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 مقدمـة

 شار إليهاوي)والشركات التابعة له )" البنك "(  لبنك الشارقة ش. م. عاملرفق  املوجز املوحد املرحليقمنا بمراجعة بيان املركز املالي 

التغيرات و الدخل الشامل و ألرباح أو الخسائر لاملوجزة املوحدة املرحلية البيانات وكل من  2020 سبتمبر  30"املجموعة"( كما في  مًعا بــ

املالية  املعلوماتمسؤولة عن إعداد هذه  اإلدارةأشهر املنتهية بذلك التاريخ. إن  تسعةالالتدفقات النقدية لفترة و امللكية في حقوق 

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
. إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه املعلومات ة: التقارير املالية املرحلي34املرحلية وعرضها وفقا

 إلى مراجعتنا.
ً
 املالية املرحلية إستنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيار الدولي حول عمليات املراجعة رقم 
ً
ا مدقق يجريه، "مراجعة املعلومات املالية املرحلية التي 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

ة". تتضمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيس ي من األشخاص أالحسابات املستقل للمنش

 من نطاق املسؤولين عن األمو 
ً
ر املالية واملحاسبية، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق املراجعة أقـل جوهريا

 للمعايير الدولـية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامـة التي ي
ً
مكن القيام بالتدقيق وفقا

 ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.أن يبينها التدقيق. لذا

 

 اإلستنتـاج 

 إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن املعلومات املالية 
ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي املرحلية إستنادا

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
 .34الجوهرية، وفقا
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 أمر آخر

 بشأن تلك البيانات من قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأًيا غير معدل 2019ديسمبر  31املوحدة كما في البيانات املالية تم تدقيق 

من قبل مدقق  2019 سبتمبر  30للفترة املنتهية في املوجزة املوحدة املرحلية مراجعة املعلومات املالية  لقد تمت. 2020يوليو  8في 

 .2019 أكتـوبر  24في  بشأن تلك املعلوماتحسابات آخر أبدى استنتاًجا غير معدل 

 

 (ديلويت آند توش )الشرق األوسط

 

 

 

 

 أكبـر أحمد
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 2020 نوفمبـر  15

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
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 غير مدقق( )  املرحلي   املوحد املوجز    ائر بيان األرباح أو الخس 

 سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 

 أشهر املنتهية في   الثالثة لفترة   

 سبتمبر   30

ة أشهر املنتهية في  ع س ت لفترة ال 

 سبتمبر   30

 2019 2020 2019 2020 إيضاح 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم   

 1,022,542 909,836 356,593 284,680  إيرادات الفوائد 

 ( 691,200) ( 619,784)  ( 248,444) ( 192,329)   مصاريف الفوائد 

 331,342 290,052 108,149 92,351  صافي إيرادات الفوائد  

 
     

 73,687 71,389 23,756 24,239  صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 9,242 147,688 2,810 4,905 22 أرباح عمالت أجنبية

 17,718 ( 24,763)  2,107 10,220  من االستثمارات )الخسارة( الربح / 

 14,126 272,580 1,845 196,094 23 اإليرادات األخرى 

 446,115 756,946 138,667 327,809  إيرادات العمليات 

 ( 19,395) ( 390,082)  ( 20,389) ( 129,721)  17 صافي خسارة انخفاض قيمة املوجودات املالية

 426,720 366,864 118,278 198,088  ادات العمليات صافي إير 

 

 ( 231,870) ( 218,044)  ( 91,584) ( 79,800)   وإدارية  مصاريف عمومية

 ( 4,433) ( 937)  ( 1,478) ( 313)   ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

 190,417 147,883 25,216 117,975  الربح قبل الضرائب 

 ( 18,406) ( 19,498)  ( 5,055) ( 7,792)   خارجية –مصاريف ضريبة الدخل 

 172,011 128,385 20,161 110,183  الربح صافي  

 
     

      عائدة إلى: 

 172,502 129,103 20,338 110,445  مساهمي البنك

 ( 491) ( 718)  ( 177) ( 262)   األطراف غيـر املسيطرة 

  110,183 20,161 128,385 172,011 

 
     

م الواحد  للسه   و املخفف  الربح األساس ي 

 0.082 0.061 0.010 0.052 19   )درهم( 

      

      

 

 

 

 ال يتجزأ 30 إلى 1 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدة من هذه البيانات املالية  جزءا
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 )غير مدقق(   املرحلي   املوحد املوجز    الشامل   الدخل   بيـان 

  سبتمبر   30في    املنتهية أشهر    التسعة لفترة  

 

  30أشهر املنتهية في  الثالثة  فترة  ل 

 سبتمبر 

  30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 سبتمبر 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
     

 172,011 128,385 20,161 110,183 الربح للفترة  
     

     الشامل اآلخر الدخل   ربح |     )خسارة( بـنود 

 إلىبنود لن يتم إ
ً

بيان األرباح أو الخسائر  عادة تصنيفها الحقا

     املوجز املوحد املرحلي

 

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة 

 ( 24,715) ( 8,044)  ( 27,181) 7,474 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

العادلة  مالية بالقيمة  طلوباتصافي التغيـرات في القيمة العادلة مل

 ( 48,671) 25,422 15,415 ( 36,212)  االرباح أو الخسائر نتيجة مخاطر االئتمانمن خالل 
     

 ( 73,386) 17,378 ( 11,766) ( 28,738)  االخر للفترة الشامل    الدخل / الخسارة( )   مجموع 

     

 98,625 145,763 8,395 81,445 للفترة الشامل  الدخل     مجموع 

     

     : عائدة إلى 

 99,116 146,481 8,572 81,707 مساهمي البنك

 ( 491) ( 718)  ( 177) ( 262)  األطراف غير املسيطرة 
     

 98,625 145,763 8,395 81,445 للفترة الشامل  الدخل      مجموع 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30 إلى 1املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 .املرحلية دة املوجزة املوح ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق( املرحلي  املوحد  املوجز  في حقوق امللكية    بيان التغيرات 
 

 

 سبتمبر   30في    املنتهية أشهر    التسعة لفترة  
 

 مجموع 

 حقوق امللكية 

األطراف غير  

 املسيطرة 

مجموع حقوق  

  امللكية العائدة إلى 

 مساهمي البنك 

املحتجزة/  األرباح  

 )الخسائر املتراكمة( 

ة  احتياطي القيم 

 العادلة  

  ة عام   ات احتياط 

  رأس املال  إحتياطي قانوني  حتياطي طوارئ ا  أخرى و 

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

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

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

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

 الدخل الشامل للفترة )الخسارة(/ مجموع  - - - - ( 73,386) 172,502 99,116 (491) 98,625

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

ادة تصنيف التصرف في االستثمارات بالقيم  اع

 خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من 

 احتياطي إنخفاض القيمة  تحويل إلى ا  - - - 107,154 - ( 107,154) - - -

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

 (18)إيضاح  أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت  - - - - - ( 10,806) ( 10,806) - ( 10,806)

 (18 )إيضاح برعاتت - - - - - ( 7.500) ( 7.500)  ( 7.500)

 16املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  تأثير اعتماد  - - -   ( 3,876) ( 3,876)  ( 3,876)

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

          

 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في  2,100,000 1,050,000 640,000 293,109 ( 682,249) ( 291,984) 3,108,876 20,220 3,129,096

 الربح للفترة - - - - - 129,103 129,103 (718) 128,385

 خرامل اآل الش الدخل - - - - 17,378 - 17,378 - 17,378

 الشامل للفترة )الخسارة( /مجموع  الدخل - - - - 17,378 129,103 146,481 (718) 145,763

 احتياطي إنخفاض القيمةمن تحويل   - - - ( 19,372) - 19,372 - - -

 تبـرعات  - - - - - ( 7,500) ( 7,500) - ( 7,500)

 )غير مدقق(   2020سبتمبر    30الرصيد في   2,100,000 1,050,000 640,000 273,737 ( 664,871)  ( 151,009)  3,247,857 19,502 3,267,359
 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية 30 إلى 1تشكل اإليضاحات املرفقة 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة جزءا
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 )غير مدقق(  املرحلي املوحداملوجز  بيان التدفقات النقدية

 بتمبر   س   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 2020 سبتمبر   30  2019 سبتمبر  30

 

 ايضاح

 

   ألف درهم   ألف درهم

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية     

 للفترةالربح    128,385  172,011

 على:   تعديالت     

 استهالك املمتلكات واملعدات   23,071  24,367

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة  937  4,433

 على أدوات الدين   خصمال)العالوة(/  اطفاءصافي    ( 754)   462

 من بيع ممتلكات ومعدات   الربح  ( 1,124)   ( 629)

 سندات دين مصدرة  منمن القيمة العادلة    (الربح)/صافي الخسارة  32,054  ( 64,935)

 من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة  (/الخسارةالربح)صافي    ( 32,054)   67,411

 موجودات مالية أخرى من  قيمة عادلة    خسارةصافي    40,918  43

 من االستثمار العقاري   صافي خسارة  -  1,000

 انخفاض قيمة موجودات مالية   سارةخصافي    390,082  19,395

 ارباح مستلمةتوزيعات    ( 16,187)   ( 16,638)
     

 وجودات واملطلوبات التشغيلية أرباح العمليات قبل التغيـرات في امل   565,328  206,920

 تغييرات في 

 أشهر  ثالثةبنوك والتـي تستحق بعد  الالودائع واألرصدة املستحقة من    27,548  ( 14,509)

 ركزية املبنوك  الالوادائع اإللزامية لدى    65,386  73,050

 ياتالقروض والسلف  ( 2,071,452)   ( 2,106,370)

 موجودات أخرى   110,309  ( 148,180)

 ودائع العمالء  1,927,005  640,909

 مطلوبات أخرى   ( 59,162)   114,301

 األنشطة التشغيلية   ( املستخدم في الناتج من/ )   النقد   564,962  ( 1,235,879)

 دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات  ( 7,500)   ( 18,306)

 ألنشطة التشـغيـلية   ( م في املستخد )   من/   الناتج   صـافي النقد   557,462  ( 1,252,185)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية     

 شراء ممتلكات ومعدات  ( 3,998)   ( 80,026)

 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  10,229  5,363

 إضافات الى إستثمارات عقارية  ( 82,224)   ( 66,044)

 شراء موجودات مالية أخرى   ( 1,921,225)   (6,656)

 بيع موجودات مالية أخرى   املتحصل من  77,776  202,803

 ارباح مستلمةتوزيعات    16,187  16,638

 األنشطة االستثمارية   الناتج من   / )املستخدم في( صافي النقد    ( 1,903,255)   72,078

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

 سندات دين مصدرة  -  2,644,561

 املعاد شراؤها ندات دين مصدرةس  -  ( 1,126,931)

 تسوية جزئية لسندات دين مصدرة  ( 721,539)   -

 دفع التزام إيجار  ( 14,486)   -

 األنشطة التمويلية    (/الناتج من املستخدم في ) صافي النقد    ( 736,025)   1,517,630

 في النقد وما يعادله   الزيادة   / ( النقص )   صافي   ( 2,081,818)   337,523

 النقد وما يعادله في بداية الفترة  4,034,393  3,203,322

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة  21 1,952,575  3,540,845

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة املرحلية.  30إلى    1تشكل اإليضاحات املرفقة  
ً
 جزءا
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   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 علومات عامة م  1

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

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

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

 

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

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

 

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

 

 عداد  اإل أسس   2

التقـــارير املاليـــة املرحليـــة الصـــادر عـــن مجلـــس  - 34ملعيـــار املحاســـبي الـــدولي رقـــم وفـــق ا للمجموعـــة حليـــةاملر  املـــوجزة املوحـــدة تـــم إعـــداد البيانـــات املاليـــة

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

 

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

 

ديســمبر  31فــي إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة الســنوية للمجموعــة للســنة املنـتــهية فــي  السياسات املحاسبية املطبقــة مــع تلــك السياســات املتبعــة تتفق

2019. 

 

قـــرأ وبـــة فـــي البيانـــات املاليـــة املوحـــدةجميـــع املعلومـــات املطل املرحليـــةاملـــوجزة املوحـــدة  اليـــةال تتضـــمن هـــذه البيانـــات امل ــات بـــالرجوع ل، وينبغـــي أن تأ لبيانـ

 2020ســـبتمبر   30إلـــى  2020ينـــاير  1ر نتـــائج الفتـــرة مـــن ـ. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ال تعتبـــ 2019ديســـمبر  31املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة للســـنة املنتهيـــة فـــي 

 .2020ديسمبر  31في  التي ستنتهي للسنة املالية من املمكن توقعها  التـي للنتائجرورة مؤشرا بالض

 

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة  3

 ملالية املرحلية املوجزة  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات ا  3-1

 1و بعد تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أ

لتقارير املالية املعدلة أي تأثير . لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية لاملالية املوجزة املوحدة املرحلية ، في هذه البيانات2020يناير 

 جوهري على املبالغ املدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على املحاسبة للمعامالت أو الترتيبات املستقبلية.

 

 عمليات اندماج األعمال املتعلق بتعريف العمل التجاري. 3تعديل على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

السياسات املحاسبية والتغيرات  8عرض البيانات املالية واملعيار املحاسبي الدولي رقم  1يالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم تعد ▪

 في التقديرات املحاسبية واألخطاء املتعلقة بتعريف األهمية الجوهرية. 

األدوات املالية: االعتراف  39، واملعيار املحاسبي الدولي رقم يةاألدوات املال 9تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  ▪

 .األدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة باإلصالحات القياسية ملعدل الفائدة 7واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  والقياس

 تعديالت على إطار مفاهيم التقاير املالية ▪
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30في  لفترة التسعة أشهر املنتهية  

 

 )يتبع(   تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة  3

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية بعد       3-2

 املالية الجديدة واملعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يسري العمل بها بعد: لم تقم املجموعة بعد بتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير 

 عملية تقييم تأثير املتطلبات الجديدة.حاليا ب اإلدارة تقوم 

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعّدلة 

سارية للفترات السنوية  

 التي تبدأ في أو بعد 

 

 

 

 

 2022يناير  1 بشأن تعريف األهمية الجوهرية. عرض البيانات املالية 1املحاسبي الدولي رقم  تعديالت على املعيار 

 

 

 

 2022ينايـر 1 عقود التأمين 17املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 

ملعيار ، وعلى االبيانات املالية املوحدة 10تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 

(، وذلك بشأن 2011) االستثمار في الشركات الزميلة واملشاريع املشتـركة 28املحاسبي الدولي رقم 

 معالجة بيع املوجودات أو املساهمة بها من املستثمر إلى شركته الزميلة أو مشروعه املشتـرك. 

 

رجئ تاريخ السريان ألجل 
أ
أ

غيـر مسمى. وال يزال 

 التطبيق مسموًحا به

 

في فتـرة التطبيق األولي، وأنه   جموعةللم املوحدة اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على البيانات املالية تتوقع

في فتـرة التطبيق  جموعةقد ال يسفر تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة عن أي تأثير جوهري على البيانات املالية للم

 ي.األول

 

 األحكام املحاسبية الهامة و املصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد  3-3

يتطلب إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من اإلدارة اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  

 ادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.السياسات املحاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات واإلير 

 

ة  عند إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات املحاسبي

ديسمبر   31على البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  للمجموعة واملصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها املطبقة

 .28كما هو موضح في اإليضاح  COVID-19باستثناء التقديرات واألحكام التي تأثرت بـ  2019
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 إدارة املخاطر املالية   4

ة للمجموعة والسياسات املتعلقة بهــا متوافقــة مــع تلــك املففــح عيهــا فــي البيانــات املاليــة املوحــدة كمــا فــي وللســنة املنتهيــة إن أهداف إدارة املخاطر املالي

 .2019ديسمبر  31في 

 

 أساس توحيد البيانات املالية    5

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

 

 السلطة على املنشأة املستثمر بها، •

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

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

 

املــــوجزة املوحــــدة  جزة املوحــــدة املرحليــــة البيانــــات املاليــــة للبنــــك واملنشــــآت التابعــــة التاليــــة. لقــــد تــــم إعــــداد البيانــــات املاليــــةتضــــم البيانــــات املاليــــة املــــو 

   للشركات التابعة لنفس الفترة املالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك. املرحلية

 

ــى جميــــع املوجـــودات واملطلوبــــات و  ــة بــــين أعضــــاء تلغـ ــة باملعــــامالت املتبادلـ ــة الداخليــــة املرتبطـ ــرادات واملصــــاريف والتــــدفقات النقديـ حقـــوق امللكيــــة واإليـ

 املجموعة بالكامل عند توحيد البيانات املالية.

 

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

ــرات فــي حصصــهم فــي الشــركات  ــر املســيطرة لــتعكس التغـي ملكيــة. يــتم إجــراء تعــديل علــى القــيم الدفتريــة لحصــص البنــك وحصــص حقــوق األطــراف غـي

ــر املســيطرة والقيمــة ا ــراف مباشــرة فــي حقــوق امللكيــة بــالفرق بــين مبــالغ تعــديل حصــص حقــوق األطــراف غـي لعادلــة للمبلــغ املــدفوع/ التابعــة.  يــتم االعـت

 املجموعة.الواجب دفعه، أو املبلغ املستلم/ املتوقع استالمه، وتسجل في حقوق امللكية مباشرة وتوزع على مالكي 
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع(   أساس توحيد البيانات املالية    5

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

 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة اإلستحواذ  سنة التأسيس  نسبة اإلمتالك  إسم الشركة التابعة 

 2020 2019     

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

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

 مالية

 اإلمارات العربية املتحدة  2007 2007 %100 % 100 ريل استيت ش.م.ح بوس
أنشطة تطوير 

 العقارات 

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

عامة  بوليكو للتجارة ال

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

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

 وتطوير العقارات

 بوس للتمويل ليمتد

 
 أنشطة تمويلية جزر كايمان  2015 2015 100% % 100

 اإلمارات العربية املتحدة  2017 2010 %90 % 90 مويلح كابيتال ش.م.ح
أنشطة تطوير 

 العقارات 

تفاقيات إعادة بوس إل

 ليمتد الشراء

 

 أنشطة تمويلية جزر كايمان  2018 2018 100% % 100

 ليمتد لمشتقاتبوس ل

 

 أنشطة تمويلية جزر كايمان  2018 2018 100% % 100
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية  6
 

 

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

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 نقد في الصندوق   96,658  72,105
 (6.1)ايضاح  قانونية ودائع  1,019,465  1,084,851
   حسابات جارية  2,892,300  2,421,579
 شهادات إيداع   2,439,702  2,528,123

6,106,658  6,448,125   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  ( 473,610)   (297,731)

5,808,927  5,974,515   

 

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

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

     

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   3,751,405  2,648,408

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  2,696,720  3,458,250

6,106,658  6,448,125   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  ( 473,610)   (297,731)

5,808,927  5,974,515   
 

 

 

ـــفا  ب 6-1 حســـابات تحـــت الطلـــب، ودائـــع ألجـــل وودائـــع علـــى لـــدى بنـــوك مركزيـــة مختلفـــة وذلـــك ودائـــع قانونيـــة يتطلـــب مـــن املجموعـــة االحـت

متــوفرة لتمويــل العمليــات اليوميــة للمجموعــة. ومــع ذلــك، وافــق لــدى البنــوك املركزيــة غـيــر الودائع القانونية . إن القانونيةأخرى حسب املتطلبات 

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

لـــدى املصـــرف املركـــزي لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة قانونيـــة الودائـــع ال ت، بلغـــ 2020ســـبتمبر   30بالـــدرهم اإلمـــاراتي والـــدوالر األمريكـــي. كمـــا فـــي 

 مليون درهم(. 421: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 355
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 )يتبع( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  7

 

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

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 تحت الطلب   182,976  206,065

 ألجل   10,688  154,892

360,957  193,664   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  ( 1,525)   ( 10,670)

350,287  192,139   
 

 

 

 :البنوكمن  ستحقةامل األرصدةو  للودائعيل الجغرافي )ب( فيما يلي التحل 

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   154,268  321,711
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  39,396  39,246

360,957  193,664   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  ( 1,525)   ( 10,670)

350,287  192,139   
 

 

 إتفاقيات إعادة الشراء  8
 

 

 

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

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  -  457,713

457,713  -   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  -  ( 422)

457,291  -   
 

 

 مليون درهم 460أبرمت اتفاقيات إعادة شراء تم بموجبها الحصول على سندات بقيمة عادلة تبلغ , كانت املجموعة قد 2019ديسمبر  31كما في 

تم إستحقاق هذه السندات  ان مقابل إيداعات النقد. ويحتفظ الطرف املقابل باملخاطر واملزايا املتعلقة بهذه السندات املستلمة كضمان.كضم

 .2020 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  التسعةخالل فترة 
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 

 قروض وسلفيات، صافي  9

 

 املقاسة بالتكلفة املطفأة: املجموعةأ( فيما يلي تحليل لقروض وسلفيات )

 

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 السحب على املكشوف  6,798,238  7,301,407

 قروض تجارية  10,572,490  8,731,786

 بضأوراق ق  2,321,613  1,977,841

 سلف أخرى   1,647,190  1,569,344

 صافي فوائد معلقةاملبلغ االجمالي للقروض و السلفيات    21,339,531  19,580,378

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة  ( 1,922,404)   (1,844,622)

17,735,756  19,417,127   

 

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل الجغرافي )ب( فيما يلي 

 

   2020سبتمبر    30  2019ر ديسمب 31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة مقيمين قروض وسلفيات  18,372,032  16,307,624

 لبنانمقيمين داخل غير قروض وسلفيات   1,726,244  2,212,732

 أخرى  غير مقيمينقروض وسلفيات   1,241,255  1,060,022

19,580,378  21,339,531   
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 

 )يتبع(   قروض وسلفيات، صافي  9

 احتياطي إنخفاض القيمة (ج)

 للتعميم الصادر من مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، إذا تجاوز املخصص املكون بموجب توجي 
ً
هات مصرف اإلمارات العربية املتحدة وفقا

 ملعيار رقم 
ً
إنخفاض القيمة في من املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، يجب تحويل الزيادة إلى احتياطي  9املركزي عن املخصص املكون وفقا

 يتم بيان تفاصيل ذلك على النحو التالي:. حقوق امللكية

 البنك البنك  

 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر    30 

 ألف درهم  

 )غير مدققة( 

 ألف درهم

 )مدققة( 

   محدد   -احتياطي االنخفاض في القيمة  

 للتعميم 
ً
الصادر من مصرف اإلمارات العربية  28/2010مخصصات محددة طبقا

 املتحدة املركزي 
1,478,365 1,482,602 

 للمعيار رقم  3مخصصات املرحلة  
ً
 1,559,341 1,714,090 اد التقارير املاليةمن املعايير الدولية إلعد 9طبقا

 - - حقوق امللكية في    القيمة   في   االنخفاض   احتياطي   إلى   تحويله   تم   محدد   مخصص 

 

 البنك البنك  

 2019 ديسمبر  31 2020سبتمبر    30 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   جماعي   -احتياطي االنخفاض في القيمة  

 للتعميم مخصصات عامة طبق
ً
الصادر من مصرف اإلمارات العربية   28/2010ا

 293,729 325,836 املتحدة املركزي 

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

 100,620 152,099 التقارير املالية

 193,109 173,737 لكية حقوق امل في    مخصص عام  تم تحويله إلى احتياطي االنخفاض في القيمة 

 

 

إلى( االحتياطي العام درهم ألف  107،154: 2019درهم من ) ألف 19،372تم تحويل مبلغ , 2020 سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 ,واآلخر إلى األرباح املحتجزة فيما يتعلق باحتياطي انخفاض القيمة
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 )يتبع(   2020بتمبر   س   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 موجودات مالية أخرى  10

 :وجودات املالية األخرى للمجموعةفيما يلي امل (أ)

  2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

  ألف درهم   ألف درهم

  )غير مدققة(   )مدققة( 

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة    

 األرباح والخسائر ( إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  1)    

 ملكية مدرجة اسهم 119,685  159,284

159,284  119,685  

 ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 2)    

 ملكية مدرجة اسهم 94,290  127,183

 ملكية غير مدرجة اسهم 206,016  209,252

 سندات ديـن 99,676  123,759

460,194  399,982  

 مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة  519,667  619,478

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة    

 سندات ديـن 2,481,925  486,484

 خسائر اإلئتمان املتوقعة ( 134,655)   (34,265)

452,219  2,347,270  

 الية األخرى مجموع املوجودات امل 2,866,937  1,071,697
 

 

مليون درهم( يتم تقديمها  130 - 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 1,690بقيمة عادلة تبلغ  صكوكاملطفأة تتضمن سندات الدين املقاسة بالتكلفة 

 (.14كضمان مقابل قروض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء )إيضاح 

 

 .(املالي دبي وسوق  أبوظبي لألوراق املالية سوق ) املالية لألوراق املتحدة العربية تاإلمارا دولة أسواق في هي املدرجة االستثمارات أغلبية إن 
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع(   موجودات مالية أخرى  10

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

    2020سبتمبر    30  2019ر ديسمب 31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  2,522,762  586,962

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  438,183  478,358

 اوروبا  40,648  40,642

1,105,962  3,001,593   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  ( 134,655)   (34,265)

1,071,697  2,866,937   

 
 

   موجودات أخرى  11
 

     2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31
   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة( 

 (15حسابات متقابلة )إيضاح  –قبوالت   681,559 765,271
 أخرى   106,157 51,991
 العقارات من بيع حق ستامل  71,220 71,220
 فوائد مستحقة القبض   32,420 37,616
10.521 13,890    

ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 حسابات مقاصة مدينة وإيرادات مستحقة  5,059 63,492
1,000,111 910,305   

 خسائر اإلئتمان املتوقعة  ( 5,280)  (5,280)
994,831 905,025   
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30املنتهية في  لفترة التسعة أشهر  

 

 ودائع العمالء    12

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء: 

     2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 حسابات جارية وأخرى   5,038,043  3,878,614

 حسابات توفير  1,166,833  1,424,628

 ألجل ودائع   17,048,362  16,022,992

21,326,234  23,253,238   
 

 

 

 

 أرصدة مستحقة للبنوك ع و ودائ  13

 فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة املستحقة للبنوك: )أ(

     2020سبتمبر    30   2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 تحت الطلب   208,187  32,307

 ألجل  -  10,682

42,989  208,187   

 
 

 للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  للودائعفيما يلي التحليل الجغرافي  )ب(        
 

 

     2020سبتمبر    30   2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  196,645  32,285

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك خارج  11,542  10,704

42,989  208,187   
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 بيع إتفاقيات إعادة   14

 :بيعإتفاقيات إعادة فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املستحقة من 

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 
     

 دولة اإلمارات العربية املتحدةداخل بنوك   1,689,931  130,230

130,230  1,689,931   

 

( م إماراتيدره مليون  130 -2019 ديسمبر  31مليون درهم ) 1,690بموجبها إعطاء سندات بقيمة عادلة تبلغ أبرمت املجموعة اتفاقيات بيع تم 

تم استحقاق قروض إعادة الشراء .  علقة بهذه السندات املعطاة كضمان باملخاطر واملزايا املت املجموعةكضمان مقابل اإلقتراض. وتحتفظ 

 .2020سبتمبر   30خالل الفترة املنتهية في  ديسمبر خالل الفترة 31املستحقة كما في 

 

 .(28تمويل بدون تكلفة في إطار برنامج مصرف اإلمارات العربية املتحدة للتأمين التعاوني )إيضاح بمليون درهم إماراتي  334تشتمل القروض مبلغ 

 

 أخرى   مطلوبات  15

     2020سبتمبر    30 2019ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة( 

 (11)إيضاح حسابات متقابلة  –قبوالت   681,559 765,271

 مصروفات مستحقة وأخرى   207,130 110,352

 فوائد مستحقة الدفع   192,631 251,915

 عة من التعرض الغير ممول قاإلئنمان املتو  ارةخس  130,715 121,820

 إلتزام االيجار  96,444 98.470

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  44,592 45,577

 إيرادات غيـر مكتسبة  42,111 68,587

 يكات املدراءش  18,859 51,261

1,513,253 1,414,041   

 

 سندات  دين مصدرة  16

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

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

سبتمبر  18% تستحق الدفع نصف سنويا , ومدرجة في بورصة إيرلندا. في  3.374مضمونة بالكامل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة سنوية قدره 

  سنداتتم استحقاق ال، 2020يونيو  8. في 101مة بسعر مليون دوالر من هذه السندات عن طريق مناقصة عا 306.81, أعاد البنك شراء 2019

 املتبقية و استردادها بالكامل.

 

 1،836مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  500، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة إجمالية بلغت 2017فبراير  28في 

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

 الذي تم إدراجه في بورصة إيرلندا. EMTNبرنامج  السندات بموجب
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع(   سندات  دين مصدرة  16

 440.76مليون دوالر أمريكي )ما يعادل  120معدل فائدة عائم بقيمة إجمالية بلغت  , أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات2019اغسطس  8في 

نقطة أساس, مصنفه بالتكلفة املطفأة. وقد تم إصدار هذه  190مليون درهم( لفترة استحقاق مدتها ثالث سنوات في ليبور ثالثة اشهر باإلضافة إلى 

 ة إيرلندا.الذي تم إدراجه في بورص EMTNالسندات بموجب برنامج 

 

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

%, مصنفه 4.015نقطة أساس توازي  250مليون درهم( لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات في مقايضة متوسطة باإلضافة إلى  2,204

 الذي تم إدراجه في بورصة إيرلندا. EMTNبرنامج فأة.  وقد تم إصدار هذه السندات بموجب  بالتكلفة املط

 

)ما يعادل  سويسري  فرنكمليون  100، أصدر البنك سندات غير مضمونة ذات معدل فائدة ثابت بقيمة إجمالية بلغت 2019 نوفمبر  29في 

%, مصنفه 1.4575نقطة أساس توازي  205ضة متوسطة باإلضافة إلى سنوات في مقاي أربع لفترة استحقاق مدتها  مليون درهم(  386

 . EMTNبرنامج بموجب ا وقد تم إصداره SIXمدرجة في البورصه السويسرية  بالتكلفة املطفأة. السندات

 

مليار دوالر إلى  1.5 منلبنك وزيادة حجمه العاملي في ا EMTNتحديث برنامج املوافقة على ب 2020أغسطس  5قامت الجمعية العمومية في 

 .مليار دوالر 2.5
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 )يتبع( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في 

   ومخاطر اإلئتمان   صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية   17
 

على النحو التالي:  2019ديسمبر  31و  2020  سبتمبر  30توزيع خسارة إنخفاض القيمة كما في   

 
إلجمالي ا  3    املرحلة  2    املرحلة  1  املرحلة  )غير مدققة(   2020سبتمبر     30كما في     

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
     

املصارف املركزية  لدى  األرصدة  - 20,625 452,985 473,610  

املالية مبالغ مستحقة من البنوك واملؤسسات 1,511 14 - 1,525  

 القروض والسلفيات  287,007 748,224 887,173 1,922,404

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة 2,730 - 131,925 134,655

ةالتعرضات الغير ممول 2,701 12,165 115,848 130,714  

أخرى موجودات  5,280 - - 5,280  

 أخرى  36,703 - - 36,703
     

لياإلجما 335,932 781,028 1,587,932 2,704,892  

 
3    املرحلة اإلجمالي  2    املرحلة  1  املرحلة  )مدققة(   2019  ديسمبر    13كما في     

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
     

املصارف املركزية  لدى  األرصدة  297.731 - - 297.731  

املالية مبالغ مستحقة من البنوك واملؤسسات 10.653 17 - 10.670  

العكس ي ات إعادة الشراءاتفاقي 422 - - 422  

 القروض والسلفيات  409.288 607.198 828.136 1.844.622

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة 34.265 - - 34.265

ةالتعرضات الغير ممول 23,419 2,811 95,590 121,820  

أخرى موجودات  5,280 - - 5,280  

مالياإلج 781.058 610.026 923.726 2.314.810  
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)يتبع( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في   

)يتبع(   ومخاطر اإلئتمان   صافي خسارة إنخفاض قيمة املوجودات املالية 17              

 

2020سبتمبر   30فيما يلي الحركة في خسارة انخفاض القيمة حسب فئة املوجودات املالية خالل الفترة املنتهية في   

خالل الفترة املنتهية  صافي الرسوم 

2019سبتمبر   30في   

 الرصيد الختامي 

 

املبالغ املستردة صافية من  

 الشطب خالل الفترة 

املسترجاعات خالل  

 الفترة 

خسارة انخفاض  

 القيمة 

 الرصيد االفتتاحي 
 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

األرصدة لدى املصارف املركزية    297,731 295,873 ( 119,994)  - 473,610 ( 330)  

املالية  مبالغ مستحقة من البنوك واملؤسسات 10,670 - ( 9,145)  - 1,525 1,888  

 إتفاقيات إعادة الشراء 422 - ( 422)  - - ( 202)

 القروض والسلفيات   1,844,622 87,344 ( 16,469)  6,907 1,922,404 13,174

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة  34,265 100,390 - - 134,655 ( 753)

 التعرضات الغير ممولة  121,820 9,274 ( 379)  - 130,715 ( 6,838)

 موجودات أخرى  5,280 - - - 5,280 12,456

 أخرى  - 36,703 - - 36,703 -

 اإلجمالي 2,314,810 529,584 ( 146,409)  6,907 2,704,892 19,395

 

بنك تابع في لبنان في    بيئة االقتصاد الكلي   

حدود سحب الدوالر األمريكي و أوقفت جميع التحويالت الدولية الصادرة  و إقتصرت ، واجه لبنان حالة من عدم االستقرار السياس ي واالقتصادي. من أجل حماية النظام والتخفيف من مخاطر األزمة ، راجعت البنوك اللبنانية  2019ابتداًء من الربع األخير من عام 

 يطالب املصارف اللبنانية بفرض سقوف جديدة ألسعار الفائدة على الودائع ودفع نصف الفوائد املستحقة للمودعين على حياز  2019كانون األول / ديسمبر  4ساسية. باإلضافة إلى ذلك ، أصدر مصرف لبنان في األ ك على الضروريات تل
ً
 جديدا

ً
ات العمالت تعميما

، خفضت وكاالت التصنيف االئتماني  2020يقين متى سيتم تفحيح الوضع. خالل الربع األول من عام  مع نسبة كبيرة من الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي ، ارتفع الدين الخارجي للبنان بشكل كبير ويواجه حالة من االضطراب وليس هناك مناألجنبية بالليرة اللبنانية. 

صل املجموعة مراقبة الوضع عن كثب ويستمر البنك التابع في العمل ويحصل على دعم ت هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة املرحلية تعديالت بما في ذلك زيادة في خسائر االئتمان املتوقعة )واملراحل ذات الصلة(. تواالتصنيف االئتماني للبلد. ونتيجة لذلك ، عكس

من املجموعة.
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 معامالت مع مالكي ومديري املجموعة  18

 بنك الشارقة
 أرباح توزيـعات  

أرباح  توزيع : عدم 2018أرباح نقدية )توزيع عدم  على 2020أغسطس  5املنعقد بتاريخ وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي 

 نقدية(.

 

 أعضاء مجلس اإلدارة   ت مكافأ 

 10.8: 2018ت أعضاء مجلس اإلدارة )أمكافعدم على  2020أغسطس  5ماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ وافق املساهمون في إجت

 .مليون درهم(

 

 تبرعات 

 7.5: 2018مليون درهم ) 7.5بات وتبرعات بقيمة هعلى  2020أغسطس  5وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 

 رهم(.مليون د

 

 تحويل الى اإلحتياطيات 

  40: 2018) إلى احتياطي الطوارئ على عدم تخصيص  2020أغسطس  5وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ  

 .مليون درهم(

 

 ش.م.ع   بنك اإلمارات ولبنان 

 

 أرباح توزيـعات  

 ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك، وافق املساهمون  2020أغسطس  21 خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ

 (.عدم توزيع أرباح نقدية: 2018على عدم توزيع أرباح نقدية )
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع(   معامالت مع مالكي ومديري املجموعة  18

 إلدارة أعضاء مجلس ا   ت مكافأ 

 على لبنك، وافق املساهمون ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة ل 2020فبراير  29خالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاريخ 

 (. مليون درهم 3.3: 2018ألعضاء مجلس اإلدارة )  تمليون درهم مكافآ 3.3دفع مبلغ 

 

 العائد على السهم  19

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

  30ة أشهر املنتهية في  تسع لفترة ال 

 سبتمبر 

  30أشهر املنتهية في   ثالثة لفترة ال 

 سبتمبر 

 

2019 2020 2019 2020  

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

 العائد األساس ي على السهم     

 )ألف درهم( الفترةخالل  مالكي البنكإلى   العائـدالربح  110,445 20,338 129,103 172,502
     

 (ألف درهم) ملالكي البنكالربح املتاح  110,445 20,338 129,103 172,502
     

 (بآالف األسهم)دد األسهم القائمة خالل الفترة املتوسط املرجح لع 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

  
     

 العائد األساس ي على السهم )درهم( 0.052 0.010 0.061 0.082

 

 .، لم يكن هنالك أي تخفيض محتمل لألسهم القائمة2019سبتمبر   30و 2020سبتمبر   30كما في 

 

 التزامات ومطلوبات طارئة  20

     2020سبتمبر    30   2019 ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

     

 ضمانات مالية للقروض  265,817  282,226

 ضمانات أخرى   2,489,931  2,581,167

 اعتمادات مستندية  1,408,434  830,317

3,693,710  4,164,182   

 ت ائتمانيةالتزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيال   1,512,429  1,626,507

5,320,217  5,676,611   
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 

 النقد وما يعادله  21

     2020سبتمبر    30  2019سبتمبر   30

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )غير مدققة( 

     

 (6لدى البنوك املركزية )إيضاح   نقد وأرصدة  5,974,515  4,237,182

 (7 ئع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاحودا  192,139  540,380

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

 (13ودائع وأرصدة مستحقة بنوك )إيضاح   ( 208,187)   (33,969)

 (14)إيضاح  بيعإتفاقيات إعادة   ( 1,689,931)   -

5,967,368  8,5364,26   

(1,430,486)   (1,296,496 )  

                       -البنوكوأرصدة مستحقة من  لدى البنوك املركزية ودائعيطرح: 

 ر من تاريخ االستحواذأشه 3ألكثر من استحقاق ب

 )أ((6إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح:   ( 1,019,465)   (996,037) 

3,540,845  52,5751,9   

 

 أرباح عمالت أجنبية  22

 في لبنان. عمليةمليون درهم إماراتي ناتج عن  139تتضمن أرباح عمالت أجنبية مبلغ 

 

 األخرى اإليرادات   23

فــي مليــون درهــم إمــاراتي نــاتج عــن عــن عــدد محــدود مــن املعــامالت مــع عمــالء املجموعــة مــن خــالل شــركتها التابعــة  254تشــمل اإليــرادات األخــرى مبلــغ 

 لبنان وهذه املعامالت نادرة وغير متكررة بطبيعتها.

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  24

االعتياديــة  اتبـرم املجموعة معامالت مع كبار املساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليــا للمجموعــة واملنشــآت املتعلقــة بهــم ضــمن ســياق أعمالهــ 

 موالت.وباألسعار التجارية للفوائد والع

 ولم يتم اإلفصاح عيها في هذا اإليضاح.عند توحيد البيانات املالية، بين املجموعة والشركات التابعة الداخلية املعامالت  تم حذف
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 )يتبع( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في 

 

 )يتبع(   املعامالت مع األطراف ذات العالقة  24

 :واملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة املرحلي املوحد املوجز  بيان املركز املالي فيتعلقة باألطراف ذات العالقة املدرجة األرصدة امل فيما يلي
 

   2020سبتمبر    30  2019ديسمبر  31

   ألف درهم   ألف درهم

   )غير مدققة(   )مدققة( 

     

 قروض وسلفيات  663,296  638,554

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  4,123  11,415

649,969  667,419   

 ضمانات  ودائع  7,170  7,170

 صافي التعرض  660,024  642,799

 أخرى  ودائع  1,642,643  158,669
   

   سبتمبر     30أشهر املنتهية في  ة  سع الت فترة  

2019  2020   

   ألف درهم   ألف درهم

   غير مدققة( )   )غير مدققة( 

     

 إيرادات الفوائد  39,556  37,573

 مصاريف الفوائد   11,819  6,725
 

 يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

  سبتمبر     30أشهر املنتهية في  ة  سع الت فترة  

2019 2020  

 ألف درهم

 )غير مدققة( 

 ألف درهم 

 )غير مدققة( 

 

 امتيازات قصيرة األجل 12,420 11,250

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  - 10,806

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 1,777 966

 إجمالي التعويضات   14,197 23,022
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 معلومات القطاعات   25

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

 الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 

 

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

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

 والحكومة ومؤسسات وأفراد

 

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

عية الرئيسية. يتم تنفيذ املعامالت بين القطاعين وفقا ألسعار تمثل هذه القطاعات األساس الذي تبني عليه املجموعة تقاريرها عن املعلومات القطا

 تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع املالئم للمصاريف.

 
 يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة.

 غير مخصصة  املجموع 

األنشطة البنكية  

   األنشطة البنكية التجارية  ة االستثماري 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 )غير مدققة(:     2020سبتمبر     30     

 املوجودات القطاعية   25,091,282 5,086,122 4,591,239 34,768,643

 املطلوبات القطاعية   25,832,914 4,919,318 749,052 31,501,284

      
 

   :)مدققة( 9201ديسمبر  31     

 املوجودات القطاعية  24.323.726 2.829.346 4,594,233 31,747,305

 املطلوبات القطاعية  22,264,725 5,597,926 755,558 28,618,209
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع( معلومات القطاعات   25

 )غير مدققة(: 2020سبتمبر   30املنتهية في  أشهر التسعة  باملجموعة لفترةلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة يمثل الجدول التالي املع

 * غير مخصصة  املجموع 

األنشطة البنكية  

 االستثمارية 

األنشطة البنكية  

   التجارية 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      

 رجيين  خا ال عمالء  ال إيرادات من       

 صافي إيرادات الفوائد -  263,486 26,566 - 290,052

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  -  71,389 - - 71,389

 أرباح عمالت أجنبية -  147,688 - - 147,688

 اإلستثمارات خسارة  -  - ( 24,763)  - ( 24,763) 

 إيرادات األخرى  -  - 12,860 259,720 272,580

756,946 259,720 14,663 482,563  

 

 إيرادات تشغيلية 

 أخرى   جوهرية بنود غيـر نقدية      

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  ( 113,813)  ( 276,269)  - ( 390,082) 

 إستهالك ممتلكات ومعدات  -  - - ( 23,071)  ( 23,071) 

 مصاريف عموميـة وإدارية -  ( 165,727)  ( 29,246)  - ( 194,973) 

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - ( 937)  ( 937) 

 خارجية  - ضرائب الدخلمصاريف  -  - - ( 19,498)  ( 19,498) 

 للفترة   )الخسارة(   / الربح   203,023 ( 290,852)  216,214 128,385

 

ــة بشـــكل رئيســــ ي  ــر املخصصـ ــان, *تشـــمل البنـــود غيـ ــة بلبنـ ــامالت املتعلقـ ــ ي وخ الـــدخل مـــن املعـ ــريبية للشــــركة نفقــــات املكتـــب الرئيسـ صـــوم و مطلوبـــات ضـ

 التابعة في الخارج.
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع( معلومات القطاعات   25

 )غير مدققة(:  2019بر  سبتم 30املنتهية في  أشهر التسعة لفترة يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 غير مخصصة  املجموع 

األنشطة البنكية  

 االستثمارية 

األنشطة البنكية  

   التجارية 

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      

 خارجيين  ال عمالء  ال إيرادات من       

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

 يرادات الرسوم والعموالت صافي إ -  73,687 - - 73,687

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

 إيرادات اإلستثمارات  -  - 17,718 - 17,718

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

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

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية      

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

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

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

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

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

 الربح/ )الخسارة( للفترة  209,880 9,337 ( 47,206) 172,011
 

 *تشمل البنود غير املخصصة بشكل رئيس ي نفقات املكتب الرئيس ي وخصوم و مطلوبات ضريبية للشركة التابعة في الخارج.

 

: 2019ســبتمبر   30) لفتــرةلقطاعــات خــالل هــذه امن العمالء الخارجيين. لم تتم أية عمليات بيع بين ا الناتجةتمثل اإليرادات الواردة أعاله اإليرادات 

شــ يء(. إن املعــامالت بــين القطاعــات، تكلفــة األمــوال وتخصــيص النفقــات بــين القطاعــات ال يــتم تحديــدها مــن قبــل اإلدارة لغــرض تخصــيص املــوارد.  ال 

ـ إن السياســات ــي تســتخدمها املجــ املاليــة املوحــدة  تكمــا هــو موضــح فــي البيانــا موعةاملحاســبية لتقــارير القطاعــات، هــي نفــس السياســات املحاســبية الـت

 .2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد بين قطاعات: 

خصـــص • ـــر امللموســـة املتضـــمنة فـــي التقـــارير قطاعـــات للجميـــع املوجـــودات  تأ بعـــض و األخـــرى باســـتثناء املمتلكـــات واملعـــدات والشـــهرة واملوجـــودات غـي

 املبالغ املدرجة في املوجودات األخرى و  

 ى. باستثناء بعض املبالغ املدرجة في املطلوبات األخر املتضمنة في التقارير قطاعات لل جميع املطلوبات  تأخصص •
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 ( معلومات القطاعات )يتبع  25

 املعلومات الجغرافية 

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

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

   بلد املنشأ  نبي البلد األج  املجموع 
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

    2020   

756,946 140,880 616,066  

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

 )غير مدقق( 2020

 )غير مدقق( 2020سبتمبر   30املوجودات غير املتداولة كما في   5,427,456 208,912 5,636,368

     

    2019 

446,115 114,564 331,551  

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

 )غير مدقق( 2019

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

 

 لة لألدوات املالية القيمة العاد  26

أطراف مطلعة  وفق معاملة منظمة بين ي قد يتم به استبدال أي من املوجودات أو تسوية أي من املطلوبات القيمة العادلة هي السعر الذ

 لذلك، فقد تنشأ فروقات بين القيمة الدفترية  .في تاريخ القياساملعامالت ولديها الرغبة في إتمام تلك 
ً
. إن تحديد تعريف  لةوالقيمة العادوطبقا

راض الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر في أعمالها بدون النية أو الحاجة لتقليص حجم أعمالها بشكل ملحو ، أو  ـالقيمة العادلة هو االفت

 إبرام معامالت وفق شروط مجحـفة.

 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائرمحتفظ بها موجودات مالية أخرى 

الحصــول فرصة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق املالية التـي تمنح املجموعة ثمارات املحتفظ بها بتمثل اإلست

ـــز رأس املـــال. تتضـــمن تلـــك االســـتثمارات ســـندات وأوراق ملكيـــة مدرجـــة  أربـــاح ومكاســـب املتـــاجرةتوزيعـــات األربـــاح و مـــن خـــالل  علـــى عائـــدات وتعزـي

 .2020 سبتمبر  30على أسعار اإلغالق املعلنة كما في  يمها العادلةتستند ق

 

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

 مــن ى املستيتم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى تحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخر 
ً
خدمة عــادة

األربــاح املســتخدمة أو مقارنــة النســب. يتضــمن نمــوذج التقيــيم بعــض االفتراضــات التــي ال تــدعمها أســعار أو معــدالت ســوق  ةقبــل الســوق. و رســمل

 يمكن مالحظتها.
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 )يتبع( 2020سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر املنتهية في 

 
 

 يتبع( ) القيمة العادلة لألدوات املالية   26

 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

املــوجزة  اإلدارة أن القــيم الدفتريــة املدرجــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة الــواردة فــي البيانــات املاليــةتــرى باستثناء ما هو مبــين فــي الجــدول أدنــاه، 

 تقارب قيمها العادلة. املرحلية املوجزة املوحدة ةفي البيانات املالياملقاسة بالتكلفة املطفأة  املرحلية املوحدة
 

 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر     30  

 القيمة العادلة   القيمة الدفترية   القيمة العادلة  القيمة الدفترية   

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم املستوى  

      موجودات مالية 

موجـــــــــــودات ماليـــــــــــة أخـــــــــــرى  -

 400,749 452,219 2,376,773 2,347,270 3 طفأةبالتكلفة امل 

 ، صافيياتقروض وسلف- 
3 19,417,127 19,417,127 17,735,756 17,735,756 

      

      مطلوبات مالية

 21,326,234 21,326,234 23,253,238 23,253,238 2 ودائع العمالء  -

 3,019,860 3,019,860 3,039,752 3,039,752 2 سندات دين مصدرة -

 

بنى  بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى  تأ

 

  املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لألدوات املالية التـي يتم قياسها بعد االعتـراف األ 
ً
 إلــى  3إلــى  1ولي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى املستويات مــن يقدم الجدول التالي تحليال

ً
اســتنادا

 الدرجة التـي يمكن فيها مالحظة القيمة العادلة.

 

ـــر املعّدلـــة( فـــي أســـواق األوراق املاليـــة النشـــطة للموجـــودات أو  1املســـتوى  • قيـــاس القيمـــة العادلـــة هـــي تلـــك املســـتمدة مـــن األســـعار املتداولـــة )غـي

 قة.املطلوبات املطاب

ـــي يمكـــن مالحظتهـــا فـــي 1األســـعار املدرجـــة ضـــمن املســـتوى ) غيـــر أخـــرى  مـــدخالتقيـــاس القيمـــة العادلـــة هـــي تلـــك املســـتمدة مـــن  2املســـتوى  • ( الـت

 )كمــا فــي األســعار( أو بشــكلأ غـيــر مباشــر )أي املســتمدة مــن األســعار، بمــا فيهــا األســعار املدرـجــة فــ 
ً
ق ي أـســوااملوجودات أو املطلوبــات، إمــا مباشــرة

 غيـر نظاميـة(.

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

 بيانات السوق )بيانات غيـر ملحوظة(.إلى مالحظاتها 

 

 

 

 
 



 شركة مساهمة عامة   -شارقة  بنك ال 
 

 املرحلية املوجزة املوحدة    إيضاحات حول البيانات املالية 

 

32 

 

 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 )يتبع(   يمة العادلة لألدوات املالية الق  26

 

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

 
 

   املستوى األول   املستوى الثاني   املستوى الثالث   املجموع 

 )غير مدققة(   2020سبتمبر     30  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
         

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة          

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر         

درجة اسهم  119,685  -  -  119,685  ملكية مأ
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر         

 مدرجةملكية  اسهم  94,290  -  -  94,290

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  206,016  206,016

 مدرجة غيـر سندات دين   -  99,676  -  99,676

 املجموع   213,975  99,676  206,016  519,667

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلة طلوبا م         

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين 

 سندات دين مدرجة  1,879,566  -  -  1,879,566

 أخرى   / مطلوبات   موجودات         

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  46,328  -  46,328

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  ( 16,569)   -  ( 16,569) 
 

  ( مدققة) 2019 ديسمبر  31        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة          

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر         

درجة اسهم  159,284  -  -  159,284  ملكية مأ
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر         

 ملكية مدرجة اسهم  127,183  -  -  127,183

 مدرجةملكية غيـر  اسهم  -  -  209,252  209,252

 غيـر مدرجةسندات دين   -  123,759  -  123,759

 املجموع   286,467  123,759  209,252  619,478

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلة طلوبا م         

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين         

 سندات دين مدرجة   2,578,066  -  -  2,578,066

 أخرى   / مطلوبات   موجودات         

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  20,400  -  20,400

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  ( 7,577)  -  ( 7,577)

 

 .الحالية خالل السنة 2و  1تحويالت بين املستوى  تتم أيةلم 
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30  املنتهية في ة أشهر  سع الت لفترة  

 
 

 )يتبع(   القيمة العادلة لألدوات املالية  26

 :بالقيمة العادلة قياس القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى   3تسوية املستوى 

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر    30  

 ألف درهـم   ألف درهـم   

 )مدققة(   )غير مدققة(   
     

 323,239  209,252  الرصيد اإلفتتاحي

 (113,987)  ( 3,236)   املعترف به في الدخل الشامل اآلخر ارة( )الخس / الربح

 209,252  206,016  الرصيد اليهائي 

 

 كفاية رأس املال  27

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

 

 3  زل با  

 2019ديسمبر  31  2020سبتمبر    30 
 ( ة)مدقق  ( ة )غيـر مدقق  
 ألف درهـم   ألف درهـم  

    قاعدة رأس املال  

     

  2,920,581  3,057,838 1مستوى 

 329,871  349,540  2مستوى 

 3,250,452  3,407,378 مجموع قاعدة رأس املال 

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر 

 26,389,680  27,963,236 مخاطر االئتمان

 360,838  674,808 خاطر السوق م

 1,290,982  1,290,982 مخاطر تشغيلية 
 28,041,500  29,929,026 املوجودات املرجحة حسب املخاطر 

    
 % 10.42  % 10.22 نسبة الشق األول لإلجمالي املوحد 

 % 10.42  % 10.22 نسبة الشق األول 

 % 11.59  % 11.38 اإلجمالي املوحد للمجموعة 
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  

 

 املتوقعة االئتمان  وخسارة    19-جائحة كوفيد  28

والذي تفش ى على مستوى العالم، مما تسبب في حدوث عدم استقرار  2020( مطلع العام  19-تم تأكيد وجود فيروس كورونا املستجد )كوفيد 

بة لذلك، طرحت الحكومات واملصارف املركزية خطة دعم اقتصادي وإجراءات إغاثية )بما فيها في الشركات والنشاط االقتصادي. واستجا

 تأجيل سداد الدفعات( لتقليل التأثير على األفراد والشركات. 

 

ملعلومات املتاحة( ، وضعت املجموعة في االعتبار التأثير املحتمل )بناء على أفضل ا2020 لثثائر االئتمان املتوقعة للربع الفي إطار تحديد خسا

آخذة في الحسبان الدعم االقتصادي وإجراءات اإلغاثة املتخذة من قبل الحكومات   19 –لحاالت عدم اليقين التي تسببها جائحة كوفيد 

دعم واملصارف املركزية. كما وضعت املجموعة في الحسبان اإلشعارات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي بشأن خطة ال

 .2020مارس  27االقتصادي املوجهة واإلرشادات الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية بتاريخ 

 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان 

ع  إذا وفقط في حال كانت تخض 2إلى املرحلة  1،من املطلوب ترحيل القروض من املرحلة  9موجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

تعثر على لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ منحها. تحدث الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان عندما يكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر حدوث ال

 مدى العمر املتوقع لألداة املالية.

 

السبب األساس ي ألي صعوبة مالية وما إذا كان  تواصل املجموعة تقييم املقترضين ملؤشرات أخرى من عدم احتمال الدفع، مع األخذ في االعتبار 

 أو على املدى الطويل.  19 -من املحتمل أن يكون مؤقًتا نتيجة كوفيد 

 

طرحت املجموعة برنامج التخفيف من أعباء الدفع ملتعامليها املتأثرين من خالل تأجيل سداد الربح/املبلغ األصلي املستحق ملدة  ، 2020خالل 

أشهر. تم اعتبار مبادرة التخفيف من أعباء الدفع هذه على أنها سيولة قصيرة األجل ملعالجة مشكالت التدفق النقدي   ةعستتتراوح من شهر إلى 

ة بأن للمقترضين. وقد يشير برنامج التخفيف من أعباء الدفع املقدم للمتعاملين إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تعتقد املجموع

ل الدفعات لن يؤدي تلقائًيا إلى حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان واالنتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف املحدد تمديد فترات تأجي

على   19ألغراض حساب خسائر االئتمان املتوقعة، على اعتبار أنه يتم تقديم هذه املبادرة ملساعدة املقترضين املتضررين من تفش ي وباء كوفيد 

 بين قيود السيولة قصيرة استئناف الدفعات 
ً
بشكل منتظم. في هذه املرحلة ال تتوفر معلومات كافية ووافية لتمكين املجموعة من التمييز فرديا

زي ملا هو األجل للمقترضين والتغير في فترة مخاطر االئتمان ذات الصلة بها. وهذا النهج يتوافق مع توقعات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املرك

 يه في إشعار خطة الدعم االقتصادي الشاملة  املوجهة.مشار إل

 

 ملتطلبات املعيار الدولي إلعداد  19-تم تقييم األثر املحاسبي لتمديد التسهيالت االئتمانية ملرة واحدة بسبب )كوفيد
ً
( وتمت معالجته وفقا

 من أجل تعديل أحكام وشروط الترتيبات. 9التقارير املالية رقم 

 

 عية املعلومات التطل 

بط بها, في ضوء البيئة االقتصادية غير املؤكدة الحالية، قامت املجموعة بتقييم مجموعة من النتائج لسيناريوهات االقتصاد الكلي و الوزن املرت

في  Covid-19 بقامت املجموعة بدمج املتغيرات املتأثرة وفقا لذلك.  2020 الثالثو تحليل اثرها على تقديرات خسائر االئتمان املتوقعة للربع 

، بما في ذلك التوقعات االقتصادية الكلية املحدثة ، لتعكس  2020في الربع الثالث من عام  9حسابات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

وهو  , ات األخرى ملتراكامن  مليون درهم إماراتي على الخسائر االئتمانية املتوقعة صافي 155. وقد أدى ذلك إلى تأثير يقدر بنحو Covid-19تأثير 

 .2020سبتمبر  30ما ينعكس في بيان الربح والخسارة خالل الفترة املنتهية في 
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30  املنتهية في ة أشهر  سع الت لفترة  

 

 )يتبع(     املتوقعة االئتمان  وخسارة    19-جائحة كوفيد  28

 )يتبع(   املعلومات التطلعية 

توقعات اقتصادية، تخضع توقعات واحتماالت الحدوث لعدم اليقين املتأصل، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية كما هو الحال بالنسبة ألي 

 بشكل كبير عن تلك املتوقعة.

 

 تحليل العمالء املستفدين من تاجيل الدفع  

مليون درهم إماراتي  334ه املجموعة الذي توفر   TESS تبلغ التكلفة الصفرية للتمويل بموجب برنامج مصرف اإلمارات العربية املتحدة

 .لتخفيض املدفوعات للعمالء املتأثرين
 

 وفًقا ملتطلبات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ، قسمت املجموعة عمالئها املستفيدين من تأجيل الدفع إلى مجموعتين على النحو 

 التالي:
 

توقع أن يواجهو 1املجموعة  ا تغييرات كبيرة في جدارة االئتمان الخاصة بهم ،بما يتجاوز مشاكل السيولة والذين  : تشمل العمالء الذين ال يأ

 . 19-تأثروا بشكل مؤقت و معتدل بأزمة كوفيد
 

توقع أن  عتقد أن تأجيل الدفع فعال ، وبالتالي ال يأ بشكل جوهري. سيبقى هؤالء  تسهيالتتتأثر القيمة االقتصادية لل بالنسبة لهؤالء العمالء ، يأ

 ، على األقل طوال مدة األزمة ، أو محنتهم ، أيهما أقصر.  9لعمالء في املرحلة الحالية من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ا
 

: تشمل العمالء املتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في جدارة االئتمان الخاصة بهم ، باإلضافة إلى قضايا السيولة التي ستتم 2املجموعة 

 معالجتها عن طريق تأجيل الدفع. 
 

من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية. تواصل املجموعة  9بالنسبة لهؤالء العمالء ، يوجد تدهور كاف في مخاطر االئتمان لترحيل املرحلة 

 التزاماتهم عند استحقاقها. مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء ، خصوصا ً مؤشرات عدم القدرة املحتملة على سداد أي من
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30  املنتهية في ة أشهر  سع الت لفترة  

 

 )يتبع(     املتوقعة االئتمان  وخسارة    19-جائحة كوفيد  28

: معلومات التأجيل في بداية العام )أرصدة( )أ(1الجدول    

   2020النطاق: العمالء املستفيدون من التأجيل في     

مشمولين في خطة الدعم اإلقتصادي املوجهة + عمالء غير مشمولين في خطة الدعم اإلقتصادي املوجهة(   )عمالء   

مخصص  

 انخفاض القيمة 

عدد العمالء   تاجيالت الدفع  التعرض 

 املؤجل 

2020يناير    1تاريخ املحفظة:     

     ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

 القطاع  املرحلة  املجموعة     

1مجموعة  41 - 18,918 405 1مرحلة    الخدمات املصرفية لألفراد 

2مجموعة  - - - -    

405 18,918 - 41    

 مجموع الخدمات املصرفية لألفراد  41 - 18,918 405
       

       

1مجموعة  20 - 2,497,482 55,565 1مرحلة    الخدمات املصرفية التجارية 

2مجموعة  11 - 39,843 117    

55,682 37,3252,5  - 31    

1مجموعة  8 - 994,763 95,646 2مرحلة     

2مجموعة  7 - 813,981 164,610    

260,256 1,808,744 - 15    

1مجموعة  - - - - 3مرحلة     

2مجموعة  1 - 160,000 40,479    

40,479 160,000 - 1    

 مجموع الخدمات املصرفية التجارية  47 - 4,506,069 356,417
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30  املنتهية في ة أشهر  سع الت لفترة  

 

 )يتبع(     املتوقعة االئتمان  وخسارة    19-جائحة كوفيد  28

: معلومات التأجيل خالل العام  )ب( 1الجدول    

2020النطاق: العمالء املستفيدون من التأجيل في       

ء غير مشمولين في خطة الدعم اإلقتصادي املوجهة( )عمالء مشمولين في خطة الدعم اإلقتصادي املوجهة + عمال     

مخصص انخفاض  

 القيمة 

عدد العمالء   تاجيالت الدفع  التعرض 

 املؤجل 

2020سبتمبر  30تاريخ املحفظة:     

     ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

 القطاع  املرحلة  املجموعة     

1مجموعة  42 15,654 58,227 281 1مرحلة   لألفرادالخدمات املصرفية    

2مجموعة  - - - -    

281 ,22758  15,654 42    

 مجموع الخدمات املصرفية لألفراد  42 15,654 58,227 281
    

   

       

1مجموعة  23 339,206 3,851,521 65,566 1مرحلة    الخدمات املصرفية التجارية 

2مجموعة  10 9,448 37,793 134    

65,700 3,889,314 348,654 33    

1مجموعة  7 94,023 459,828 84,337 2مرحلة     

2مجموعة  8 32,642 827,056 181,786    

266,123 1,286,884 126,665 15    

1مجموعة  - - - - 3مرحلة     

2مجموعة  1 1,600 160,000 40,479    

40,479 160,000 1,600 1    

التجارية   مجموع الخدمات املصرفية  49 476,919 5,336,198 372,302  
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30  املنتهية في التسعة أشهر لفترة 
 

 وخسارة االئتمان املتوقعة  )يتبع(   19-جائحة كوفيد  28
 

2020سبتمبر     30أشهر املنتهية في   الثالثة لفترة    نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف املحددأ: اإل 2جدول    

: جميع العمالء النطاق   

ية منخفضة ئتمان ات قيمة إ ذ     غير ذات قيمة إئتمانية منخفضة  

3املرحلة   املجموع  2املرحلة    1املرحلة      

مخصص انخفاض  

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

صرفية لألفراد قروض م  التعرض   

ـم ألف دره  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم    ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  

الربع   من بداية  201,650 2,517 13,817 1,283 25,281 3,060 240,748 6,860  

- - - - - 404 -  (404 ) 2إلى املرحلة    1التحويالت من املرحلة     

- - - - -  (8,878 ) 1إلى املرحلة    2التحويالت من املرحلة   8,878 -   

- - - 670 -  (595 )  -  (75 ) 3إلى املرحلة    2& 1التحويالت من     

- - -  (16,848 ) 3التحويالت من املرحلة   16,848 - - -   

-  (3,477 )  - 240 -  (87 )  -  (3,630 )  التغيير  في التعرض  

 (1,087 )  48,930 384 126  (1,271 )  10,000  (200 ) ركات أخرى تح 38,804   

5,773 286,201 3,444 9,469 12 14,661 2,317 71262,0 الربع   نهاية   في    
         

         

تجارية صرفية  قروض م           

الربع   من بداية  12,189,003 282,595 5,668,189 736,623 3,002,537 876,893 20,859,729 1,896,111  

- - - - 19,981 680,683  (19,981 )   (680,683 ) 2إلى املرحلة    1التحويالت من املرحلة     

- - - -  (34,720 )   (813,172 ) 1إلى املرحلة    2التحويالت من املرحلة   813,172 34,720   

- - 73 70  (73 )   (11 )  -  (59 ) 3إلى املرحلة    2& 1التحويالت من     

- -  (2,018 )   (6,508 ) 3التحويالت من املرحلة   - - 6,508 2,018   

 (40,892 )   (133,479 ) 6,859 42,083  (18,533 )   (26,857 )   (29,218 )   (148,705 ) ير  في التعرض التغي    

61,411 327,080 1,922  (319,505 )  42,916 363,645 16,582 282,941 
ركات أخرى تح  

الربع   نهاية   في  12,613,498 284,698 5,721,156 748,212 2,718,677 883,729 21,053,330 1,916,630  
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30  املنتهية في التسعة أشهر لفترة 
 

 وخسارة االئتمان املتوقعة  )يتبع(   19-ة كوفيد جائح  28

 2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في   نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف املحدد: اإل ب 2جدول  ال 

 : جميع العمالء النطاق 

ية منخفضة ئتمان ذات قيمة إ     غير ذات قيمة إئتمانية منخفضة  

3املرحلة   املجموع  2املرحلة    1لة  املرح     

مخصص انخفاض  

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

مخصص انخفاض   التعرض 

 القيمة 

صرفية لألفراد قروض م  التعرض   

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

2020يناير    1من   184,223 3,291 34,199 53 8,140 2,478 226,562 5,822  

- - - - - 163 -  (163 ) 2إلى املرحلة    1التحويالت من املرحلة     

- - - - -  (1,826 ) 1إلى املرحلة    2التحويالت من املرحلة   1,826 -   

19 - 19 2,161 -  (66 )  -  (2,095 ) 3إلى املرحلة    2& 1التحويالت من     

- - -  (420 ) 3التحويالت من املرحلة   420 - - -   

- 1,827 -  (479 )  -  (133 )  التغيير  في التعرض  2,439 - 

 (68 )  57,812 947 67  (41 )   (17,676 )   (974 ) ركات أخرى تح 75,421   

5,773 286,201 43,44 سبتمبر   30كما في   262,071 2,317 14,661 12 9,469   
         

         

تجارية صرفية  قروض م           

1,838,800 19,353,816 1826,16 2020يناير    1من   12,561,456 405,441 4,139,539 607,198 2,652,821   

1,229 - - - 74,537 1,399,952  (73,308 )   (1,399,952 ) 2إلى املرحلة    1التحويالت من املرحلة     

- - - -  (14,588 )   (703,161 ) 1إلى املرحلة    2التحويالت من املرحلة   703,161 14,588   

630 - 2,924 47,887  (0642, )   (27,693 )   (230 )   (20,194 ) 3إلى املرحلة    2& 1التحويالت من     

- -  (243 )   (443 ) 3التحويالت من املرحلة   - - 443 243   

 (131,609 )  671,650 41,655 206,061  (143,712 )  158,175  (29,552 )  التغيير  في التعرض  307,414 

207,580 1,027,864 13,232  (187,650 )  226,597 911,730  (24932, ) ركات أخرى تح 303,784   

سبتمبر   30كما في   12,455,669 284,690 5,878,985 748,211 2,718,676 883,729 21,053,330 1,916,630  
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 وخسارة االئتمان املتوقعة  )يتبع(  19-جائحة كوفيد  28

 
 

2020سبتمبر    30أشهر املنتهية في    الثالثة لفترة    كلفة خسائر اإلئتمان املتوقعة ت :   )أ(3جدول  ال   

: جميع العمالء النطاق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذات قيمة إئتمانية   

 منخفضة 

  غير ذات قيمة إئتمانية منخفضة 

3املرحلة   املجموع  2املرحلة    1املرحلة      

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

راد صرفية لألفقروض م      

8606,  3,060 1,283 72,51 2020يوليو    1مخصصات خسائر االئتمان في    

(1,087)  384 (1,271)  (200)  
 األخرى 

5,773 43,44  12 72,31 2020سبتمبر   30مخصصات خسائر االئتمان في    
    

 

     

تجارية  قروض مصرفية       

2020يوليو    1في مخصصات خسائر االئتمان  282,595 736,623 876,893 1,896,111  

 الحكومة اإلماراتية 1,375 - - 1,373

3,682 - - 3,682 
  املؤسسات املرتبطة بالحكومة )ملكية

الحكومة > (50%    

(81,416)  (3,088)  (23,089)  (55,239)  شركات أخرى  

 أفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية 38,190 15,864 1,340 55,394

40,579 7,677 18,813 08914,  الشركات الصغيرة و املتوسطة 

 أخرى  - - 907 907

6301,916,  883,729 1748,21  0284,69 2020سبتمبر   30مخصصات خسائر االئتمان في    
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 وخسارة االئتمان املتوقعة  )يتبع(  19-جائحة كوفيد  28

 

2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في    تكلفة خسائر اإلئتمان املتوقعة :   )ب( 3ول  جد ال   

: جميع العمالء النطاق   
 

 

 اضاف إلى خسائر اإلئتمان املتوقعة   :  تراكم كلي 4جدول  ال 

 : جميع العمالء النطاق 

 2020سبتمبر    30في    كما  

التراكم الكلي مجموع   الغير مرتبطة بالكوفيد   م كمية التراك  املرتبطة بالكوفيد   م كمية التراك    

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية التجارية قروض م     

 امللتزمون الغير مرتبطين بالحكومة  332,210 31,233 363,443

 مجموع القروض املصرفية التجارية 332,210 31,233 363,443
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  غير ذات قيمة إئتمانية منخفضة  ذات قيمة إئتمانية منخفضة  

3املرحلة   املجموع  2املرحلة    1املرحلة      

  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم 

صرفية لألفراد قروض م      

25,82  2,478 53 13,29 2020يونيو     1مخصصات خسائر االئتمان في    

 (49 )  696  (41)  (974)  األخرى  

5,773 43,44  12 72,31 2020سبتمبر   30مخصصات خسائر االئتمان في    
    

 

     

تجارية  قروض مصرفية       

800,381,8  826,161 607,198 1405,44 2020يونيو     1في  مخصصات خسائر االئتمان    

51,58  - - 51,58  الحكومة اإلماراتية 

32,84  - - 32,84  
   املؤسسات املرتبطة بالحكومة )ملكية

الحكومة > (50%  

 (30,959 )  42,171 42,339 (115,469)  شركات أخرى  

749,72  (10,390)  94,346 (11,207)  أفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية 

65729,  19,201 7,806 02,65  الشركات الصغيرة و املتوسطة 

51,95  6,586 (3,478)  (1,153)  أخرى  

01,916,63  883,729 1748,21 2020سبتمبر   30مخصصات خسائر االئتمان في  284,690   
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 )يتبع(   2020سبتمبر     30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  
 

 موسمية النتائج    29

 

و  2020سبتمبر  30أشهر املنتهية في التسعة املوحد لفترة  املوجز لم يتم تسجيل أي دخل ذي طبيعة موسمية في بيان الربح أو الخسارة املرحلي 

 .2019سبتمبر  30

 

 املرحلية لية املوجزة املوحدة  إعتماد البيانات املا  30

 

 .2020 نوفمبر  15وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  املرحلية املوجزة املوحدة تم إعتماد البيانات املالية


