25، و  الصعود  % لسيناريو  20.8لدى البنك املركيي يعادل  ع يح

)السلبي  للسيناريو %  32.9و   ل 27.  الصعودو   سيناريو ااساس ي  ل %  في  السلبي  للسيناريو    %30و      لسيناريو  ديسمبر    31كما 

2020 .) 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 )يتبع( إدارة مخاطر اإلئتمان

 

 الئتمان على مستوى بنك اإلمارات ولبنان )يتبع(  إدارة مخاطر 

 

السيادية ومصرف3 للمخاار  املتوقعة  ا ئتمانية  الخسائر  لتقديرات  ا قتصادية  السيناريوهات  تحليل حساسية  املركيي    (  لبنا  

 )يتبـع( 

 

الوسيط   التعميم  في   ، املركيي  لبنا   مصرف   
ح
وتحديدا  ، التنظيمية  الحاكمة  الهي ة  في  ا  567 رضت  أغسطس    26لصادر   / آب 

في  2020 يتم  شكيلها  لم  والتي  الحالية  املستحقة  الديو   في  الخسارة  باستخدام  التنظيمي  املتوقعة  ا ئتمانية  للخسارة  أدنى  ، حد 

 اريوهات املذ ورة أعاله وهي أقل بكثير ما الخسائر ا ئتمانية املتوقعة املحسو ة و مح وزة ما قبل اإلدارة. السين 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ارة املخاطر )يتبـع( إد 40
 

 

)يتبـع(  إدارة مخاطر الئتمان  
 

 مخصص خسارة اإلئتمان املتوقعة

 

 اإلجمالي 
3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة    

   2021ديسمبر 13كما في 

 

ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم  

 تعرض 

 ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم 

 تعرض 

 ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم  

 تعرض 

ألف درهم  

 مخصص 

م ألف دره  

تعرض     

 

         

 اارصدة لدى 3,160,817 - 30,734 2,053 201,854 167,995 3,393,405 170,048

 املصارف املركيية 

  بالغ مستحقة ما البنوك واملؤسساتم 66,426 2,325 258 5 - - 66,684 2,330

 املالية

2,006,910 23,320,957 767,618 1,518,909 1,168,422 8,925,122 70,870 ,876,92612  القروض والسلفيات   

ما   استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة 311,741 - - - 6,736 4,670 318,477 4,670

  الل الد ل الشامل اآل ر 

12,629 4,363,876 1267, الت لفة املطفأة سندات ديا ب 4,352,060 5,503 - - 11,816   

أ رى موجودات  1,298,591 27,964 - - - - 1,298,591 27,964  

ة التعرضات الغير ممول 3,228,050 8,286 126,402 14,258 2,261 375 3,356,713 22,919  

2,247,470 36,118,703 947,784 1,741,576 1,184,738 9,082,516 4,94811  25,294,611  
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

)يتبـع(  دارة مخاطر الئتمانإ  
 

 مخصص خسارة اإلئتمان املتوقعة
 

جمالي اإل   
3املرحلة  2املرحلة   1املرحلة    

   2020 ديسمبر  13كما في 

 

ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم  

 تعرض 

 ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم 

 تعرض 

 ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم  

رض تع  

ألف درهم  

 مخصص 

 ألف درهم 

تعرض     

 

         

710,108 6,244,207 671,710 3,371,293 38,398 574,825 - ,0892,298 ارصدة لدىا   

 املصارف املركيية 

1,617 663130,   مبالغ مستحقة ما البنوك واملؤسسات 75,936 1,481 54,727 136 - - 

 املالية

1,152 115,386 - - - - 1,152 6115,38 العكس ي  اتفاقيات إعادة الشراء   

لقروض والسلفيات  ا 13,943,236 289,678 5,806,751 760,970 2,713,248 893,305 22,463,235 1,943,953  

ما   استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة 267,133 - - - 102,407 70,322 369,540 70,322

  الل الد ل الشامل اآل ر 

الت لفة املطفأة سندات ديا ب 4,163,225 4,086 - - 190,962 109,268 4,354,187 113,354  

131,529 5.126.787 114,245 846.555 12,522 657.842 624,7 ة التعرضات الغير ممول 3.622.390   

2,972,035 38,804,005 1,858,850 4657,224,  812,026 7.094.145 301,159 24,485,395  
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )يتبـع( املخاطر إدارة  40

)يتبـع(  مخاطر الئتماندارة إ  

 
 
 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

ة مخصص انخفاض القيم التعرض مخصص انخفاض القيمة  مخصص انخفاض   التعرض مخصص انخفاض القيمة  التعرض 

 القيمة 

  التعرض

صرفية لألفرادم  قروض ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم   

2021يناير  1من  286,228 3,816 10,385 79 8,890 3,460 305,503 7,355  

- - - - - 6,773 - (6,733 ) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  - - - - - - - -  

- - - 707 - - - (707 ) 3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

3التحويالت من املرحلة  - - - - - - - -  

(1,710 )  (257,067 )  (471 )  2,111 (56)  (8,139 )  (1,183 )  (251,039 ) خرى تحركات أ   

(3,945 )  (28,001 )  (2,770 )  (2,614 )  - - (1,175 )  (25,387 )  تأثير تحويل العملة  

2021ديسمبر  31كما في  2,322 1,458 9,019 23 9,094 219 20,435 1,700  
         

         

تجارية صرفية قروض م           

1,936,598 22,157,732 5889,84  2,704,358 760,891 5,796,366 62285,8 2021يناير  1من  13,657,008   

- - - - 3,760 1,488,756 (3,760 )  (1,488,756 ) 2إلى املرحلة  1التحويالت من املرحلة    

- - - - (121,595 )  (1,060,865 )  595121, 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  1,060,865   

- - 2,570 36,805 (1,857 )  (13,035 )  (713 )  (23,770 ) 3إلى املرحلة  2&1ت من التحويال    

- - (141,723 )  (1,167,437 ) 3التحويالت من املرحلة  - - 1,167,437 141,723   

258,267 2,680,921 144,534 269,111 420,502 2,161,043 (306,769 )  تحركات أخرى  250,767 

(189,655 )  (1,538,131 )  (127,827 )  (333,022 )  (35,025 )  (623,599 )  (26,803 )  (0581,51 )  تأثير تحويل العملة  

2021ديسمبر  31كما في  12,874,604 69,412 8,916,103 1,168,399 1,509,815 767,399 23,300,522 2,005,210  
         

 

 

 

 

 

2,006,910 23,320,957 767,618 1,518,909 1,168,422 8,925,122 70,870 12,876,926  



115 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

)يتبـع(  ئتماندارة مخاطر ال إ  
 

 و السلفيلت قروضمرحلة انتقال ال 
 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

خفاض القيمة مخصص ان التعرض مخصص انخفاض القيمة  التعرض مخصص انخفاض القيمة  مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

  التعرض

ف درهـم أل ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  صرفية لألفرادقروض م  ألف درهـم    

5,822 1225,93  2,478 8,140 53 33,569 3,291 ,222184 2020يناير  1من    

2ى املرحلة إل 1التحويالت من املرحلة  - - - - - - - -  

- - - - - (1,467 ) 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  1,467 -   

- - - 462 - (1)  - (461 ) 3إلى املرحلة  2&1ت من التحويال    

- - - (10) 3التحويالت من املرحلة  5 - 5 -   

1,533 79,572 982 298 26 (21,721 ) ركات أخرى تح 100,995 525   

7,355 305,503 3,460 8908, 2020ديسمبر  31كما في  286,228 3,816 10,385 79   
         

         

تجارية صرفية قروض م           

1,838,800 19,354,447 825,657 ,659,1912  607,145 ,109,8764 2020يناير  1من  12,585,380 405,998   

- - - - 72,320 1,194,825 (72,320 )  (1,194,825 ) 2إلى املرحلة  1لة التحويالت من املرح   

- 147,810 - - (15,542 )  (718,480 ) 1إلى املرحلة  2التحويالت من املرحلة  866,290 15,542   

- - 1,249 36,608 (1,016 )  (16,380 )  (233 )  (20,228 ) 3إلى املرحلة  2&1التحويالت من    

- - (4,055 )  (30,643 ) 3التحويالت من املرحلة  - - 30,643 4,055   

97,798 2,655,475 66,994 39,202 93,929 1,195,882 (63,125 ) ركات أخرى تح 1,420,391   

1,936,598 22,157,732 5889,84  582,704,3 2020ديسمبر  31كما في  13,657,008 285,862 5,796,366 760,891   
         

 

 

 

 

 

1,943,953 22,463,235 893,305 2,713,248 760,970 5,806,751 289,678 43,23613,9   
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 
 للقروض والسلف  التغير املتوقع في  سارة ا ئتما /)التد ق(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفرادقروض م      

2021يناير   1ات خسائر الئتمان في مخصص 3,816 79 3,460 7,355  

(2,173)  (934 )  (56 )  (1,183)  اا رى  

(3,482)  (2,307)  - (1,175) العملة تأثير تحويل    

2021 ديسمبر  31مخصصات خسائر الئتمان في  1,458 23 219 1,700  
     

تجارية قروض مصرفية       

1,936,598 ,845889 2021يناير     1ئتمان في مخصصات خسائر ال  285,862 760,891   

 الح ومة اإلماراتية  1,071 - - 1,071

(2,844)  - - (2,844)  
 <  الح ومة )ملكية املؤسسات املرتبطة بالح ومة

50%)  

147,612 30,607 288,130 (171,125 )  شر ات أ رى  

8,990 (82,761 )  089,79  11,96  أ راد لدمهم صافي قيم ائتمانية عالية  

83,031 6,667 93,249 (88516, )  الشر ات الصغيرة و املتوسطة  

(1.287)  1.943 (1.405)  (1,825)  أ رى  

(167.961 )  (78.902 )  (62.256 )  (26,803 )  تأثير تحويل العملة  

2021ديسمبر 31مخصصات خسائر الئتمان في  69,412 1,168,399 767,399 2,005,210  

 مجموع 70,870 1,168,422 767,618 2,006,910
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 
 ( للقروض والسلف /)التد قا ئتماالتغير املتوقع في  سارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3املرحلة  املجموع  2املرحلة   1املرحلة     

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفرادقروض م      

2020يناير   1مخصصات خسائر الئتمان في  3,291 53 2,478 5,822  

1,533 982 26 525 
 اا رى 

2020ديسمبر  31تما  في مخصصات  سائر ا ئ 3,816 79 3,460 7,355  
     

تجارية قروض مصرفية       

2020يناير   1مخصصات خسائر الئتمان في  405,998 607,145 825,657 1,838,800  

  ومة اإلماراتية الح 1,155 - - 1,155

4,936 - - 4,936 
 <  الح ومة املؤسسات املرتبطة بالح ومة )ملكية

50%)  

21,874 101,373 (52 )  (779,47 )  شر ات أ رى  

1,7471  (22,246 )  109,770 (15,783 )  أ راد لدمهم صافي قيم ائتمانية عالية  

(15,061 )  (21,389 )  36,009 (29,681 )  الشر ات الصغيرة و املتوسطة  

13,153 ,4506  ,0198  (1,316)  أ رى  

2020ديسمبر 31مخصصات خسائر الئتمان في  285,862 760,891 889,845 1,936,598  

     

 مجموع 289,678 760,970 893,305 1,943,953
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 
 يتبـع(مخاطر الئتمان )إدارة 

 

 خاطر اإلئتمانلتعرض ملالحد األقص ى ل

2021 

 الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1املرحلة  

 رهمالف د الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

     

 - - - - 1تصنيف 

 150 - - 150 2تصنيف 

 4,458,394 - 580 4,457,814 3تصنيف 

 4,638,069 - 831,151 3,806,918  4تصنيف 

 1,662,088 - 201,291 1,460,797  5تصنيف 

 6,620,900 - 4,695,569 1,925,331  6تصنيف 

 3,574,530 - 2,548,614 1,025,916 7تصنيف 

 2,366,826 1,518,909 647,917 200,000 10 – 8 عثرتصنيف الت

 23,320,957 1,518,909 8,925,122 12,876,926 القيمة الدفترية اإلجمالية 

( 168,4221,) (70,870) القيمة مخص  انخفاض  (767,618 )  (2,006,910 )  

 21,314,047 751,291 7,756,700 12,806,056 صافي القيمة الدفترية

 

2020 

 الجمالي 3املرحلة  2املرحلة  1 املرحلة 

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات

     

 32,737 - - 32,737 1تصنيف 

 251,050 - - 251,050 2تصنيف 

 1,682,712 - 985 1,681,727 3تصنيف 

 6,395,179 - 300,679 6,094,500  4تصنيف 

 4,099,427 - 771,098 3,328,329  5تصنيف 

 3,163,972 - 1,749,264 1,414,708  6تصنيف 

 4,124,910 - 4,048,400 76,510 7تصنيف 

 2,713,248 2,713,248 - - 10 – 8  تصنيف التعثر

 22,463,235 2,713,248 6,870,426 12,879,561 ة اإلجمالية القيمة الدفتري

( 289,678) القيمة مخص  انخفاض  (760,970 )  (5,30893 )  (3,9531,94 )  

 20,519,282 1,819,943 6,109,456 12,589,883 صافي القيمة الدفترية
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

 لقروض والسلفياتركزي في اإلمارات العربية املتحدة لاملصرف امل تصنيف  

 

2021 

  الجمالي 3املرحلة   2املرحلة   1املرحلة   

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم سلفيات القروض وال

 11,775,635 29,605 755,050 10,990,980 القروض العاملة

قــــــروض ا ــــــرى مراقبــــــة بصــــــورة 

 إستثنائية
4,433 93,324 - 97,757 

 7,624,709 206 5,983,224 1,641,279 دو  املستوى  

 3,339,294 1,242,979 1,896,315 200,000 مش وك في تحصيلها

 390,102 230,917 159,185 - متعثرة  قروض

 23,227,497 1,503,707 8,887,098 12,836,692 القيمة الدفترية اإلجمالية 

( 70,739) القيمة  مخص  انخفاض   (1,163,781 )  (756,021 )  (1,990,541 )  

 21,236,956 747,686 7,723,317 12,765,953 صافي القيمة الدفترية

 

2020 

  الجمالي 3املرحلة   2لة  املرح 1املرحلة   

 الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم القروض والسلفيات 

 9,340,851 72,147 324,784 8,943,920 القروض العاملة

بصــــــورة  قــــــروض ا ــــــرى مراقبــــــة

 إستثنائية
1,288,304 292,195 43,559 1,624,058 

 6,818,599 136 4,821,192 1,997,271 دو  املستوى  

 2,587,094 2,197,956 389,138 - تحصيلها مش وك في

 415,102 265,260 149,842 - متعثرة  قروض

 20,785,704 2,579,058 5,977,151 12,229,495 القيمة الدفترية اإلجمالية 

( 259,711) القيمة  مخص  انخفاض   (696,223 )  (802,841 )  (1,758,775 )  

6,2171,77 5,280,928 11,969,784 صافي القيمة الدفترية  19,026,929 

 

 

 



120 
 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(

 

ركي املالي، بما في ذلك ا لتزامات الطارئة وا لتزامات. ويبي  ال دول التالي الحد ااقص ا للتعرض ملخاار اإلئتما  لبنود قائمة امل 

. خدام التحسينات الرئيسية واتفاقيات الضما التخفيف عا اريق است يظهر أقص ا قدر ما التعرض، قبل تأثير   

 

  إيضا   2021  2020

   ألف درهم  ألف درهم

 أرصدة لدى البنوك املركيية 7 3,223,357  5,534,099

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك 8 64,354  129,046

 إتفاقيات إعادة الشراء 9 -  114,234

 ت، صافي قروض وسلفيا 10 21,314,047  20,519,282

 مقاسة بالت لفة املطفأة  استثمارات 11 4,351,247  4,240,833

916,582  1,286,214 39 

)باستثناء املبالغ املد وعة مقدما  موجودات أ رى 

 ( ملستحوذ عليها مقابل سداد ديو  واملوجودات ا

 املجموع   30,239,219  31,454,076

 

 اعتمادات مستندية  26 1,015,052  1,375,540

 ضمانات  26 1,500,855  2,573,079

 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم  سهيالت ائتمانية  26 1,039,391  1,454,998

 املجموع   3,555,298  5,403,617

 الئتمان مجموع التعرض ملخاطر   33,794,517  36,857,693

 

 قد   عرض  أقص ا وليس ا ئتما ، ملخاار  الحالي التعرض ُتمثل  هال أع ردةالوا املبالغ  إ   العادلة،  بالقيمة املالية اادوات  قيد  تم حيثما 

 .القيم في للتغيرات كنتيجة املستقبل في  ينشأ
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

 ة مخاطر اإلئتمان )يتبـع(إدار 

 

 املالي  املركز بيان  لداخ  املالية املوجودات حسب القيمة لنخفاض تتعرض ولم السداد متأخرة  القروض أعمار تحليل

 

 املجموع  يوم  90أكثر من  يوم  89الى  31من  يوم   30أقل من  

 2021 2021 2021 2021 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 244,815 178,120 61,395 5,300 لسلفيات القروض وا

 

 املجموع  يوم  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 القروض والسلفيات 

 

  وسلفيات قروض محتفب اها مقابل  ضمانات

 

 ولم تتعرض السداد  متأ رة  وسلفيات قروض  مقابل 2021ديسمبر    31 في  امل موعة بها تحتف   التي ضماناتلل  العادلة  القيمة إ 

أقص ا    ,ل ل قرض   .القائم الرصيد ما(    %123:  2020)   %164  طي  غ  القيمة  نخفاض بحد  عن   املعلا  الضما   قيمة  تحديد  يتم 

 للقرض املحتف  ب  مقابل . الرميي للمبلغ 

 

 اها  الخاصة الشروط  بشأن التفاوض  إعادة تمت والتي  املالي،  املركز بيان  داخل املالية املوجودات فئة حسب الدفترية القيمة

 

2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم

 القروض والسلفيات   4,664,060  3,120,905

     

 القيمة القروض املنخفضة

مال عدم تحصيل املبلغ ااساس ي والفائدة املستحقة بموجب شروط  إحت   هي قروض تحدد امل موعة   القيمة   نخفضةإ  القروض امل

تصنيف  ضما  القروض  هذه  وتصنف  التعاقد  الدا لية  بموجب    10إلى    8  ماالف ات    إتفاقيات  اإلئتما   مخاار  تصنيف  نظام 

  .للمـجموعة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع( 

 

 سياسة شطب القروض 

 

امل موعة شط عندما    ب  القيمة(  في  اإلنخفاض  بخسائر  متعلقة  مخصصات  )وأي  املالية  ااوراق  أو  امل موعةالقرض  ا     تحدد 

املالية  القر  اإلعتبار   غيـر وض/ااوراق  بعي   اا ذ  بعد  يتم  التحديد  هذا  إ   للتحصيل.  ظهور  غييرات   بع    قابلة  مثل  املعلومات 

املصدر ما  سديد ا لتزام، أو أ  ت و  املتحصالت ما  /املقتـرضملصدر حيث يتبي  عدم تمكا  جوهرية في املوقف املالي للمقترض/ ا

 يد  امل التعرض. ا ية لتسـد  غيـر الرهونات 

 

وذلك بش ل رهونات املمتل ات والسيارات واآل ت، والهوامش النقدية، الودائع    والسلفبضمانات مقابل القروض    امل موعةحتف   ت 

على ضمانات في الغالب ما بنوك محلية لدمهم سمعة جيدة أو بنوك عاملية، شر ات   توا ق امل موعةها.  غيـر انات و املر واة، والضم

رت اإلدارة القيمة العادلة للضماناتكبيرة م مليار درهم   14.3  بمبلغ  حلية وشر ات عاملية، وأ راد لدمهم صافي قيم ائتمانية عالية. قد 

تتضما    .  درهم(مليار    1.3:  2020ما القروض والسلفيات )  3درهم ضمانات مقابل املرحلة    مليو    172منها    ( مليار درهم  13:  2020)

 يتمتع البنك بحق تخفيضها ما التسهيالت املمنوحة.  مرهونةودائع نقدية غير  ت للضماناالقيمة العادلة  

 

لها  أو أنشطة  بلة أنشطة تجارية مماثلة  اتنشأ مخاار التركي عندما يياول عدد ما اااراف املق في نفس املنطقة ال عرا ية او ي و  

بالتزام الو اء  يجعل قدرتهم على  الذي  اامر  مماثلة،  اقتصادية  أو  سمات  اإلقتصادية  بالتغيرات  مماثلة  بصورة  تتأثر  التعاقدية  اتهم 

إجما الى  استنادا  ا ئتمانية  للمخاار  بقيا   عرضها  امل موعة  تقوم  اا رى.  الظروف  أو  للموجودات  السياسية  الد ترية  القيمة  لي 

 وجدت.  املالية ناقصا املبالغ التي تمت مقاصتها واار ا  املعلقة و سائر انخفاض القيمة، ا 

 

اإليضاحي    في  املدينة  التمويل  بذمم  يتعلق  العمل  يما  قطاع  حسب  ا ئتما   مخاار  تركي  بيا   يتم  ه10و    د10يتم  تركي  بيا   . 

 ب. 11ب و 10للقروض والسلفيات وا ستثمارات املالية في اإليضاحي  ع ال غرافي مخاار ا ئتما  حسب التوزي 

 

 إدارة مخاطر السيولة

 

 ة ول نة املخاار الل نة التنفيذي 

 

 مخاار السيولة هي تلك املخاار التـي تكما في عدم مقدرة امل موعة على الو اء بإلتزاماتها التمويلية.

 

ب  املتعلقة  إلى عملياتها  إياها مجلس اإلدارة ما  و اإلضا ة  املخاار بصالحيات واسعة منحها  التنفيذية ول نة  الل نة  تتمتع  اإلئتما ، 

موج هي لة  إدارة  ملعد ت  أجل  مراجعة  املخاار  ول نة  التنفيذية  الل نة  وتجري  التمويل.  وإستراتيجية  امل موعة  ومطلو ات  ودات 

معد ت   و عرضات  واملطلو ات  املوجودات  وهي لة  والقانونية  السيولة  الدا لية  املعد ت  ومتطلبات  ااجنبية  والعمالت  الفوائد 

العاملية والد السوقية  الفجوات وااوضاع  إدارة  وتمويل  توجيهات  املخاار  التنفيذية ول نة  الل نة  واملالية. وتضع  ا لية اإلقتصادية 

 .مخاار السيولة اعمال امل موعة وذلك على إثر املراجعة التـي تجرمها
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 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع( 

 

 )يتبـع(  إدارة مخاطر السيولة

 

ــا للمجم وعـــة الســـيولة بشـــ ل يـــومي مســـتخدمة نمـــوذج ملحاـ ــاة معـــد ت الفائـــدة لقيـــا  ومراقبـــة حساســـية معـــد ت تراقـــب اإلدارة العليـ

 الفوائد وسيناريوهات  غيـرات معد ت الفوائد.

 

أعضــاء مــا مجلــس اإلدارة باإلضــا ة إلــى املــدير العــام. وتجتمــع الل نــة التنفيذيــة مــرة  اربعــةفيذيــة رئــيس مجلــس اإلدارة و تضــم الل نــة التن 

يــوم وذلــك حســب املتطلبــات. ويتطلــب النصــاب القــانوي حضــور جميــع ااعضــاء إجتماعــات الل نــة علــى أ  تصــدر قراراتهــا  45و أكثر  ل  أ

 باإلجماع.

 

املتحدة  بموجب متطلبات  لدمها    السيـولة   تدير امل موعة العر ية  لدولة اإلمارات  املركيي  الدا لية  املصرف   للمجموعة.   والتوجيهات 

املتحدة  املصرف  حدد   العر ية  اإلمارات  لدولة  بي     احتيااي  متطلبات  املركيي  يتراو   أ   على  الودائع  إجمالي  على  النقد    %1معدل 

و   اجل  وذل  %14للودائع  الطلب  تحت  اإليداعات.للودائع  حسب  ترة  اإلمارات   ك  لدولة  املركيي  املصرف  ،  إ   ذلك  إلى  باإلضا ة 

الب  تحتف   أ   يتطلب  املتحدة  )العر ية  املؤهلة  السائلة  ااصول  نسبة  نظام  بموجب  للتنظيم  الخاضعة  ما  ELARنوك  بمخيو    )

( ، كحاجي ضد تد قات الودائع الخارجة غي HQLAااصول السائلة عالية ال ودة  % )تم تخفيض   الل    10ر املتوقعة، بحد أدنى  ( 

الالئحة 7إلى    Covid-19جائحة   بهذه  امل موعة  تلتزم  الودائع.  جميع  ما  إرشاداتها   %(  في  أعلى  ا  معيارح وتطبق   ، ااوقات  جميع  في 

  والسلف حيث أ  القروض    1:1معدل إستخدام إليامي يبلغ    املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة  كما ويفرض      الدا لية.

ااموال الثابتة. و عرف ااموال الثابتة    عا لدمها تاريخ إستحقاق أكثر ما ثالثة أشهر(   يجب أ  تييد    التـي)تضم إيداعات بي  البنوك  

لدمها    التـيو لبنوك  ، اإليداعات بي  ا للمجموعةعلى أنها  عني ااموال الحرة    املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة  ما قبل  

وللحم الثابتة.  العمالء  وودائع  أشهر  ستة  عا  تييد  إستحقاق  نوع ترة  لقد  السيولة  مخاار  مقابل  امل موعة  اية  أموالهت  ا  مصادر 

ت  النقد واإلستثمارا  معاد تبي  النقد و   ومحاولة الحفاظ على أ ضل النسب بعي  اإلعتبار السيولة،    ةآ ذ  اموجوداتهوتقوم بإدارة  

ومراقبة  التـي درجة  امل  بإعداد  املخاار  ل نة  السيولة  لها سيولة  سييل.تقوم  وتطوير    ،معد ت  دارة  إل   امل موعة سياسات  ومراجعة 

 للمعايير    إستحقاقها.   وقت   التزاماته  امل موعة    ما استيفاءالسيولة للتأكد  
ح
ها  توضع  التـي أو لت مسؤولية إدارة مخاار السيولة و قا

املخاار ل   ل نة  )إلى  املوجودات واملطلو ات  في قسم    )العمليات(  عامتتألف ما مدير    التـيو (  ALCO نة  التنفيذيي   وكبار املسؤولي  

 واإلستثمار.  العملياتو   وا ئتما  ة ااموالوإدار  والتمويل  الخيينة

 

إلتزاماتهبش ل دائم   ا ية  ما وجود سيولة  التأكد  على  إلدارة السيولة    تتبع  امل موعةاملنهج الذي    ينطوي  عند إستحقاقها    املقابلة 

 .امل موعةار محتملة لسمعة مقبولة أو أضر  غيـرة واإلجهادية وذلك بدو  تكبد  سائر  ي وذلك  الل ااوضاع العاد 

 

باإلتصال   الخيينة  قسم  اا رى يقوم  العمل  املالية    ملخصاتبخصوص    بوحدات  واملطلو ات  للموجودات    وتفاصيلالسيولة 

للتأكد  بف  قسم الخيينة  ة املتوقعة. ويحت ستنتج ما ااعمال املستقبلي   التـياملتوقعة    التد قات النقدية محفظة موجودات مسيلة 

 ك ل.  امل موعةما  الل أعمال  متو رة سيولة ما أ  ال 
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 إدارة املخاطر )يتبـع(  40

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان )يتبـع( 

 

 )يتبـع(  إدارة مخاطر السيولة

 

ليومي للسيولة ويتم القيام بخصومات سيولة إجهادية بش ل منتظم وذلك تحت سيناريوهات متنوعة  غطي  لم  تتم مراجعة الوضع ا

تقوم اإلدارة    امل لس.ة وااوضاع اإلجهادية. إ  جميع سياسات وإجراءات السيولة تخضع ملراجعة وموا قة  ي العاد   ما أوضاع السوق 

ويتم إعداد تقرير ملخ  يضم أية  للمجموعة،  لسيولة والعمالت ااجنبية  اراكي  م  يوضحي  العليا بمراجعة جدول الوضع اليومي الذ

 . ل نة املخاارا التقرير إلى هذ لتصحيح الوضع، مع ر ع يتعي  إتباعها  التـيإستثناءات والخطوات 

 

 التعرض ملخاطر السيولة 

 

التس هى  السيولة  مخاار  لقيا   امل موعة  قبل  ما  املستخدم  الرئيس ي  املقيا   )مقيا   إ   املستقرة  ااموال  مصادر  إلى  ليفات 

يبلغ   والذي  في    %84.48نظامي(  باإلضا%91.31:  2020)  2021ديسمبر    31كما  املعد ت/  (.  باستخدام  امل موعة  تقوم  إلى ذلك،   ة 

 املعلومات التالية بصورة مستمرة لقيا  مخاار السيولة: 

 

 معدل املوجودات السائلة إلى إجمالي املوجودات؛ •

 صافي القروض إلى الودائع؛  معدل •

بازل   • إلى)  3نسب  املستقرة,  نسبة  السلف  املؤهلة ونسبة    املوارد  السائلة  تتم    ااصول  ويتم إلخ(  دا ليا    ااالع  مراقبتها 

 مجلس ا دارة عليها بش ل ربع سنوي.
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع(  40

 إدارة مخاطر السيولة )يتبـع(
 

 دي:إلى تاريخ ا ستحقاق التعاق  البيا  املاليعلى أسا  الفترة املتبقية ما تاريخ  2021ديسمبر   31ت واملطلو ات كما في  يما يلي تواريخ استحقاق املوجودا
 

   أشهر 3خالل   إلى سنة  أشهر  3أكثر من   أكثر من سنة   استحقاق بدون   املجموع 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 ودات املوج           

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركيية   2,979,325      23,508         56,756      163,768  3,223,357

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك       58,772      5,582  -  -  64,354

 قروض وسلف، صافي       5,140,205         1,718,362  14,455,480  -      21,314,047

 بالقيمة العادلة استثمارات مقاسة       172,947  -  -      313,808  486,755

 ت مقاسة بالت لفة املطفأة استثمارا      4,346,907      487  3,133      720  4,351,247

 إستثمارات عقارية   -  -  -  1,091,543  1,091,543

 موجودات غير ملموسة أ رى   -  -  -  22,075  22,075

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو   -  -  -      1,448,800      1,448,800

 ات أ رى موجود     957,706         168,098      144,823  -  1,270,627

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات  9,083  -  -  -  9,083

 ممتل ات ومعدات   -  -  -  280,170  280,170

 مجموع املوجودات   13,664,945  1,916,037  14,660,192  3,320,884  33,562,058

 املطلو ات           

 ودائع العمالء       11,956,660      11,453,798      345,627  1,334  23,757,419

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك       237,995  -  -  -  237,995

 بيع إتفاقيات إعادة   750,000  -  -  -  750,000

 مطلو ات أ رى       2,028,885      4,773      18,435  -  2,052,093

 ا مصدرة سندات دي      2,308,204      439,655      2,605,320  -      5,353,179

 مجموع املطلو ات   17,281,744  11,898,226  2,969,382  1,334  32,150,686

 جوة السيولة صافي    ( 3,616,799)  ( 9,982,189)  11,690,810  3,319,550  1,411,372
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع(  40

 إدارة مخاطر السيولة )يتبـع(

 :إلى تاريخ الستحقاق التعاقدي تاريخ البيان املالي على أساس الفترة املتبقية من  2020ديسمبر  31بات كما في تواريخ استحقاق املوجودات واملطلو   فيما يلي

 
   أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة  3ن أكثر م  أكثر من سنة   استحقاق بدون   املجموع 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 املوجودات           

 نقد وأرصدة لدى بنوك مركيية   4,293,810  -      1,076,491  163,798  5,534,099

 ودائع وأرصدة مستحقة ما البنوك       127,421  94  -      1,531      129,046

 إتفاقيات إعادة الشراء       114,234  -  -  -      114,234

 وسلف، صافي  قروض  6,676,760      3,936,372  9,906,150  -  20,519,282

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة       121,760  -  -      299,218  420,978

 بالت لفة املطفأة استثمارات مقاسة       18,632  -  4,219,065      3,136  4,240,833

 إستثمارات عقارية   -  -  -      767,594      767,594

 وسة أ رى موجودات غير ملم  -  -  -  40,370  40,370

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو    -  -  -  2,956,490  2,956,490

 موجودات أ رى   738,846      11,857  117,545  -  868,248

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات   49,730  -  -  -  49,730

 ممتل ات ومعدات   -  -  -      502,586      502,586

 مجموع املوجودات   12,141,193      3,948,323  15,319,251  4,734,723      36,143,490

 املطلو ات           

 ودائع العمالء       14,161,232      9,198,139      294,166  19,047  23,672,584

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك   -  240,915  -  -  240,915

 بيع فاقيات إعادة إت  2,345,757  93,085  -  -  2,438,842

 مطلو ات أ رى   1,440,810      91,283       139,688  -  1,676,391

 سندات ديا مصدرة   -  -      4,953,951  -      4,953,951

 مجموع املطلو ات       17,947,799      9,623,422      5,387,805  19,047  32,978,073

 صافي  جوة السيولة   ( 5,806,606)  ( 5,675,099)  9,931,446  4,715,676  3,165,417
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40

 

 إدارة مخاطر السوق 

 

  لــة أو التــد قات النقديــة املســتقبلية لــألدوات املاليــةالقــيم العادينتج عنها تقلبــات فــي  التـيمخاار السوق هي تلك املخاار 
ح
ات غيـــر للت  نظــرا

بتصـــنيف التعــرض إلـــى مخــاار الســـوق إمـــا  تقـــوم امل موعــةااجنبيـــة وأســـعار ااســهم. فــي الســـوق مثــل معـــد ت الفوائــد وأســـعار العمــالت 

 تجارية أو بنكية.  غيـرخاار تجارية أو مخاار  مل

 

 اريةاملحافب التج –مخاطر السوق  أ( 

 

  تثمارية متنوعةبمحفظة إس   تحتـف  امل موعةبوضع حدود لدرجة املخاار املقبولة إلدارة املحفظة التجارية.    يقام امل لس التنفيذ 

بدرجة محدودة ما مخاار السوق بناءح على السياسات    تحتف  امل موعة. إلدارة مخاار السوق في املحا   التجارية،  جيدةبصورة  

 وم اإلدارة العليا بمراقبتها بش ل مستمر.  تق  التـيو  املختارة

 

ي شر ات مدرجة بااسواق املالية في دولة اإلمارات العر ية  بش ل رئيس ي ما أدوات حقوق امللكية ف  للمـجموعةتت و  املحفظة التجارية  

 املتحدة. ولهذا  إ  مخاار السوق للمحفظة التجارية مقتصرة على مخاار أسعار ااسهم.  

 

 اتغيـر للت  نتيجة للمجموعةاملدرجة ضما املحا   التجارية    لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاار تمثل ااسهم سعارأ مخاار إ 

 الفردية.   ااسهم وقيمة ااسهم مؤشرات مستويات في 

 

 ات ثابتة:غيـر املت  في مؤشرات ااسهم مع إبقاء باقي مقبول  غيـرنتيجة     امل مـوعةحقوق امللكية لدى استثمارات حساسية   يما يلي 

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 التأثير على الد ل السهم في سعر  ـرغي الت  التأثير على الدخل السهم  في سعر  غيـر الت السوق  اتمؤشر 

 درهمألف   % درهمألف  % 

     

 1,218 %1+ 1,729 %1+ أسواق أسهم عاملية 

 ( 1,218) % 1- ( 1,729) % 1- أسواق أسهم عاملية 

 

 التجارية أو البنكية غيـر   الحسابات –طر السوق ا مخب( 

أســعار العمــالت  عرضــات و ، ســعر الفائــدةات فــي غيـــر ت ال  علــى إثــرئيســ ي بشــ ل ر  البنكيــة تجاريــة اوال  غيـــر للحســاباتتنشــأ مخــاار الســوق 

 .أسعار ااسهمات  غيـر   ااجنبية و 
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 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40
 

 )يتبع( إدارة مخاطر السوق 
 

 )يتبع( الحسابات غيـر التجارية أو البنكية –مخاطر السوق  ب(
 

 مخاار اسعار الفائدة   (1
 

ملخــاار  تتعــرض امل مـــوعة. ات فــي ســعر الفائــدة قــد تــؤثر علــى قــيم اادوات املاليــةغيـــر اإلحتمــال فــي أ  الت  أســعار الفائــدة مــا تنشــأ مخــاار

 .إضا ة إلى الفـجوات بها  طلو اتقيمة املوجودات وامل عدم مطابقة أسعار الفائدة نتيجة  
 

ويــــتم تحليـــل ومراجعــــة النتـــائج مــــا قبــــل ة بصــــورة دوريـــ حساســـية معــــد ت الفوائـــد  لقيـــا  ومراقبــــة املحاـ ـــاهنمـــاذج   ســـتخدم امل موعــــة

مــالء يــتم ، بالتــالي  ــإ  القــروض وإيــداعات الععائمــةاملاليــة هــي بمعــد ت  امل موعــةاإلدارة العليــا. حيــث أ  معظــم موجــودات ومطلو ــات 

إضــا ة إلــى ذلــك  إنــ  إعادة  سعيرها بش ل متزاما ويتم الحصول على تحوط ابيعي و التــالي يــتم تقليــل مخــاار معــد ت أســعار الفائــدة. 

 و التـــــــــالي يـــــــــتم الحــــــــــ  امل موعــــــــــةيـــــــــتم إعـــــــــادة  ســـــــــعير موجـــــــــودات ومطلو ـــــــــات 
ح
.الفائــــــــــدة د مـــــــــا مخـــــــــاار معـــــــــد ت أســـــــــعاراملاليـــــــــة ســـــــــنويا
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ( إدارة املخاطر )يتبع 40

 إدارة مخاطر السوق )يتبع( 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع(  –مخاطر السوق   ب(

 يتبـع( مخاار اسعار الفائدة ) (1
 

 : 2021 ديسمبر  31حساسية أسعار الفائدة للمجموعة بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في   فيما يلي

 ي املتوسط املرجح للعائد الفعل   أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة  3أكثر من   أكثر من سنة   غيـر حساسة لسعر الفائدة  جموع امل

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 املوجودات          

 كزية نقد وأرصدة لدى بنوك مر  0.00% -     6,098     68,293  3,148,966  3,223,357

 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك 0.00%     52,792     5,582 -        5,980  64,354

 قروض وسلف، صافي  4.94%     13,078,432     6,964,625     1,211,313      59,677      21,314,047

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة   - - -  486,755  486,755

 استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة 1.99%     345      4,347,164      1,216      2,522  4,351,247

 عقارية  إستثمارات  -  -  -  1,091,543  1,091,543

 موجودات غير ملموسة أخرى   -  -  -  22,075  22,075

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون   -  -  -  1,448,800  1,448,800

 موجودات أخرى   -  -  -  1,270,627  1,270,627

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات  -  -  -  9,083  9,083

 ممتلكات ومعدات   -  -  -  280,170  280,170

 مجموع املوجودات       13,131,569  11,323,469  1,280,822      7,826,198  33,562,058

 املطلوبات وحقوق امللكية           

 ودائع العمالء  2.11%     11,354,963      11,827,736      345,627      229,093  23,757,419

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك 0.41%     236,344  -  -      1,651  237,995

 إتفاقيات إعادة بيع 0.65%     750,000  -  -  -      750,000

 مطلوبات أخرى   -  -  -  2,052,093  2,052,093

 سندات دين مصدرة  3.56% -      5,353,179  -  -      5,353,179

 حقوق امللكية   -  -  -  1,411,372  1,411,372

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية   12,341,307      17,180,915      345,627  3,694,209  33,562,058

   املركي املالي  جوة البنود املدرجة في بيا  790,262  ( 5,857,446)  935,195  4,131,989  -

 فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة   790,262  ( 5,067,184)  ( 4,131,989)  -  -
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 اطر )يتبع( إدارة املخ 40

 إدارة مخاطر السوق )يتبع( 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع(  –مخاطر السوق   ب(

 مخاار اسعار الفائدة )يتبـع(  (1
 

 :2020ديسمبر  31بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب كما في للمجموعة الفائدة  حساسية أسعار فيما يلي 
 املتوسط املرجح للعائد الفعلي   أشهر 3خالل   أشهر إلى سنة  3أكثر من   أكثر من سنة   غيـر حساسة لسعر الفائدة  املجموع 

   ألف درهم   ألف درهم   رهم ألف د    ألف درهم  ألف درهم 

 املوجودات          

 صدة لدى بنوك مركزية نقد وأر  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

 عادة الشراءإتفاقيات إ 1.10%     114,234  -  -  -      114,234

 قروض وسلف، صافي  5.43% 17,870,392  79,665      109,278       2,459,947  20,519,282

 استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة   -  -      36,140       384,838      420,978

 استثمارات مقاسة بالتكلفة املطفأة 2.35% -      4,161,853      78,980  -  4,240,833

 إستثمارات عقارية   -  -  -      767,594      767,594

 موجودات غير ملموسة أخرى   -  -  -  40,370  40,370

 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديون   -  -  -  2,956,490  2,956,490

 موجودات أخرى   -  -  -      4,938,143      4,938,143

 شتقاتالقيمة العادلة املوجبة للم  -  -  -  -  -

 ممتلكات ومعدات   -  -  -      502,586      502,586

 مجموع املوجودات   18,336,629      4,241,518      1,160,939  12,404,404      36,143,490

 املطلوبات وحقوق امللكية           

 ودائع العمالء  2.53%     9,926,135  8,944,084  294,165      4,508,200  23,672,584

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك 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

 سندات دين مصدرة  3.70% -  -      4,953,951  -      4,953,951

 حقوق امللكية   -  -  -      3,165,417      3,165,417

 لوبات وحقوق امللكية مجموع املط      12,270,965  9,278,084      5,248,116  9,346,325      36,143,490

  جوة البنود املدرجة في بيا  املركي املالي   6,065,664  ( 5,036,566)  ( 4,087,177)  3,058,079  -

 فجوة حساسية أسعار الفائدة املتراكمة   6,065,664  1.029.098  ( 3,058,079)  -  -
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 خاطر )يتبع(إدارة امل 40
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –سوق مخاطر ال ب(
 

 مخاار اسعار الفائدة )يتبـع(  (1
 

حســـاب القيمــة الحاليــة، ينـــتج فــي  يـــتم إســتخدام عـــدل الــذي عنــدما )العائـــد الفعلــي( لــالداة املاليـــة النقديــة هــو امل  ســعر الفائــدة الفعــالإ  

ــة لــــألداة ــر بــــدو  البنــــود  عنــــ  القيمــــة املدرجــ ــاري ي لــــألدوات. فوائــــدالخاضــــعة لل غيــ تظهــــر  التـــــيذات املعــــدل الثابــــت  إ  املعــــدل هــــو معــــدل تــ

 تظهر بالقيمة العادلة.  التـيات  اادو  أوذات معدل الفائدة العائم    السوق الحالية لألدوات  ومعدل  ، بالت لفة املطفأة
 

فــي معــد ت الفائــدة  ومنطقــي محتمــل  غيـــرنتيجــة    للمجموعــةحقوق امللكيــة و  املوحدأوالخسارة  يظهر ال دول التالي حساسية بيا  الد ل 

رادات الفوائــد لســنة واحــدة علــى صــافي إيــ  تأثير التغير املفترض في معدل الفائدةات ثابتة. إ  حساسية بيا  الد ل هو غيـر مع إبقاء باقي املت 

ــاءح علــــى املوجــــودات ــا فــــي ذلــــك التــــأثير علــــى أدوات املعومــــة فائــــدة ل اتجاريــــة واملطلو ــــات املاليــــة ذات معــــد ت  غيـــــراملاليــــة ال  واملطلو ــــات بنــ بمــ

ــي  ــا فــ ــي معــــد ت الفائــــدة غيـــــرنتيجــــة الت   2021ديســــمبر  31التحــــوط كمــ ــادة تقيــــيم . يــــتم إحتســــاب حساســــية حقــــوق امللكيــــة ب املحتمــــل فــ إعــ

يــتم تحليــل  .ل فــي معــد ت الفائــدةمحتمــ  غيـــرنتيجــة    2021ديســمبر  31كمــا فــي  التحــوط املتعلقــة بهــاأدوات  تأثيربما في ذلك   ثابتةال فائدة  ال 

وتحليلهـــا  البنـــك املتعرضـــة حســـاباتحساســـية حقـــوق امللكيـــة علـــى أســـا  مـــدة اإلســـتحقاق لألصـــل أو عقـــد املقايضـــة. يـــتم مراقبـــة جميـــع 

 .الدراهم  بآ فتم إظهار الحساسيات املتعلقة بها ي كيزات العمالت و تر ل 
 

2021    

 حساسية حقوق امللكية  دات الفوائدحساسية إيرا الزيادة في األساس العملة
    

 (    56,710) (    56,710) 200+ درهم

 (    7,757) (    7,757) 200+ دولر أمريكي 

 (   213) (   213) 200+ أخرى 

    

 56,710 56,710 200- درهم

   7,757   7,757 200- دولر أمريكي 

  213  213 200- أخرى 
 

2020    

 حساسية حقوق امللكية حساسية إيرادات الفوائد اسا الييادة في ا العملة
    

 (    25,586) (    25,586) 200+ درهم

 (    3,044) (    3,044) 200+ دو ر أمري ي

 (    256)    ( 256) 200+ أ رى 

    

 25,586 25,586 200- درهم

   3,044   3,044 200- دو ر أمري ي

     256     256 200- أ رى 
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 شركة مساهمة عامة  -بنك الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 املخاطر )يتبع( ةإدار  40
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(
 

 مخاار العملة   (2
 

فــــي معــــد ت العمــــالت ااجنبيــــة. إ  مجلــــس اإلدارة يضــــع حــــدود  غيـــــرقــــيم اادوات املاليــــة نتيجــــة    غيـــــرر   مخــــاا فــــيتتمثــــل مخــــاار العملــــة 

فـــي  امل موعـــةيـــتم مراقبتهـــا بشـــ ل يـــومي، كمـــا يـــتم إســـتخدام أدوات تحـــوط للتأكـــد مـــا إبقـــاء تركيـــزات  التــــيو ة ات ل ـــل عملـــ ملســـتويات التركيـــز 

  .  العمالت ااجنبية ضما الحدود
 

لتقليل مخاا  التـي بصورة رئيسية بنفس العمالت    امل موعةدات  موجو   تمول  .  ر امل موعة تجاه العمالت ااجنبيةيتم التعامل بها وذلك 

أعمالهامل موعة  تعرض  ت  ااجنبية ضما سياق  العمالت  عمالئه   املخاار  نشااات  بتمويل  بوضع  ااإلعتيادية  التنفيذي  امل لس  يقوم   .

، لم  2020ديسمبر    31يتم مراقبتها ما قبل اإلدارة العليا. كما في    التـيو ذلك للمراكي الليلية واليومية  حدود ملستوى التعرض ل ل عملة و 

 كما  انت جميع التعرضات ضما الحدود املعتمدة ما قبل امل لس التنفيذي.، للعمالت جوهري صافي  عرض  موعة امليكا لدى 
 

بالدو ر ا مري ي،  ا  ا رصدة بالدو ر ا مري ي    حاليا    الخليجي ا  رى مر واة و ما ا  الدرهم ا مارا ي وعمالت دول مجلس التعاو  

 .مهمة مخاار عملةعتبر انها تمثل   
 

  عرضات جوهرية لها: امل موعةلدى  التـي يوضح ال دول أدناه العمالت  
 

2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم

   مايعادله   مايعادل  

   ل )قصير(طوي  اويل )قصير( 

 يورو  -  (22,570)

 يال ني  ا سترلين  (460)  -

 الدو ر ا سترالي  (6)  -

     
 

ات غيــــر محتمـــل فـــي معـــدل العمـــالت مقابـــل درهـــم اإلمـــارات العر يـــة املتحـــدة مـــع إبقـــاء بـــاقي املت  غيــــرضـــح أدنـــاه يحتســـب تـــأثير   إ  التحليـــل املو 

الحساســة للعملــة( وعلــى  غيــر التجاريــةاملاليــة  واملطلو ــات )نتيجــة القيمــة العادلــة للموجــوداتحــد املو  أوالخســارةالثابتــة علــى بيــا  الــد ل 

القيمــة العادلـــة لعقــود مقايضــات العملــة وعقــود صــرف عمـــالت أجنبيــة آجلــة مســتخدمة للتحــوط للتـــد قات  غيـــر)نتيجــة    حقــوق امللكيــة

أو حقـــوق امللكيــة، بينمـــا يظهـــر التـــأثير الســـلبي إنخفـــاض  املوحــــد أوالخســـارة لـــد ل النقديــة(. يظهـــر التـــأثير اإليجـــابي زيـــادة محتملـــة فــي بيـــا  ا

 أو حقوق امللكية. داملوحـ  أوالخسارة  محتمل في بيا  الد ل 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 إدارة املخاطر )يتبع( 40
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 

 لة )يتبع( مخاار العم (2
 

 

 )ألف درهم(

 تعرض العمالت كما في 

 2021ديسمبر  31
 يـر في حقوق امللكيةالتغ التغيـر في صافي الدخل  التغيـر في سعر العملة % 

 (23) (23) %5+ ي ال ني  ا سترلين

 23 23 % 5- ي ال ني  ا سترلين
    

 )ألف درهم(

  عرض العمالت كما في 

 2020ديسمبر  31
 التغيـر في حقوق امللكية التغيـر في صافي الد ل عر العملة % التغيـر في س

 ( 1,129) ( 1,129) %5+ يورو 

 1,129 1,129 % 5- يورو 

 

 مخاار أسعار ااسهم  (3

 

ات محتملــة غيـــر التجاريــة نتيجــة    غيـــرا ســتثمارية  امل موعــةتمثل مخاار أسعار ااسهم اإلنخفاض في القيمة العادلة لألسهم فــي محفظــة 

 قبولة في معد ت مؤشرات ااسهم وقيمة ااسهم الفردية.م

 
 

نتيجـــة  الشـــامل اآل ـــربالقيمـــة العادلـــة مــا  ـــالل الـــد ل كموجـــودات ماليـــة  للمجموعـــةاســـتثمارات حقـــوق امللكيـــة املدرجــة إ  التــأثير علـــى 

 ات ثابتة هي كما يلي:غيـر محتمل في مؤشرات ااسهم مع إبقاء باقي الت   غيـر  

 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 مؤشر السوق 

 تغيـر سعر  

 السهم 

 التأثير على

 حقوق امللكية 

  غيـر سعر  

 السهم

 التأثير على  

 امللكية حقوق 

 ألف درهم % ألف درهم % 

     

 948 %1+ 1,403 %1+ أسواق أسهم عاملية 

 ( 948) % 1- ( 1,403) % 1- أسواق أسهم عاملية 
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 إدارة املخاطر )يتبع( 40
 

 إدارة مخاطر السوق )يتبع(
 

 الحسابات غيـر التجارية أو البنكية )يتبع( –مخاطر السوق  ب(

 

 مخاطر أسعار األسهم   (3

 

 املخاطر التشغيلية 

 

العوامل   أو  واإلحتيال  الغش  أو  البشرية  واا طاء  التشغيل  أنظمة  مشا ل  عا  الناتجة  املخاار  أنها  على  التشغيلية  املخاار   عر ف 

وتنظيمية  الخارجية.   قانونية  وعواقب  للسمعة  قد  سبب  شوي   التشغيل  مخاار  ينبغي،  إ   كما  بالعمل  الضوابط  حالة  شل  وفي 

ي تؤدي إلى  سارة مالية.    ستطيع امل موعة التخل  ما جميع املخاار التشغيلية، ولكا بوجود إاار للضوابط الرقابية وما  و التال 

املحتملة،  ي و  باستطاعة امل موعة تقليل هذه املخاار.  شتمل الضوابط الرقابية وجود  صل   الل املراقبة واإلستجابة للمخاار  

ال في املهام، وا ستخ  دام وإجراءات التسويات وتدريب املوظفي  وإجراءات التقييم، بما في ذلك إستخدام التدقيق الدا لي.  ع 

 

 كفاية وإدارة رأس املال  41

 

 إدارة رأس املال 

 ، إلى مـا يلي:بيا  املركي املالي املـوحدعة عند إدارة رأ  املال، وهو مفهوم أشمل ما "حقوق امللكية" في تهدف امل مو 

 

 ؛لدولة اإلمارات العر ية املتحدة  املصرف املركيي التعليمات والتوجيهات الصادرة عا    و قبمتطلبات رأ  املال   ما لتزا •

 ي العمل وزيادة العائدات للمساهمي ؛ وعلى اإلستمرار ف  امل موعةاملحا ظة على مقدرة  •

 .هااإلحتفاظ بقاعدة رأ  مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال  •

 

 إلـــى املبــــاديء ، مســـتعينة فـــي ذلـــك ب ملـــال النظـــامي لـــ  بشــــ ل مســـتمرفايـــة رأ  املـــال واســـتخدام رأ  اكتراقـــب امل موعـــة 
ح
التقنيـــات إســـتنادا

 ــل ثالثــة مــات املطلو ــة إلــى ل نــة الرقابــة املعلو وتر ــع ركــيي لدولــة ا مــارات العر يــة املتحــدة. وضــعتها ل نــة بــازل واملصــرف امل  التـــيالتطويريــة 

 .أشـهر

 

  تتضم. هــــاعلی  اــــوي تن  ل يا لتشغیلیةا اــــرلم اوا وق لسا اــــرم او    ئتماا اــــرم ا على ءبنا اــــربالم ا جحةر م عةو لمجما وداتجو م و  تك

ــاب  جةدر لما رغی و  میةو لعما نیةزالمی ا في جةدر لما اـــــرلم اا   ئتماا اـــــرم ا ــابأن  وق لسا اـــــرم ا فی ر  ع میت . هـــ  زكرالما في رل سائ ا اـــــرم ا هـــ

 رسعاأ اـــــــــــرم او   حر ل ا دلمع اــــــــــرم ا  تتضمو  وق لسا رسعاأ في كةر لحا  ع لناشئةوا میةو لعما نیةزالمی ا في جةدر لما رغی و  جةدر لما لمالیةا

ــابأن  لتشغیلیةا اــــــــــــرلم اا فی ر  ع میت . و لسلعا راــــــــــــ م او  لملكیةا وق حق في رضل عا اــــــــــــرم او  اجنبیةا تلعمال ا رفص  رةل ساا اــــــــــــرم ا هــــــــــ

 جیة.ر ل اا داخاحا   عأو   مةظان ا  ال  عأو   یةر لبشا ءاطا ا   عأو   اجحةلن ا  رغی أو   ل ا یةا  رغی    لیةدال ا  تلعملیاا   ع  لناتجةا
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 )يتبع( كفاية وإدارة رأس املال 41

 

 )يتبع( إدارة رأس املال

 

 ال النظامي للمجموعة في شقي : يما يلي تحليل رأ  امل 

 

العادي، وا حتياا  • القانوني وا حتيااي العام واار ا   رأ  مال حقوق امللكية العادية الشق ااول ويشتمل على رأ  املال  ي 

العادلةاحتياايات    , املحتجية ملموسةال املوجودات  بعد  صم  ,  القيمة  بال غير  تتعلق  ا رى  تنظمية  و  عديالت    عناصر , 

مصرف اإلمارات  ش ل مختلف اغراض كفاية را  املال بموجب ارشادات  جة في حقوق امللكية و لكا يتم التعامل معها ب املدر 

 . ية املتحدة املركيي العر 

 .   ئتماا ارلم ا  جحةاملر  وداتجاملو ما اجمالي  %1.25  يتجاوز مخص  عام   يت و  ما    الشق الثاني لرأ  املال •

 

 نك املركيي: ب تطلبات كفاية را  املال كما هو موضح ما قبل ال يما يلي الحد ا دنى مل 

 

 موعة املوجودات املرجحة لم اار ا ئتما  ما مج %7الحد ا دنى لنسبة الشق ا ول لرأ  املال هو  -

 ما مجموعة املوجودات املرجحة لم اار ا ئتما   %8.5الحد ا دنى لنسبة الشق ا ول هو   -

 ما مجموعة املوجودات املرجحة لم اار ا ئتما   %10.5ول هو مجموع نسبة كفاية را  املال ا   -

 

ملوجودات املرجحة لم اار ا ئتما , يجب الحفاظ على مخي  مؤقت الحماية  ما مجموعة ا  %7با ضا ة الى الشق ا ول لرأ  املال هو  

 . ول ما مجموعة املوجودات املرجحة لم اار ا ئتما  على ش ل الشق ا   %2.5الرا  مالية قدره 

 

ليتم ا طاره  لك, يجب الو اء بمتطلبات العازلة  الدورية املضادة باستخدام الشق ا ول.  مستوى العازل الدوري امل ذعالوة على   ضادة 

 .نك املركيي  لو يوجد متطلبات للعازل الدوري املضاد  الل الفترة الحاليةبما قبل ال 

 

املفروضة املال  بجميع متطلبات رأ   املرتفع وترجمة    التزمت امل موعة  التضخم  تأثير  باستثناء  املال  ا وأعدت نسب كفاية رأ    ارجيح

 العملة الناتجة عا العمليات اللبنانية.
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 )يتبع( كفاية وإدارة رأس املال 41

 3بازل 

إحتساب   العر ية  نسب  يتم  اإلمارات  لدولة  املركيي  املصرف  عا  الصادرة  للتعاميم   
ح
و قا املال  رأ   استثناء    و  املتحدةكفاية  على  بناءح 

ليقي  الذي يواج  الوضع املالي اللبناني كما  ارتفاع مستوى عدم ا  بسببمحدد ورد ما املصرف املركيي لدولة اإلمارات العر ية املتحدة  

ى العمليات اللبنانية  تأثير التضخم املرتفع عل   يشمل    حساب رأ  املال  بناء على هذا اإلستثناء املحدد، إ     .40هو موضح في اإليضا   

اللبنانية العمليات  عا  الناتج  العملة  الل.  وتحويل  للعمليات  املالية  املعلومات  ترجمة  يتم  لغرض  حيث  الرسمي  الصرف  بسعر  بنانية 

 حساب نسب كفاية رأ  املال. 

 

 

   2021 ديسمبر  31 

 ألف درهـم 

  2020ديسمبر  31 

 ألف درهـم

 )مدققة(  )مدققة( 
    

    املال   قاعدة رأس

 2,723,616  2,920,471 اإلجمالي املوحد  كفاية رأ  املال 

 -  - الشق ااول اإلضافي

    

 2,723,616  4712,920, 1مستوى 

 339,773  356,602   2مستوى 

 3,063,389  3,277,073 مجموع قاعدة رأس املال 

    

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 27,181,855  8,19828,52 مخاار ا ئتما  

 266,517  633,757 مخاار السوق 

 1,149,361  1,197,702 مخاار  شغيلية  

 28,597,733  30,359,657 ملخاطراملوجودات املرجحة حسب ا

 

    نسب رأس املال 

 % 9.52  % 9.62 اإلجمالي املوحد نسبة كفاية رأ  املال 

 % 9.52  % 9.62 نسبة الشق ااول 

 % 10.71  % 10.79 ة العادية نسبة حقوق امللكي 

 

 

اللبنانية بعد ترجمة املعلومات املالية  لو  انت امل موعة قد أدرجت تأثير التضخم املرتفع وترجمة العملة الناتجة عا العمليات 

بة الشق ااول  نس ,  نسبة كفاية رأ  املال اإلجمالي املوحد للعمليات اللبنانية بسعر الصير ة لغرض حساب نسب كفاية رأ  املال ،  إ   

 % على التوالي. 5.58% و 4.41 ,% 4.41  نسبة حقوق امللكية العادية و
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  19-كوفيد  تأثير  42

والذي تفش ا على مستوى العالم، مما  سبب في حدوخ عدم   2020( مطلع العام  19-وجود  يرو   ورونا املستجد ) و يد تم تأكيد 

جابة لذلك، ارحت الح ومات واملصارف املركيية  طة دعم اقتصادي وإجراءات استقرار في الشر ات والنشاط ا قتصادي. واست

 يل التأثير على اا راد والشر ات. إغاثية )بما  يها تأجيل سداد الد عات( لتقل 

 

ة( لحا ت عدم  في إاار تحديد  سائر ا ئتما  املتوقعة ، وضعت امل موعة في ا عتبار التأثير املحتمل )بناء على أ ضل املعلومات املتاح

قبل الح ومات واملصارف   آ ذة في الحسبا  الدعم ا قتصادي وإجراءات اإلغاثة املتخذة ما 19 –اليقي  التي  سببها جائحة  و يد 

املركيية. كما وضعت امل موعة في الحسبا  اإلشعارات الصادرة عا مصرف اإلمارات العر ية املتحدة املركيي بشأ   طة الدعم  

 . 2020مار   27ملوجهة واإلرشادات الصادرة عا مجلس معايير املحاسبة الدولية بتاريخ ا قتصادي ا 

 

 )يتبع( 19-تأثير كوفيد 42

 ادة الجوهرية في مخاطر الئتمان الزي

رقم   املالية  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار  املرحلة    9موجب  ما  القروض  ترحيل  املطلوب  املرحلة    1،ما  حا  2إلى  في  ل  انت  إذا و قط 

زيادة كبيرة في مخاار  تخضع لييادة كبيرة في مخاار ا ئتما  منذ منحها. تحدخ الييادة الكبيرة في مخاار ا ئتما  عندما ي و  هناك  

 حدوخ التعثر على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. 

 

ي ا عتبار السبب ااساس ي اي صعو ة مالية وما  تواصل امل موعة تقييم املقترضي  ملؤشرات أ رى ما عدم احتمال الد ع، مع اا ذ ف

ا نتيجة  و يد   الطويل. أو على املدى  19 -إذا  ا  ما املحتمل أ  ي و  مؤقتح

 

، ارحت امل موعة برنامج التخفيف ما أعباء الد ع ملتعامليها املتأثريا ما  الل تأجيل سداد الر ح/املبلغ ااصلي املستحق  2020 الل 

تتراو  ما   إلى  ملدة  ملعال ة مشكالت     سعةشهر  أنها سيولة قصيرة ااجل  الد ع هذه على  أعباء  التخفيف ما  اعتبار مبادرة  تم  أشهر. 

 ق النقدي للمقترضي . وقد يشير برنامج التخفيف ما أعباء الد ع املقدم للمتعاملي  إلى زيادة كبيرة في مخاار ا ئتما . ومع ذلك،  التد 

ا إلى حدوخ زيادة كبيرة في مخاار ا ئتما  وا نتقال ما   ة إلى أ رى   عتقد امل موعة بأ  تمديد    ترات تأجيل الد عات لا يؤدي تلقائيح

الت  املقترضي   ضما  ملساعدة  املبادرة  هذه  تقديم  يتم  أن   اعتبار  على  املتوقعة،  ا ئتما   حساب  سائر  اغراض  املحدد  صنيف 

و اء  و يد   تفش ي  ما  استئنا  19املتضرريا  لتمكي   على  ووا ية  معلومات  ا ية  تتو ر  املرحلة    هذه  في  منتظم.  بش ل  الد عات  ف 

قيود بي    
ح
التمييز  رديا ما  النهج    امل موعة  وهذا  بها.  الصلة  ذات  ا ئتما   مخاار  في  ترة  والتغير  للمقترضي   ااجل  قصيرة  السيولة 

 هو مشار إلي  في إشعار  طة الدعم ا قتصادي الشاملة  املوجهة.يتوا ق مع توقعات مصرف اإلمارات العر ية املتحدة املركيي ملا  

 

ا ئتما التسهيالت  لتمديد  املحاسبي  ااثر  تقييم  ) و يدتم  بسبب  واحدة  ملرة  الدولي    19-نية  املعيار  ملتطلبات   
ح
و قا معال ت   وتمت   )

 ما أجل  عديل أح ام وشروط الترتيبات. 9إلعداد التقارير املالية رقم 

 

 ومات التطلعيةاملعل

لسيناريوها النتائج  ما  بتقييم مجموعة  امل موعة  قامت  الحالية،  املؤكدة  ا قتصادية غير  البي ة  الوز   في ضوء  و  الكلي  ا قتصاد  ت 

في    Covid-19  ب املرتبط بها, و تحليل اثرها على تقديرات  سائر ا ئتما  املتوقعة و قا لذلك. قامت امل موعة بدمج املتغيرات املتأثرة  

التقارير املالية   لتعك  9حسابات املعيار الدولي إلعداد   ، ال لية املحدثة  بما في ذلك التوقعات ا قتصادية   ، تأثير  في  . وقد  Covid-19س 

إلى   بنحو  )  2021ديسمبر    31في  تأثير     أدى ذلك  يقدر  إمارا ي  155تأثير  الخسائر ا ئتمانية    (2020  ديسمبر   31في    مليو  درهم  على 

 املنتهية. السنةوهو ما ينعكس في بيا  الر ح والخسارة  الل  ,  ات اا رى مالتراكما  وقعة صافياملت 
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 يتبع() 19-تأثير كوفيد 42

 املعلومات التطلعية

النتائج   اليقي  املتأصل، و التالي قد تختلف  توقعات واحتما ت الحدوخ لعدم  بالنسبة اي توقعات اقتصادية، تخضع  كما هو الحال 

 لية بش ل كبير عا تلك املتوقعة. الفع

 

 تحليل العمالء املستفدين من تاجيل الدفع 

بر  بموجب  للتمويل  الصفرية  الت لفة  املتحدةتبلغ  العر ية  اإلمارات  مصرف  امل موعة      TESS  نامج  تو ره  شيئالذي  ديسمبر    31في      

 . تأثريالتخفي  املد وعات للعمالء امل  مليو  درهم(  334: 2020ديسمبر  31) 2021

 

الد  تأجيل  املستفيديا ما  ، قسمت امل موعة عمالئها  املركيي  املتحدة  العر ية  ا ملتطلبات مصرف اإلمارات  إلى مجموعتي  على  و قح  ع 

 النحو التالي: 

 

مشا ل1امل موعة   يتجاوز  ،بما  بهم  الخاصة  ا ئتما   جدارة  في  كبيرة  يواجهوا  غييرات  أ   توقع  يُ الذيا    العمالء  السيولة    :  شمل 

 . 19-والذيا تأثروا بش ل مؤقت و معتدل بأزمة  و يد

 

بش ل جوهري. سيبقى    تسهيالتل ، و التالي   ُيتوقع أ  تتأثر القيمة ا قتصادية للبالنسبة لهؤ ء العمالء ، ُيعتقد أ  تأجيل الد ع  عا

 ، على ااقل اوال مدة اازمة ، أو محنتهم ، أمهما أقصر.  9الية رقم هؤ ء العمالء في املرحلة الحالية ما املعيار الدولي إلعداد التقارير امل 

 

ا  غييرات جوهرية في جدارة ا ئتما  الخاصة بهم ، باإلضا ة إلى قضايا السيولة التي ستتم  :  شمل العمالء املتوقع أ  يواجهو 2امل موعة 

 معال تها عا اريق تأجيل الد ع. 

 

ت يوجد   ، العمالء  لهؤ ء  املرحلة  بالنسبة  لترحيل  ا ئتما   مخاار  في  تواصل    9دهور  اف  املالية.  التقارير  إلعداد  الدولي  املعيار  ما 

مراقبة   عند  امل موعة  التزاماتهم  ما  أي  سداد  على  املحتملة  القدرة  عدم  مؤشرات  ،  صوصا ح  العمالء  لهؤ ء  ا ئتمانية  ال دارة 

 استحقاقها.
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 بع()يت 19-تأثير كوفيد 42

 معلومات التأجيل في بداية العام 

   2021العمالء املستفيدو  ما التأجيل في 

 دي املوجهة + عمالء غير مشمولي  في  طة الدعم اإلقتصادي املوجهةعمالء مشمولي  في  طة الدعم اإلقتصا 

 

 2021 يناير  1تاريخ املحفظة: 

مخصص انخفاض  

 القيمة 

تاجيالت   التعرض

 الدفع 

عدد العمالء  

جل املؤ   

  

     ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

 القطاع املرحلة املجموعة     

1مجموعة  36 4,031  32,422 330 1مرحلة    الخدمات املصر ية لأل راد  

 مجموع الخدمات املصرفية لألفراد 36 4,031 32,422 330
       

       

1مجموعة  18 532,359 3,748,916 35,761 1مرحلة   املصر ية التجاريةالخدمات    

116 536,95 2مجموعة  8 12,056     

35,877 13,785,87  544,415 26    

1مجموعة  8 100,035 605,492 114,871 2مرحلة     

2مجموعة  10 213,963 1,331,944 196,305    

311,176 1,937,436 313,998 18    

347,053 5,723,307 ,413858 تجاريةمجموع الخدمات املصرفية ال 44   
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( 19-تأثير  كوفيد 42

 

 معلومات التأجيل في بداية العام 

    2021أجيل في العمالء املستفيدو  ما الت   
 

 عمالء مشمولي  في  طة الدعم اإلقتصادي املوجهة + عمالء غير مشمولي  في  طة الدعم اإلقتصادي املوجهة

مخصص انخفاض  

 القيمة 

تاجيالت   التعرض

لدفع ا  

عدد العمالء  

 املؤجل 

1202ديسمبر  31تاريخ املحفظة:    

     ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

لةاملرح املجموعة       القطاع 

1مجموعة  26 3,589 20,558 144 1مرحلة    الخدمات املصر ية لأل راد  

 مجموع الخدمات املصرفية لألفراد    

144 20,558 3,589 26    

       

930,89 1مجموعة  19 385,046 2,643,365  1مرحلة    الخدمات املصر ية التجارية 

2مجموعة  8 58,728 222,081 3,517    

34,416 2,865,446 443,774 27    

1مجموعة  4 80,763 511,951 29,146 2مرحلة     

2مجموعة  8 278,940 1,089,814 136,135    

165,281 1,601,765 359,703 12    

1مجموعة  - - - - 3مرحلة     

2مجموعة  2 68 312 197    

197 312 68 2    

 مجموع الخدمات املصرفية التجارية    

199,894 ,467,5234  803,545 41    
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 لألدوات املالية  القيمة العادلة 43

 

 بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  والخسـائراإلستثمارات  

اإلســـتثمارات فـــي أوراق ماليـــة أو املحـــددة بالقيمـــة العادلـــة مـــا  ـــالل اار ـــا  أو الخســـائر رض املتـــاجرة تمثـــل اإلســـتثمارات املحـــتف  بهـــا بغـــ 

ــال.  وارتفــــاع قيمــــةتــــاجرة م اســــب امل و أر ــــا  توزيعــــات اار ــــا  و مــــا  ــــالل  للحصــــول علــــى عائــــدات رصــــة  موعــــةللمجتقــــدم  التـــــيو  رأ  املــ

، كمــا تتضــما 2020ديســمبر  31علــى أســعار اإلغــالق املعلنــة كمــا فــي  مهــا العادلــة ســتند قي  تتضما تلك ا ستثمارات أوراق ملكيــة مدرجــة

 انظمــة التســعير املقبولــة بشــ ل عــاممدرجــة  ســتمد قيمهــا العادلــة مــ  غيـــرســندات 
ح
 بــأ  جميــع ، ا التقييــيم الــدا لي الــذي يــتم و قــا

ح
علمــا

 أسعار السوق املالحظة.املد الت املستخدمة في التقييم مستوحاة ما  

 

 الشامل اآل رمدرجة محتف  بها بالقيمة العادلة ما  الل الد ل    غيـرإستثمارات  

يــتم  التـــيو ( درهــممليــو   175: 2020) درهــممليــو   172مدرجة محــتف  بهــا بمبلــغ  غيـرأوراق مالية على  املوحدة تتضما البيانات املالية

نمــاذج التســعير املعتــرف بهــا مقارنــة مــع أدوات مشــابهة مدعومــة بنمــاذج  قياســها بالقيمــة العادلــة. يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إلــى

ويتضــما نمــوذج التقيــيم بعــ  التحاليــل غيــر املدعومــة بأســعار و وائــد مســتخدمة  صــم التــد قات النقديــة و قــا لإلســتثمار والقطــاع. 

 عادة ما قبل السوق.

 

ســهم فــي الشــر ات املماثلــة مــد الت هامــة فــي نمــوذج التقيــيم. إذا  انـــت  ســتخدم قيمــة نســب املقارنــة وأســعار اا  التـــيا ســتثمارات تمثــل 

ات اا ــرى ثابتــة  ــإ  القيمــة العادلــة لــألوراق املاليــة ســتزيد/ تقــل غيـــر   أ  جميــع املت أعلــى/ أقــل فــي حــي %5أســعار أســهم الشــر ات املماثلــة 

 (.درهممليو    9: 2020) درهممليو    9بواقع  

 

 بقيمتهــا املدرجــة كجــيء مــا الت  غيـرأثر الت ب  ا عتـرافتم  
ح
 ات املتراكمــة فــي القيمــة العادلــة فــيغيـــر في تقييم القيمة العادلة واملعتــرف بهــا ســابقا

 حقوق املساهمي .

 

 بالت لفة املطفأةاملقاسة املالية  دوات  القيمة العادلة لأل 

ة للموجــودات واملطلو ــات املاليــة الــواردة فــي البيانــات املاليــة املدرجــ الد تريــة اإلدارة أ  القــيم تــرى أدنــاه، ل و فــي ال ــدباســتثناء مــا هــو مبــي  

 تقارب قيمها العادلة.املوحدة  

  2021 2020 

 القيمة العادلة   القيمة الد ترية   القيمة العادلة  الدفترية  القيمة  

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم املستوى  

      وجودات  امل 

ى موجـــــــــــــودات ماليـــــــــــــة أ ـــــــــــــر  -

 4,242,127 4,240,833 4,358,362 4,351,247 3 بالت لفة املطفأة

 20,519,282 20,519,282 21,314,047 21,314,047 3 قروض وسلف، صافي- 

      

      طلوبات  امل 

 23,672,584 23,672,584 23,757,419 23,757,419 2 ودائع العمالء  -

 3,167,603 3,057,269 3,576,114 3,516,679 2 سندات ديا مصدرة -
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( لألدوات املالية  القيمة العادلة 43

 

 بالت لفة املطفأة على أسا  أسعار السوق.املقاسة  العادلة للموجودات املالية اا رى القيمة    ُتبنا

 

 ا عتـراف بقيا  القيمة العادلة في بيا  املركي املالي املوحد

 لـــألدوات املا
ح
 3إلـــى  1ليـــة التــــي يـــتم قياســـها بعـــد ا عتــــراف ااولـــي بالقيمـــة العادلـــة، مقســـمة إلـــى املســـتويات مـــا يقـــدم ال ـــدول التـــالي تحلـــيال

 إلى الدرجة
ح
 التـي يمكا  يها مالحظة القيمة العادلة. استنادا

 
 

املال  1املستوى   • ااوراق  أسواق  في  لة(  املعد  )غيـر  املتداولة  ااسعار  ما  املستمدة  تلك  هي  العادلة  القيمة  النشطة  قيا   ية 

 للموجودات أو املطلو ات املطابقة.

ما    2املستوى   • املستمدة  تلك  هي  العادلة  القيمة  )ا  غير أ رى    مد الت قيا   املستوى  ضما  املدرجة  يمكا    التـي(  1اسعار 

بش لم   أو  ااسعار(  في  )كما   
ح
مباشرة إما  املطلو ات،  أو  املوجودات  في  ااس  غيـرمالحظتها  ما  املستمدة  )أي  بما  يها  مباشر  عار، 

 (.نظاميـة  غيـراملدرجـة في أسـواق  ااسعار 

تقني   3املستوى   • ما  املستمدة  تلك  هي  العادلة  القيمة  التقييم  قيا   ل  شمل    التـيات  املطلو ات  مد الت  أو       التـيلموجودات 

 ملحوظة(. غيـربيانات السوق )بيانات  إلى  مالحظاتها  في  ستند 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 )يتبع( لألدوات املالية  قيمة العادلةال 43

 

 )يتبع(  ا عتـراف بقيا  القيمة العادلة في بيا  املركي املالي املوحد
 

 الحالية.  الل السنة 2و   1تحويالت بي  املستوى  تتم أية لم
 

 

 املجموع

املستوى  

  املستوى األول  املستوى الثاني  الثالث 

  2021 ر ديسمب 31 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة      

 لخسائرإستثمارات بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو ا     

 ملكية مدرجة  اسهم 172,948 - - 172,948

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    

 ملكية مدرجة  اسهم  140,265 - - 140,265

 ملكية غير مدرجة  اسهم  - - 171,592 171,592

 سندات ديـا غير مدرجة    - 1,950 - 1,950

 املجموع 313,213 1,950 173,212 486,755

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلة طلوبام    

 بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر سندات ديا     

 سندات ديا مدرجة   1,836,500 - - 1,836,500

 أخرى  / مطلوبات موجودات    

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة  - 9,083 - 9,083

 للمشتقات  السالبةادلة القيمة الع - ( 8,922) - ( 8,922)

 2020ديسمبر  31

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة      

 إستثمارات بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر    

 ملكية مدرجة  اسهم 121,760 - - 121,760

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    

 ملكية مدرجة  اسهم 94,818 - - 94,818

 ملكية غير مدرجة  اسهم - - 175,042 175,042

 سندات ديـا غير مدرجة    - 29,358 - 29,358

 املجموع 216,578 29,358 175,042 420,978

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلة طلوبام    

 بالقيمة العادلة ما  الل اار ا  أو الخسائر سندات ديا     

 سندات ديا مدرجة  1,896,682 - - 1,896,682

 أخرى  موجودات    

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة  - 49,730 - 49,730

 للمشتقات  السالبةالقيمة العادلة  - ( 15,941) - ( 15,941)
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 لألدوات املالية )يتبع(  القيمة العادلة 43
 

 :الشامل اآل رى بالقيمة العادلة ما  الل الد ل قيا  القيمة العادلة للموجودات املالية اا ر    3 سوية املستوى 

  2021  2020 

 ألف درهـم  ألف درهـم   

     

 209,252  175,042  الرصيد اإل تتاحي 

 -  614  إضا ات  الل السنة

 -  ( 1,837)  إعادة التصنيف  الل السنة 

 ( 34,210)  ( 2,227)  الخسائر املعترف ب  في الد ل الشامل اآل ر

 175,042  171,592  يد النهائي الرص

 

 املستخدمة في قياس القيمة العادلة املدخالت غير امللحوظة 

 

 اس القيمة العادلةيتأثير املدخالت غير امللحوظة على ق

 

أو    غم ما أ  امل موعة  عتقد أ  التقديرات الخاصة بها  يما يتعلق بالقيمة العادلة  عتبر مناسبة،  ا  استخدام ا تراضاتعلى الر 

املستوى   في  بقياسات القيمة العادلة  للقيمة العادلة.  يما يتعلق  إلى قياسات مختلفة  بنسبة  3ارق مختلفة قد يؤدي  التغيير  ،  إ  

 ا  تراضات البديلة املعقولة املستخدمة سي و  ل  التأثير التالي:   في ا تراض أو أكثر ما  10%

 ة األخرى التأثير على اليرادات الشامل  2021ديسمبر   31

 سلبي  إيجابي 

 +17,159 -17,159 

  

 التأثير على ا يرادات الشاملة اا رى  2020ديسمبر   31

 سلبي  إيجابي  

 +17,504 -17,504 

 

 :الرئيسية الفتراضات في  للتغيرات  العادلة بالقيمة واملقاسة 3 املستوى  ضمن املالية لألدوات العادلة مةالقي على التأثير

  ااداة    ة حسب معقول  بش ل  املحتملة البديلة ا  تراضات باستخدام ،  3املستوى  ضما ادوات العادلة القيمة على ثيرالتأ  يعتبر

 .للغاية محدود  املالية، 

 

 العادلة بالقيمة املسجلة غير املالية األدوات

  املركيي  املتحدة  العر ية اإلمارات مصرف ىلد  واارصدة النقد العادلة بالقيمة  امل  لة  غير  املالية ادوات  العادلة القيم  تتضما 

 ءالعمال  ئعوودا بنوك إلى واملستحق امقدم املد وعة املبالغ  باستثناء اا رى  واملوجودات والسلفيات والقروض  بنوك ما واملستحق

 امل  لة غير   املالية دواتا  العادلة القيم تختلف    .امللحوظة السوق  تال مد   على بناءح  2 املستوى  ضما  املصنفة اا رى  واملطلو ات 

 .الد ترية قيمها عا  جوهري  بش ل العادلة بالقيمة
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 لألدوات املالية )يتبع( القيمة العادلة 43

 

 يتبع() العادلة يمةبالق املسجلة غير املالية األدوات

 

 :املالية البيانات في العادلة بالقيمة امل  لة غير املالية ادوات  العادلة القيم لتحديد املستخدمة وا  تراضات للطرق  وصف يلي   يما 

 

 الدفترية قيمها العادلة قيمها تقارب  التي املوجودات

 

 الد ترية   قيمها أ  املفترض ما )أشهر ثالثة ما  أقل( ااجل  قصيرة  قاقا ستح تواريخ ذات املالية واملطلو ات باملوجودات  يتعلق   يما 

 .محددة استحقاق تواريخ لها ليس التي التو ير  وحسابات الطلب تحت الودائع  لىع ا  تراض هذا تطبيق تم .العادلة قيمها  تقارب

 

 الثابتة الفائدة أسعار ذات  املالية األدوات

 

  السوق  لدى الفائدة معد ت مقارنة  الل ما ةاملطفأ بالت لفة امل  لة املالية واملطلو ات داتللموجو  العادلة القيمة تقدير  يتم

  الخاصة املقدرة  العادلة  القيمة ترتكي  .مماثلة مالية بأدوات  الخاصة الحالية السوق  أسعار مع مرة  اول  ابه ا عتراف يتم عندما 

 يتعلق    يما السوق  لدى  السائدة  الفائدة  أسعار  باستخدام املخصومة النقدية ت التد قا على  ثابتة  ائدة اسعار  تخضع التي  بالودائع

 إجراء يتم املتغيرة الفائدة  أسعار ذات املالية باادوات  يتعلق  يما  .ا ستحقاق وتواريخ مانيةا ئت  السمات نفس  لها التي  الديا بسندات

 .مرة اول  بااداة ترافا ع يتم عندما ا ئتمانية الفروق في  التغير يعكس ل ي  عديل 

 

   إعادة بيان العام السابق 44

 

في إاار  2019في عام   البنك على قطعة أرض ما مقترض  بناءح  ، استحوذ  للمقترض  ا  عرض القرض  للديو  وألغى جيئيح  سوية جيئية 

 خسارة وقت الشراء. على القيمة العادلة لألرض في تاريخ ا ستحواذ. لم يكا للمعاملة أي تأثير على بيا  الر ح أو ال

 

في إاار مشروع تطوير مستمر،    الل العام ، و النظر إلى حقيقة أ  اارض م  لة لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي باسم املطور 

بسبب   باارض.  املرتبطة  وا لتزامات  الحقوق  جميع  لدمها  ليس  أن   امل موعة  قدرت  حيازة  أ  قد  وقت  التطوير  قيد  املشروع  ا     

بيع اارض و سليم  .ضاار  للبيع ونتيجة لذلك سيتم  ها  للمقترض وهو مطور املشروع حقوق تطوير اارض. تم  سويق املشروع بالفعل 

إلغاء ا عتراف بمخاار القرض وا عتراف باارض لسداد   إلى أ  معايير  للمشتريا عند ا نتهاء ما املشروع. لذلك،  لصت امل موعة 

 ي تاريخ ا ستحواذ. الديا لم يتم الو اء بها ف

  

رقم   الدولي  املحاسبة  ملعيار  ا 
و قح امل8لذلك،  التقديرات  في  والتغييرات  املحاسبية  السياسات  امل موعة  ،  قامت  واا طاء،  حاسبية 

 بتصحيح الخطأ عا اريق التعديل بأثر رجعي على اارقام املقارنة في البيانات املالية املوحدة لتعكس العرض املناسب. 

  

مبلغ    نتيجة تصنيف  امل موعة  أعادت  امل   1.063لذلك،  املوجودات  ما  إمارا ي  درهم  سداد مليو   مقابل  عليها  إلى  ال   ستحوذ  ديو  

التد قات  ق و يا   املوحد  الخسارة  أو  الر ح  بيا   على  التصنيف  إعادة  يؤثر  عديل  للقرض.    املقترض  روض وسلف إلعادة  عرض 

 وق امللكية املوحد. النقدية املوحد و يا  التغيرات في حق
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   إعادة بيان العام السابق 44

 

 2020ديسمبر  31بيان املركز املالي املوحد كما في 

 كما معاد بيانها إعادة التصنيف  تأثير  السابق  عرضت كما   

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

    2019 يناير  1بيان املركز املالي املوحد كما في 

 20,519,282 1,063,675 19,455,607 قروض وسلفيات، صافي 

 2,956,490 ( 1,063,675) 4,020,165 موجودات مستحوذ عليها مقابل سداد ديو  

    

   عتماد البيانات املالية املوحدةا 45

 

 . 2022 أغسطس 24 تم اعتماد البيانات املالية املوحدة وإجازة إصدارها ما قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  


