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كلمة
الرئيس



حقق المصرف بفضل 
اهلل أرباحاً صافية بلغت 

٥١٠,٤ مليون درهم 
بنهاية عام ٢٠١٨ مقارنة 

بـ ٤٧٧,٧ مليون درهم 
عن عام ٢٠١٧ بارتفاع 

وقدرة ٧٪٫ لترتفع ربحية 
السهم إلى ٠,١٧ درهم 
مقابل مبلغ ٠,١٦ درهم 

في العام السابق.



عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العويس
رئيس مجلس اإلدارة

اإلخوة المساهمون الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يســعدني وبالنيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة الكــرام، أن 
أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لمصــرف الشــارقة اإلســالمي 

وأهــم النتائــج الماليــة لعــام ٢٠١٨م.

الشــارقة اإلســامي عــن عــام ٢٠١٨  اإليجابيــة لمصــرف  الماليــة  النتائــج  إن 
تعكــس مكانــة المركــز المالــي وقــوة األداء األمــر الــذي انعكــس علــى تصنيفــه 

.)A3( مــن قبــل وكاالت التصنيــف العالميــة بتصنيــف

وعلــى صعيــد الميزانيــة العموميــة،  فقــد حقــق إجمالــي موجــودات المصــرف 
نمــواً قــدره ١٧٪ ليصــل إلــى ٤٤,٧ مليــار درهــم مقارنــة بـــ ٣٨,٣ مليــار درهــم 

ــة ٢٠١٧. بنهاي

التســهيات  إجمالــي  ارتفــع  فقــد  التمويــل،  مصــادر  الســتخدامات  وتنويعــًا 
ــام  ــة ع ــم بنهاي ــار دره ــى ٢٤,١ ملي ــل إل ــبة ١١,١٪ لتص ــاء بنس ــة للعم الممنوح
ــت  ــا ارتفع ــام ٢٠١٧، كم ــة ع ــن نهاي ــم ع ــار دره ــغ ٢١,٧ ملي ــة بمبل ٢٠١٨ مقارن
ــغ ــة بمبل ــم مقارن ــار دره ــغ ٦,٢ ملي ــبة ٢٣,٦٪ لتبل ــرف بنس ــتثمارات المص اس

٥ مليار درهم عن العام السابق.

ــدره ٢٦,٤  ــغ وق ــى مبل ــل إل ــبة ١٨,٥٪ ليص ــاء بنس ــع العم ــي ودائ ــع إجمال وارتف
ــام ٢٠١٧. ــة ع ــم بنهاي ــار دره ــغ ٢٢,٣ ملي ــة بمبل ــم مقارن ــار دره ملي

وبذلــك فقــد بلغــت نســبة تمويــات العمــاء إلــى مصــادر التمويــل المســتقرة 
مانســبته ٧٣,٥٪ , وهــي أقــل بكثيــر مــن الحــد األدنــى المطلــوب مــن قبــل 

ــزي. ــرف المرك المص

وعلــى صعيــد قائمــة الدخــل،  فقــد بلــغ إجمالــي اإليــرادات ١,٧٠ مليــار درهــم 
الســابق،  العــام  فــي  مليــار   ١,٤٩ بإجمالــي  مقارنــة   ٪١٤,٦ نســبتها  وبزيــادة 
ــبتها ١٦,٥٪  ــادة نس ــم وبزي ــار دره ــغيل ١,١ ملي ــاح التش ــي أرب ــغ صاف ــك بل وكذل

مقارنــة بمبلــغ٩٣٣,٨ مليــون درهــم فــي العــام الســابق.

وعليــه فقــد حقــق المصــرف بفضــل اهلل أرباحــًا صافيــة بلغــت ٥١٠,٤ مليــون 
درهــم بنهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٤٧٧,٧ مليــون درهــم عــن عــام ٢٠١٧ 
ــغ ٠,١٦  ــل مبل ــم مقاب ــى ٠,١٧ دره ــهم إل ــة الس ــع ربحي ــدرة ٧٪، لترتف ــاع وق بارتف

ــابق. ــام الس ــي الع ــم ف دره

الســمو  لصاحــب  امتناننــا  عــن  للتعبيــر  المناســبة  هــذه  ننتهــز  إذ  ونحــن 
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم 
الشــارقة حفظــه اهلل، الداعــم األول للحركــة االقتصاديــة فــي اإلمــارة ، و نشــكر 
إشــادته الدائمــة بالمصــرف فــي مختلــف المحافــل آمليــن أن نظــل دائمــا عنــد 
حســن ظــن ســموه، والشــكر موصــول إلــى ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد 
ــس  ــس المجل ــارقة رئي ــم الش ــب حاك ــد نائ ــي العه ــمي ول ــلطان القاس ــن س ب

التنفيــذي علــى متابعتــه وتشــجيعه الدائــم للمصــرف.

علــى  والمســاهمين  المتعامليــن  كافــة  إلــى  والتقديــر  بالشــكر  ونتقــدم 
ــاب  ــس اإلدارة وأصح ــاء مجل ــى أعض ــول إل ــكر موص ــرف، والش ــم للمص دعمه
الفضيلــة رئيــس وأعضــاء هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية واإلدارة التنفيذيــة 
وكافــة موظفــي المصــرف علــى جهودهــم المخلصــة. وكل عــام وأنتــم بخيــر.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

عبدالرحمن بن محمد العويس

رئيس مجلس اإلدارة

١١مصــرف الشــارقة اإلســامي

كلمة الرئيس





تقريــر    
اإلدارة



لم يدخر مصرف الشارقة اإلسامي 
ونمٍو  أداٍء  لتحقيق  جهد  أي 
حققت  حيث  العام،  خال  قوي 
صافي   ٢٠١٨ عام  في  المجموعة 
أرباح بلغ ٥١٠,٤ مليون درهم إماراتي مقابل ٤٧٧,٧ 
إجمالي  بلغ  السابق.  العام  في  درهم  مليون 
الدخل ١,٧٠ مليار درهم بزيادة قدرها ١٤,٦٪ مقارنة 
وبلغ  الماضي،  العام  في  درهم  مليار   ١,٤٩ بـمبلغ 
بزيادة  درهم  مليار   ١,١ التشغيلي  الدخل  صافي 
درهم  مليون   ٩٣٣,٨ بـمبلغ  مقارنة   ٪١٦,٥ قدرها 

في عام ٢٠١٧.

درهم  مليار   ٤٤,٧ نحو  األصول  إجمالي  بلغ  كما 
 ،٢٠١٧ عام  في  درهم  مليار   ٣٨,٣ بـمبلغ  مقارنة 
للنمو  نتيجة  الزيادة  هذه  وتأتي   ،٪١٧ قدرها  بزيادة 
 ٪١١,١ بنسبة  العماء  تسهيات  من  لكل  القوي 
مليار   ٢٤,١ إلى  لتصل   ،٪٢٣,٦ بنسبة  واالستثمارات 
درهم و ٦,٢ مليار درهم على التوالي، كما ارتفعت 
بنسبة  العام  خال  كبير  بشكل  العماء  ودائع 
درهم  مليار   ٢٦,٤ إلى  ووصلت   ٪١٨,٥ بلغت   نمو 

مقارنة بمبلغ ٢٢,٣ مليار درهم في عام ٢٠١٧.

بنسبة   المال  رأس  لكفاية  القوي  المعدل  استمر 
يحافظ  وبذلك   ،“٣ “بازل  لمتطلبات  وفًقا   ٪١٧
مصرف الشارقة اإلسامي على مكانته في مقدمة 
نسبة  حيث  من  والعالمية  اإلقليمية  البنوك 

كفاية راس المال.
 

العالمية  االئتماني  التصنيف  مؤسسات  أعادت 
تأكيد تصنيف المصرف االئتماني طويل األجل عند 
 BBB+ وفئة  “موديز“  قبل  من  )مستقر(   A٣ فئة 
و“فيتش“،  بورز“  أند  “ستاندرد  قبل  من  )مستقر( 
للمصرف،  المالي  الوضع  قوة  يعكس  الذي  األمر 

وكفاية رأس المال وجودة األصول والربحية.

فاز المصرف خال عام ٢٠١٨ بالجوائز التالية:  

جائزة “اإلمارات للتوطين“ التي تنظمها وزارة  •
الموارد البشرية والتوطين

جائزة تنمية الموارد البشرية  •
للتوطين  • تنفيذي  رئيس  “أفضل  جائزة 

معهد  من  والمالي“  المصرفي  القطاع  في 
اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية.

المرموقة  الجوائز  على   المصرف  حصل  كما 
لجهوده:  تقديرا  السابقة  السنوات  في  التالية 
تنظمها  التي  البشرية“  للتنمية  “دبي  جائزة 
وجائزة  دبي،  لحكومة  االقتصادية  التنمية  دائرة 
العربية  اإلمارات  دولة  في  إسامي  مصرف  “أفضل 
المتحدة“ و“أفضل رئيس تنفيذي لقطاع الخدمات 
مسؤولية  و“أفضل  اإلسامية“  المصرفية 
مجتمعية مؤسسية لقطاع الخدمات المصرفية 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  جائزة  و“  اإلسامية“ 
فئة  دبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  من  لألعمال“، 
لإلجابة  نظام  “أفضل  وجائزة   ، المالية  الخدمات 
التفاعلية )IVR(“ ضمن جوائز إنسايتس  الصوتية 
أفضل  و  بدبي،  األوسط  الشرق  في  االتصال  لمراكز 
للحلول  إيثوس  من  االنترنت“  عبر  متطورة  تجربة 
لتجربة  القياسي  المؤشر  وجائزة  المتكاملة، 

العماء من دبي.

مصــرف الشــارقة اإلســامي

تقريــر اإلدارة

١٤

حققت المجموعة في عام ٢٠١٨ 
صافي أرباح بلغ ٥١٠,٤ مليون 
درهم إماراتي مقابل ٤٧٧,٧ 

مليون درهم في العام السابق. 



الخدمات المصرفية لألفراد

المصرف  استراتيجية  لعبت  لقد 
األولوية  تعطي  والتي  الواضحة 
داعما  رئيسيا  دورا  دائما  للعميل 
أدى  الذي  األمر  لألفراد  المصرفية  الخدمات  لنمو 
السابق  بالعام  مقارنة  اإليرادات  إجمالي  ازدياد  إلى 
مساهمة  في  الملحوظة  الزيادة  إلى  باإلضافة 
المصرف  إيرادات  في  لألفراد  المصرفية  الخدمات 

في السنوات القليلة الماضية.

وجود  دون  ليتحقق  اإلنجاز  هذا  يكن  ولم   
استراتيجية متكاملة للخدمات المصرفية لألفراد 

ترتكز على الدعائم التالية:

المنتجات المبتكرة
والمنتجات  المبادرات  من  سلسلة  إطاق  تم 
بشكل  التركيز  مع  الماضي،  العام  خال  المبتكرة 
أساسي على بطاقة “سمايلز“ االئتمانية والتمويل 
ثاثة  طرح  تم  كما  العقاري،  والتمويل  الشخصي 

منتجات داعمة لبطاقة سمايلز االئتمانية وهي:

تحويل الرصيد، حيث يمكن للعماء تحويل  •
رصيد البطاقة الصادرة عن أي مصرف آخر إلى 

بطاقة “سمايلز“ بتكلفة أقل.
الذي  • صفر٪،  بتكلفة  المرن  السداد  برنامج 

تمديد  من  سمايلز  بطاقة  حاملي  ُيمكن 
1,000 درهم فما  بقيمة  أي عملية شراء  سداد 
تبلغ  أرباح  وبنسبة  شهًرا   12 مدى  على  فوق 

صفر بالمئة.
للعماء  • يسمح  والذي  السريع،  النقد 

بالحصول على سلفة نقدية فورية على بطاقة 
سمايلز والدفع خال فترة تتراوح من 3 شهور 

إلى 24 شهًرا بتكلفة منخفضة للغاية.

لقد كان للمبادرات المذكورة أعاه تأثير إيجابي كبير 
على مبيعات البطاقات والتي انعكست إيجابًا على 
الشخصي  التمويل  منتجات  حققت  ولقد  أرباحها، 
باعتبارها  الماضي  العام  خال  مسبوقًا  غير  نمواً 

لألفراد،  المصرفية  للخدمات  المحركة  القوة 
أهم  كونها  المنتجات  هذه  على  التركيز  وسيتم 

ركائز الخدمات المصرفية لألفراد. 

وتطوير  بتحديث  المصرف  قام  ذاته  السياق  وفي 
– الراتب المقدم“ الذي يعد جزءا من  منتج “تيسير 
بطريقة  للعماء  طرحه  وأعاد  الشخصي  التمويل 
إلى  أدت  التي  التسهيات  من  العديد  مع  مبتكرة 
نمو عدد طلبات الحصول على هذا المنتج إلى ثاثة 
من  الرغم  وعلى  أشهر.   ثاثة  غضون  في  أضعاف 
العقاري  التمويل  قطاع  شهد  فقد  السوق،  تباطؤ 
قفزة في حجم المبيعات الشهرية، والتي تعود في 
السكنية،  غير  العقارات  تمويل  إلى  األول  المقام 
كما أدت مبادرة الشراكة مع الوسطاء وزيادة مبالغ 
وتيرة  تسارع  إلى  اإلضافي(  )التمويل  اإلجارة  تمويل 

المبيعات. 

 وسائل التسويق المبتكرة 
المصرف حمات تسويقية مبتكرة متعددة  أطلق 
التركيز  زيادة  مع  العام؛  خال  المنتجات  لمختلف 
اإلعانات  إلى  باإلضافة  الرقمي  التسويق  على 
وعي  زيادة  إلى  الحمات  تلك  أدت  وقد  الخارجية، 
العامة  قوة  وزيادة  المصرف  بمنتجات  العماء 
التجارية لمصرف الشارقة اإلسامي في دولة اإلمارات 
سيتم  النجاح  هذا  على  وبناء  المتحدة،  العربية 
الجديدة  التسويق  أساليب  في  االستثمار  مواصلة 
تعزيز  بهدف  القادمة  السنوات  في  المختلفة 

العامة التجارية وتحقيق أهداف المصرف.

تعزيز شبكة الفروع
تم افتتاح ثاثة فروع جديدة في مواقع هامة خال 
عام 2018، إضافة إلى تدشين أجهزة صراف آلي جديدة 
المصرف  وأجهزة  فروع  شبكة  يعزز  الذي  األمر 
المنتشرة في أنحاء الدولة ودعم وجوده في أسواق 

مستهدفة محددة.
للمصرف  الثاني  الفرع  افتتاح  العين  مدينة  شهدت 
ومن  زايد،  بن  هزاع  استاد  من  بالقرب  بالمدينة 
أعمال  بتنمية  الفرع  هذا  يساهم  أن  المنتظر 

المصرف في هذه المدينة االستراتيجية.

من المتوقع أيضًا أن يجتذب الفرع الجديد في مركز 
ازدحاما في  التسوق األكثر  صحارى بالشارقة، مركز 
التجارية  العامات  من  الكثير  يضم  والذي  اإلمارة 
الشهيرة، فئات جديدة من العماء أصحاب الدخل 

المرتفع. 

من  اإلمارات  مول  في  الجديد  الفرع  سيعزز  كما 
وجود المصرف في أحد أكثر مراكز التسوق ازدحامًا 
وجهات  أهم  تعد  التي  دبي  إمارة  وفي  اإلمارات  في 

التسوق.

وسيتم الكشف في المستقبل القريب عن افتتاح 
سيشهد  كما  رئيسية،  مواقع  في  جديدة  فروع 
تجديد فروع قائمة لتبدو بمظهر جديد أكثر جاذبية.
كما عزز المصرف من انتشار شبكة أجهزة الصراف 

اآللي بإضافة 13 جهاز جديد تم تركيبها في مناطق 
مزدحمة تم اختيارها بعد دراسة مستفيضة.

كان المصرف وال يزال رائدا في العديد من المجاالت 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  بنك  أول  يعد   حيث 
آلي لألشخاص ذوي اإلعاقة  في إطاق أجهزة صراف 
“أصحاب الهمم“ قبل سنوات، وقد واصل المصرف 
جهازين  تركيب  خال  من  المجال  هذا  في  ريادته 
الشارقة  في  الخاصة  األجهزة  هذه  من  جديدين 
أخرى  كخطوة  الماضي،  العام  خال  وذلك  ودبي 
شرائح  جميع  تجاه  المصرف  بالتزام  الوفاء  تؤكد 

المجتمع.

تجربة مصرفية فريدة للعمالء
استثنائية  تجربة   توفير  بضرورة  التزامنا  سيظل 
الخدمات  في  جهودنا  لكل  محورا  للعماء  فريدة 
المصرفية لألفراد بدءاً من إطاق منتجات مبتكرة 
فروع  تدشين  مع  حديثة  تواصل  وسائل  وتوفير 
وأجهزة صراف آلي جديدة باإلضافة إلى االستفادة من 
المصرفية  الخدمات  مثل  البديلة  الخدمة  قنوات 
عبر اإلنترنت والهاتف المحمول التي أجرى المصرف 
تحسينات كبيرة عليها تهدف إلى إضافة المزيد من 

سبل الراحة لعمائنا وتعزيز تجربتهم المصرفية.
مع  لتتماشى  االبتكار  على  الرقمية  رؤيتنا  ترتكز   
يتبناها  التي  الطموحة  والخطط  الواضحة  الرؤية 
المصرفية  “بالخدمات  يتعلق  فيما  المصرف 

الرقمية”.

الشراكات االستراتيجية:
شرطة  بين  االستراتيجية  الشراكة  نجاح  عقب 
الشارقة ومصرف الشارقة اإلسامي والتي تمحورت 
و”بطاقة  السعادة”  “باقة  وإطاق  تصميم  حول 
مبادرتان  أضيفت  مسبقًا”،  المدفوعة  السعادة 

جديدتان في عام 2018: 

مسرة  • بطاقة  تتضمن  التي  مسرة”  “باقة 
لموظفي  والمخصصة  مسبقًا  المدفوعة 
في  األجانب  وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة 

الشارقة.
 باقة القيادة العامة لشرطة دبي، المصممة  •

خصيصًا لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي 
في إطار برنامج “إسعاد” الحالي.

الجديدة  المبادرات  هذه  خال  من  المصرف  قام 
بتقديم مجموعة من المزايا المتميزة والملموسة 
معدالت  تشمل  والتي  وموظفيهم،  لشركائنا 
مجانية،  سمايلز  نقاط  التمويل،  على  مغرية  ربح 
باإلضافة  الحسابات،  لرصيد  أدنى  حد  وجود  وعدم 
هذه  وُتعد  األخرى،  والمزايا  الفوائد  من  العديد  إلى 
الشراكات إضافة إلى الشراكات االستراتيجية الحالية 
مع جمعية الشارقة التعاونية والجامعة األمريكية 

والعربية للطيران والكثير غيرها.

المنتجات 
المبتكرة

تعزيز شبكة تجربة العمالء
الفروع

وسائل التسويق 
المبتكرة

تعزيز الشراكات 
االستراتيجية
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إدارة الثروات

عام  بنهاية  الثروات  إدارة  أتمت 
نشأتها،  منذ  سنوات  عشر    ٢٠١٨
السنوات  هذه  لها  وفرت  وقد 
خدمة  في  الخبرة  من  المزيد  الكتساب  الفرصة 
بها. والوفاء  احتياجاتهم  على  والتعرف  عمائها 

استراتيجيتها  تنفيذ  الثروات  إدارة  واصلت  وقد 
ممتازة  نتائج  وحققت  العماء  على  تركز  التي 
العماء  ودائع  محفظة  بزيادة  يتعلق  فيما 
بشكل  المصرف  أرباح  صافى  في  والمساهمة 
إلى  النتائج  هذه  تحقيق  في  الفضل  ويرجع  عام. 
احتياجات  على  والتركيز  الخدمة  بجودة  التزامنا 
المحفظة.  إدارة  في  والمرونة  المتغيرة  عمائنا 
ساعدنا  رئيسيا  دورا  العوامل  هذه  لعبت  وقد 
على  الماضى  العام  خال  أهدافنا  تحقيق  على 
البيئة  في  الموجودة  التحديات  من  الرغم 

للبنوك. التشغيلية 
االستثمار  الثروات  إدارة  واصلت   ،٢٠١٨ عام  خال 
لتعزيز  الموظفين  تدريب  برامج  في  بكثافة 
وتطوير  العماء  بخدمة  المتعلقة  المهارات 
وقد  والسياسات،  اإلجراءات  وتنفيذ  المنتجات 
موظفينا  مهارات  تطوير  البرامج  هذه  دعمت 
وخدمات  منتجات  بتوفير  االلتزام  على  وأكدت 
لعمائنا  ومقدمة  مصممة  تكون  الجودة  عالية 
العريقة  القيم  من  إطار  في  مناسب  بشكل 

للمصرف. 

توفير  تأكيد  على  المقبل  العام  في  سنركز 
المزيد  وتطوير  لعمائنا  مميزة  مصرفية  تجربة 
من المنتجات الجديدة ودعم األعمال واكتساب 

حصة في السوق.

الخدمات
للشركات المصرفية 

المصرفية  الخدمات  لدى 
متخصصة  وحدات  للشركات 
مبتكرة  وخدمات  منتجات  تقدم 
قاعدة  باحتياجات  للوفاء  خصيصا  مصممة 
المتوسطة  الشركات  من  المتنوعة  العماء 
والمؤسسات  الحكومية  والدوائر  والكبيرة 
تركز  متخصصة  وحدة  توجد  كما  لها،  التابعة 

التجارية. العقارية  التمويات  على 

في  للشركات  المصرفية  الخدمات  نجاح  استمر 
المالية  باألهداف  يتعلق  فيما  الماضي  العام 
المنتجة، ونواصل  والنمو والحد من األصول غير 
الخبرات،  وتعزيز  العماء  خدمة  على  تركيزنا 
التقنيات  أحدث  وتبني  العمليات  زمن  وتقليص 

العماء. لخدمة 

للشيكات  االحتيال  مكافحة  أنظمة  طورنا  لقد   
للخدمات  المطورة  المزايا  من  المزيد  إضافة  مع 
يمكن  بحيث  اإلنترنت  عبر  للشركات  المصرفية 
التمويل  معامات  ومتابعة  تقديم  اآلن  لعمائنا 
إلى زيارة أي من  التجاري عبر اإلنترنت دون الحاجة 

المصرف. فروع 

والكبيرة المتوسطة  الشركات 
المصرفية  الخدمات  عمل  فريق  نجاح  يقتصر  لم 
ولكنه  قوية،  بمحفظة  االحتفاظ  على  للشركات 
وضم  الحسابات  من  المزيد  فتح  كذلك  شمل 

السوق  في  جيدة  بسمعة  يتمتعون  جدد  عماء 
في  الفريق  ونجح  جيد،  ائتماني  تاريخ  ولديهم 
الهامة  التمويل  معامات  من  العديد  تنفيذ 
العماء،  احتياجات  بحسب  خصيصا  المصممة 
شملت  التي  التجاري  التمويل  ومعامات 
ومشاريع  الصناعية  المشاريع  قطاعات  مختلف 

التحتية. البنية 

للمؤسسات  المصرفية  الخدمات 
الحكومية

يتعاون فريقنا للخدمات المصرفية للمؤسسات 
الحكومية  اإلدارات  مع  وثيق  بشكل  الحكومية 
احتياجاتها  لتلبية  لها  التابعة  والمؤسسات 
جديدة.  وخدمات  منتجات  وطرح  المصرفية 
تقنيا  نظاما  بنجاح  الفريق  قدم   ،٢٠١٨ عام  في 
في  المركزية  المالية  دائرة  إلى  ومتكاما  متطورا 
وسرعة  األموال  تحويل  خدمة  لتسهيل  الشارقة 
كاملة،  بسجات  واالحتفاظ  المدفوعات  سداد 
التالية: األخرى  والخدمات  المبادرات  إلى  باإلضافة 

كأول         الشيكات  صحة  من  التحقق  خدمة  أ(  
اإلنترنت  على  الشركات  بين  تكامل  عملية 
بالشارقة  المركزية  المالية  إدارة  في  متمثلة 
تمرير  يتم  بحيث  اإلسامي  الشارقة  ومصرف 
فقط  المصرف  لدى  المسجلة  الشيكات  تلك 
أية  من  ويحد  األمان  من  المزيد  يحقق  مما 

احتيالية. معامات 
التقاعدي  المعاش  مدفوعات  تنفيذ  ب( 
اإلنترنت  عبر  الخدمات  مزودي  ومدفوعات 

سداد  من  المركزية  المالية  إدارة  لتمكين 
ومعالجة  الداخلي  نظامها  خال  من  المدفوعات 

مباشرة. المدفوعات  تلك 
ت(   تسهيل مدفوعات العماء من خال خدمة 
االستفادة  إمكانية  لهم  ستوفر  التي  “تحصيل“ 
القنوات المصرفية لدى المصرف مثل  من جميع 
والخدمات  اإلنترنت  عبر  المصرفية  الخدمات 
الرد  ونظام  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية 
مما  ذلك،  إلى  وما  ؛  اآللي  الصراف  وأجهزة  اآللي 
الدفعات  تحصيل  عمليات  أتمتة  إلى  سيؤدي 

“تحصيل“. خدمة  موظفي  على  العبء  وتخفيض 
المصرف  يعمل  للشركات:  النقد  إدارة  ث(   
النقد  إلدارة  متكامل  حل  توفير  على  حاليا 
تحليل  من  لتمكينها  المركزية  المالية  بإدارة 
التقديرات  ووضع  الديون  وإدارة  النقدية  التدفقات 
تعليمات  وإصدار  الدفعات  تنفيذ  وكذلك  النقدية 

النظام.  المباشر من خال هذا  الخصم 

المفضل  المصرفي  الشريك  نكون  بأن  نفخر 
خال  اختيارنا  تم  حيث  الشارقة  لحكومة 
جميع  لتمويل  السابقة  والسنوات   ٢٠١٨ عام 
وسنواصل  الرئيسية،  الحكومية  المشاريع 
هذا  على  للحفاظ  جهدنا  قصارى  بذل  بالتأكيد 
الجودة  عالية  خدمة  وتوفير  المفضل،  الوضع 

مبتكرة. حلول  وتقديم 

التجاري العقاري  التمويل 
بمجموعة  التجاري   العقاري  التمويل  فريق  نجح   
في   ، مرة  ألول   ، للشركات  المصرفية  الخدمات 

إماراتي. ٣ مليار درهم  تقديم تسهيات تتجاوز 

أعمال  نمت  فقد   ،٢٠١٧ عام  مع  بالمقارنة   
نسبة  من  يقرب  بما  التجاري  العقاري  التمويل 
من  الرغم  على  النمو  هذا  ويؤكد    .٢٠١٨ خال   ٪٢٠
وبذله  الفريق  التزام  على  السوق،  ظروف  صعوبة 
األعمال وتقديم  تنمية  للعمل على  الجهود  كل 

الازم للعماء. الدعم  كل 

تكوين  التجاري  العقاري  التمويل  فريق  يعتزم 
أنجز  وقد  وأبوظبي.  دبي  إلمارتي  مخصصة  فرق 
نوعها  من  معاملة  أول  وتنفيذ  حجز  الفريق 
الشقق  ربط  تم  حيث  اإلسامي  الشارقة  بمصرف 
بحسابات  المصرف  من  والممولة  اإلنشاء  قيد 
دائرة  لدى  بهم  الخاصة  المستقلة  الضمان 

األراضي واألماك في دبي. 

وحدة دعم األعمال
المصرفية  بالخدمات  األعمال  دعم  وحدة  تؤدي 
للشركات دورًا محورًيا في مساعدة العماء ومدراء 
الدعم  أقسام  جميع  مع  والتنسيق  العاقات، 
حصول  سرعة  من  للتأكد  المصرف  في  الداخلي 

عمائنا من الشركات على خدمة مميزة وسريعة.

واصلت إدارة الثروات تنفيذ 
أستراتيجيتها التي تركز على 

العمالء وحققت نتائج ممتازة 
فيما يتعلق بزيادة محفظة ودائع 

العمالء والمساهمة في صافى 
أرباح المصرف بشكل عام

مصــرف الشــارقة اإلســامي
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إدارة الخزينة
تقوم  حيث  اليومية  السيولة  الخزينة  إدارة  تتولى 
من  واالستفادة  الحاجة  عند  األموال  بتدبير 
السيولة  مخاطر  بإدارة  تقوم  كما  منها.  الفائض 
األجنبية  العمات  وصرف  الربح  معدل  ومخاطر 
وفقا للتوجيهات االستراتيجية التي وضعتها لجنة 
تؤدي  كما  بالمصرف،  والمطلوبات  األصول  إدارة 
الشريعة  العام لمبادئ  اإلدارة عملها وفقا لإلطار 

اإلسامية.

الخزينة بعاقات طويلة وراسخة مع  إدارة  وتتمتع 
معظم المؤسسات المالية اإلسامية والتقليدية 
في دول مجلس التعاون الخليجي وهي بصدد إقامة 
عاقات جديدة مع المؤسسات المالية في جنوب 
والجديرة  القوية  المصرف  لسمعة  ونظرا  آسيا. 
وضع  من  الخزينة  إدارة  استفادت  فقد  بالثقة، 
األمر  األخرى  المصارف  بين  تفضيا  األكثر  المصرف 
له  المتاحة  العالية  االئتمان  حدود  تعكسه  الذي 
بالسوق المالي، وقد مكن هذا الوضع إدارة الخزينة 
من تلبية أي متطلبات أو احتياجات للسيولة وسد 
األصول  استحقاق  فترات  بين  محتملة  فجوة  أي 

وااللتزامات.

إدارة االستثمار

تنفيذ  في  رئيسيا  دورا  اإلدارة  تلعب 
استراتيجية المصرف الشاملة لتنويع 
مساهم  وهي  واألصول،  االستثمارات 
اإلدارة  وتتولى  المصرف،  إيرادات  إجمالي  في  رئيسي 
األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  مسؤولية 
رأس  وأسواق  المالية  االستشارات  ذلك  في  بما 
المهيكلة  التمويات  )أي  التمويل  وأدوات  المال 
كما  األسهم(.  وتداول  والصكوك  والمشتركة، 
الخاصة  المباشر  االستثمار  أنشطة  اإلدارة  تتولى 
العقارية،  االستثمارات  تشمل  التي  بالمصرف 
المشتركة،  والمشاريع  الملكية  ومشاركات 
وأدوات  االستثمارية  الصناديق  في  واالستثمار 

الملكية الخاصة.

في عام ٢٠١٨، واصلت إدارة االستثمار اختيار الفرص 
والتمويات  الصكوك  في  لاستثمار  المناسبة 
االستثمارات.  على  العائد  لتعظيم  المشتركة 
ومنظم  المشترك  االكتتاب  مدير  دور  ولعبت 
سنوات   ١٠ لمدة  الشارقة  حكومة  لصكوك  إصدار 
 ،٪٤,٢٢٦ وبعائد  أمريكي  دوالر  مليار  بقيمة 
وصكوك بنك دبي اإلسامي لمدة ٥ سنوات بقيمة 
شركة  وصكوك   ،٪٣,٦٠ بعائد  أمريكي  دوالر  مليار 
مليون   ٤٠٠ بقيمة  سنوات   ٥ لمدة  العقارية  داماك 
بنك  نور  وصكوك   ،  ٪٦,٦٢٥ بعائد   أمريكي  دوالر 
أمريكي  دوالر  مليون    ٥٠٠ بقيمة  سنوات   ٥ لمدة 
اإلسامي  أبوظبي  مصرف  وصكوك   ٪٤,٤٧١ وعائد 
دوالر  مليون   ٧٥٠ بقيمة  اإلضافية-١  الشريحة 

أمريكي وعائد ٧,١٢٥٪.

االكتتاب  ضامن  دور  العام  خال  اإلدارة  لعبت  كما 
الخاصة  البحرين  مملكة  لصكوك  المشترك 
التمويل  وقادت  أمريكي،  دوالر  مليون   ٥٠٠ بقيمة 
المشترك لمصرف عجمان وبنك فاكيف كاتيليم 

وبنك البركة التركي.

إدارة  ساهمت  المصرف،  إدارة  من  وبتوجيه 
 ٥٠٠ بقيمة  لصكوك  المصرف  طرح  في  االستثمار 
أسواق  في  سنوات   ٥ مدتها  أمريكي  دوالر  مليون 
نجحت  وقد   ،٪٤,٢٣١ بعائد  الدولية  المال  رأس 
ظروف  من  بالرغم  اإلصدار  هذا  تنفيذ  في  اإلدارة 
السوق الصعبة وارتفاع معدالت الفائدة واإلصدارات 
المملكة  جانب  من  السيادية  للسندات  العديدة 
العربية السعودية ومصر وقطر باإلضافة إلى ترقب 

المستثمرين لتطورات السوق. 

في  للدخول  مفوضة  االستثمار  إدارة  وتبقى 
المشتركة  والتمويات  الصكوك  استثمارات 

عندما يكون الوقت مناسبا.

تتمتع إدارة الخزينة بعالقات 
طويلة وراسخة مع معظم 

المؤسسات المالية اإلسالمية 
والتقليدية في دول مجلس 

التعاون الخليجي

اإلسامية  المنتجات  من  العديد  اإلدارة  وتقدم 
إلى  اإلسامية  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
المصرفية  احتياجاتهم  لتلبية  المصرف  عماء 
في  ملحوظا  تقدما  حققت  كما  واالستثمارية، 
تنفيذ منتجات متخصصة مثل مقايضات معدالت 
ونفذت  الصكوك،  على  القائم  والتمويل  الربح 
بديل  كمصدر  المضمونة  المرابحة  معامات 

للتمويل طويل األجل للمصرف.

معامات  اإلدارة  استخدمت  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
السيولة،  إدارة  في  األجنبية  العمات  مقايضة 
الودائع  لجذب  المصرف  أمام  الطريق  يمهد  مما 

األجنبية.

إدارة الخزينة تطبيق نظام جديد ومتكامل  وتنوي 
التشغيلية  الكفاءة  لتحسين  منتجاتها  إلدارة 
المنتجات  واستيعاب  اليومي  العمل  لتدفق 
األجنبي  الصرف  منتجات  خدمة  وإطاق  الجديدة، 

عبر اإلنترنت لعماء المصرف. 

المؤسسات المالية
في  حيويا  دورا  المالية  المؤسسات  قسم  يلعب 
لعاقاته  جيدة  إدارة  يضمن  بما  المصرف  عمل 
حيث  والدولية  المحلية  المالية  المؤسسات  مع 
لتوفير  المؤسسات  هذه  مع  القسم  يتعاون 
التجارية  والخدمات  النقد  إلدارة  مميزة  خدمات 
والضمانات  المستندية  االعتمادات  ذلك  في  بما 
والتحصيل المستندي والخدمات األخرى المرتبطة 
األصول  إدارة  لجنة  توجيهات  على  وبناء  بها. 
المعنية  اإلدارات  مع  وبالتعاون  والمطلوبات 
في  المالية  المؤسسات  قسم  نجح  بالمصرف، 
لجهوده  نتيجة  العام  خال  جديدة  عاقات  إقامة 

المستمرة في هذا الصدد. 

لتوسيع  المصرف  توجه  الماضي  العام  شهد  وقد 
عاقاته في منطقة جنوب شرق آسيا الستكشاف 
القسم  شرع  كما  إليها،  والوصول  جديدة  أسواق 
لتقديم  النظراء  من  عدد  مع  مناقشات  إجراء  في 
بعمات  التحويات  سرعة  بشأن  مقترحات 
قدرته  تعزيز  بغرض  وذلك  مختارة  استراتيجية 
في  ذلك  يتحقق  أن  المتوقع  ومن  التنافسية، 

النصف األول من عام ٢٠١٩. 

تقريــر اإلدارة

١٧مصــرف الشــارقة اإلســامي



)ITD(  إدارة تقنية المعلومات

العمود  إدارة تقنية المعلومات  تعد 
تشغل  حيث  للمصرف  الفقري 
األنظمة  جميع  عمل  وتضمن 
وتدعم  جيد  بشكل  المصرفية 
أساسيا  دورا  تؤدي  وهي  المصرف،  أهداف  تحقيق 
التي  الرئيسية  والمبادرات  المشاريع  تنفيذ  في 
تجعل المصرف في طليعة المؤسسات التي تتبنى 
التنافسي.  والتميز  التقنية  وسائل  أحدث  تطبيق 
تقنية  بأنظمة  اإلسامي  الشارقة  مصرف  يتمتع 
إنجاز  في  بالمرونة  يتسم  عالمي  مستوى  ذات 
الخدمات  وتقديم  التنظيمية  والمبادرات  األعمال 

للعماء.

خال عام ٢٠١٨، نجحت إدارة تقنية المعلومات في 
التي  الجديدة  والمشاريع  األنظمة  من  عدد  تنفيذ 
تنافسية  ميزة  توفير  في  ملحوظا  اثرا  لها  كان 
الكفاءة  وتحسين  العماء  تجربة  وتعزيز 
للقواعد  واالمتثال  المخاطر  ومواجهة  المصرفية 

المصرفية.

يتمتع المصرف بالقدرات الازمة لتقديم تحسينات 
الشركات  من  للعماء  والكفاءة  اآللي  التشغيل 
المثال،  سبيل  على  الحكومية.  والمؤسسات 
أنظمة  مع  مباشرة  التواصل  على  القدرة  لدينا 
الكمبيوتر الداخلية للمؤسسات من أجل التحقق 
للتحصيل،  المقدمة  الشيكات  صحة  من  التلقائي 
عبر  الموردين  فواتير  وسداد  المعاشات  ودفع 
القليلة  البنوك  ضمن  المصرف  ويعتبر  اإلنترنت. 
القدرة  حاليا  تمتلك  التي  العالم  مستوى  على 
التكنولوجية على التواصل الفوري مع المؤسسات 

الخارجية وبطريقة آلية بالكامل.

السابع  المصرف  اإلسامي  الشارقة  مصرف  أصبح 
يطلق  الذي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 
نجاحنا  أعقاب  في  هذا  ويأتي  باي“،  “آبل  الدفع  نظام 
السابق حيث كنا أول مصرف إسامي في المنطقة 

يطلق نظام  سامسونج باي.

من  اإلشادة  المعلومات  تقنية  إدارة  جهود  نالت 
المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  جانب 
اإلسامي  الشارقة  مصرف  كان  حيث  العام   خال 
أول بنك في الدولة )من بين ٥٠ بنًكا( يدشن إجراء 
خدمة  وهي   ،)IPI( الجديدة  الفوري  الدفع  معاملة 
جديدة لتحويل األموال فوريا مقدمة من المصرف 

المركزي.

أجل  من  ملحة  حاجة  الرقمي  التحول  يعتبر 
وزيادة  التشغيلية  الكفاءة  فوائد  على  الحصول 
هذا  وفي  أقل،  بموارد  المزيد  تحقيق  على  القدرة 

مصرف الشارقة اإلسالمي أول 
بنك في الدولة )من بين ٥٠ بنًكا( 

يدشن إجراء معاملة الدفع 
الفوري الجديدة )IPI(، وهي خدمة 

جديدة لتحويل األموال فوريا 
مقدمة من المصرف المركزي

المصارف  أوائل  من  المصرف  سيكون  الصدد 
اآللي  التشغيل  نظام  ستطبق  التي  المنطقة  في 
أتمتة  إلى  يهدف  الذي  النظام  وهو  للعمليات، 
والمعرضة  العمالة  كثيفة  واألنشطة  العمليات 
التشغيلية  الكفاءة  من  يزيد  مما  اليدوي،  للخطأ 
المقرر  ومن   المعامات.  إنجاز  وقت  من  ويقلل 

بدء العمل بهذا النظام في ديسمبر ٢٠١٨.

يهدف  والذي  االعمال  أنشطة  إدارة  نظام  ويعتبر 
إلى التشغيل اآللي لخطوات العمل ركيزة أساسية 
قمنا  حيث  للمصرف  الرقمي  التحول  رحلة  في 
ألتمتة  إس(  إم  بي  بي  )التيماس  نظام  بتطبيق 
العمليات التجارية الرئيسية بما في ذلك الموافقة 
باالستيراد، وتأجيل  الخاصة  االعتماد  على خطابات 
األقساط الشهرية، وعمليات وحدة خدمة العماء، 
وعملية  األفراد  تمويات  على  الموافقة  وعملية 

التدقيق الشرعي. 
لمقاصة  جديد  نظام  بتطبيق  المصرف  وقام 
المقاصة  تقليص وقت  آليا يساعد على  الشيكات 
التحقق  عمليات  من  العديد  خال  من  والتسوية 

وبميزات أمنية متطورة.

اآلمن  للتداول  حديثة  منصة  المصرف  نفذ  كما 
ميزات  لها  المحمول  الهاتف  خال  من  لألسهم 
ومتابعة  باألسواق  المباشر  االتصال  مثل  حديثة 
أخبارها مباشرة عبر اإلنترنت، واستقبال اإلشعارات 
للتعديل،  قابلة  متابعة  ولوحة  األخبار،  حول 

وخيارات للبيع والشراء عبر اإلنترنت.  

للقواعد  واالمتثال  األعمال  بمخاطر  يتعلق  فيما 
تقنية  إدارة  تلعب  والدولية،  المحلية  التنظيمية 
جديدا  نظاما  نفذت  حيث  مهما  دورا  المعلومات 
من )موديز( لتطبيق المعيار الدولي رقم )٩( إلعداد 
رأس  معايير  نظام  تحديث  مع  المالية،  التقارير 
تنفيذ  يبدأ  أن  المتوقع  من  بنجاح.   )٢ )بازل  المال 
بحلول  بالسيولة  المتعلقة  والتقارير   )٣ )بازل 

التام  المصرف  التزام  الثاني من عام ٢٠١٩، مع  الربع 
باللوائح الجديدة لضريبة القيمة المضافة.

تقنية  إلدارة  التحتية  البنية  خضعت  كما 
نواحي  عدة  من  تحول  عملية  إلى  المعلومات 
ودعم  التقنية  اتجاهات  أحدث  مواكبة  بغرض 
تطوير  مشروع  تنفيذ  ذلك  في  بما  المصرف،  نمو 
البنية التحتية لشبكته التقنية بالكامل باإلضافة 
الرئيسي  المركز  بين  التردد  نطاق  تحديث  إلى 
والفروع بنجاح والذي يشتمل على نظام احتياطي 
عملية  وشملت  األعطال،  لتفادي  أخرى  وخصائص 
التحول تحديث البنية التحتية لنظام سويفت إلى 
لتطبيق  وجاهزيته  التحتية  البنية  عناصر  أحدث 

. )GPI( مبادرة الدفع العالمية

أمن تقنية المعلومات - إدارة المخاطر
معلومات  لحماية  استراتيجيته  مع  تماشيًا 
األمنية  الممارسات  أفضل  وتطبيق  العماء 
إدارة  نظام  المصرف  نفذ  المصرفي،  القطاع  في 
 ٢٧٠٠١ أيزو  شهادة  على  وحصل  المعلومات  أمن 
إلصدار  المعتمدة  الهيئة  لويدز“،  “سجل  من 
أمن  إدارة  نظام  تنفيذ  تقييم  بعد  أيزو،  شهادات 
وتؤكد  المعتمد.  للمعيار  وفقًا  المعلومات 
التي  القوية  األمنية  الممارسات  الشهادة  هذه 
والهيئات  بالعماء  والمتعلقة  المصرف  يطبقها 
األطراف  من  وغيرهم  والشركاء  التنظيمية 
الخاصة  الممارسات  ألفضل  ومواكبته  المعنية، 
وعي  وزيادة  لألعمال  الهامة  المعلومات  بحماية 
أساًسا  المعيار  هذا  تطبيق  وفر  كما  الموظفين. 
لألمن  الوطنية  الهيئة  لمتطلبات  لامتثال  قوًيا 
من  المعتمدة  المعلومات  وتأكيد  اإللكتروني 

المصرف المركزي.

مصــرف الشــارقة اإلســامي

تقريــر اإلدارة
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الموارد البشرية

المصرف  مكانة  على  الحفاظ  إن 
كجهة العمل المفضلة من أهم 
البشرية،  الموارد  فريق  يحفز  ما 
ويبذل الفريق جهدا كبيرا من أجل جذب الكفاءات 
بشكل  الوطنية  والمواهب  عام  بشكل  الواعدة 
التي تحث على اإلبداع وحسن  البيئة  خاص وتوفير 
السابع  االستبيان  في  الفريق.  روح  وتبث  األداء 
لرضى الموظفين الذي أجراه المصرف، كان االلتزام 
أهم  بين  من  للتطوير  الدائم  والسعي  بالقيم 

أسباب رضاهم الوظيفي. 

ثمرة  كان  القادمة،  السنوات  في  الحال  هو  وكما 
جهودنا التقدير وحصولنا على جائزة تنمية الموارد 
للتوطين  تنفيذي  رئيس  أفضل  وجائزة  البشرية 
اإلمارات  معهد  من  والمالي  المصرفي  القطاع  في 

للدراسات المصرفية والمالية. 

وكان أفضل تكريم حصولنا على الجائزة المرموقة 
جائزة اإلمارات للتوطين التي تنظمها وزارة الموارد 
الجوائز  وهذه  التقدير  هذا  إن  والتوطين.  البشرية 
من  ناجحة  مؤسسة  ببناء  التزامنا  على  لتشهد 
سياسة  وتطبيق  الممارسات  أفضل  تبني  خال 

التحسين والتطوير المستمرين.

خال العام، حول المصرف االقتراحات المقدمة من 
عمل  خطط  إلى  الموظفين  رضى  استبيان  خال 
موجهة نحو تحقيق أفضل النتائج والتطورات التي 
بتنفيذ  قمنا  كذلك  بالنفع.  الموظفين  على  تعود 
في  يسهم  مما  بغيرها  سنتبعها  مشاريع  عدة 
مؤشرات  في  ويؤثر  المصرف،  موظفي  رضى  زيادة 
المصرف  في  الموظفين  بقاء  معدل  مثل  أخرى 
المهارات.  تطوير  إلى  ويؤدي  الشكاوى،  من  والحد 
أهداف  وضع  في  نجاحنا  على  األمثلة  هذه  وتؤكد 
أكثر تحدًيا ألنفسنا سنة بعد أخرى، ومن خال دعم 
كل زميل وحثه على التطوير الذاتي، فإننا نساهم 
استثنائية  مالية  نتائج  لتحقيق  قادتنا  دعم  في 

ومستدامة.

أفضل تكريــم حصولنا على 
الجائــزة المرموقة جائزة 

اإلمــارات للتوطين التي 
تنظمها وزارة الموارد البشــرية 

والتوطين

التميز المؤسسي

في  المؤسسي  التميز  إدارة  تركز 
الخدمة  تميز  على  األول  المقام 
والتميز  واالبتكار،  الرقمي  والتحول 
اإلدارة  تأسست  المستمر.  والتحسين  المجتمعي 
والخدمات  والمنتجات  المهام  جميع  أن  لضمان 
مع  تتماشى  المصرف  في  الرئيسية  والعمليات 
تطبيق  إلى  باإلضافة  الدولية،  الممارسات  أفضل 
مثل  العالمية  التميز  ونماذج  المبتكرة  األساليب 
الذي  األمر  العميل،  تجربة  وبرامج  الرشيقة  اإلدارة 
يبرز اسم المصرف ويرسخ شعاره )أكثر من مجرد 
المحلية  بالجوائز  فوزه  في  ويساهم  مصرف( 
والعربية واإلقليمية. تهدف اإلدارة في المقام األول 
توقعاتهم  وتجاوز  عمائنا  احتياجات  تلبية  إلى 

وتوقعات كافة األطراف ذات الصلة. 

استثنائية  استراتيجية  المصرف  أطلق   ٢٠١٨ في 
تقوم على ربط جميع الرعايات والبرامج والخدمات 
اإلمارات  لدولة  الوطنية  باألجندة  والمنتجات 
في  مساهما  المصرف  ليكون  المتحدة  العربية 
جميع  على  المطلوبة  والنسب  األرقام  تحقيق 
الرعايات  مسألة  نظم  الذي  األمر  وهو  األصعدة 
والشراكات واألخبار الصحفية والتغطيات اإلعامية 

لتكون متماشية مع رؤية القيادة الرشيدة.

وفي قفزة نوعية حقق المصرف عددا من اإلنجازات 
للتحول  المخصص  الفريق  لعمل  حصادا   كانت 
الرقمي واالبتكار بإدارة التميز المؤسسي والذي تم 
تاسيسه في العام الماضي ، حيث حصل المصرف 
على تكريم حكومة دبي )دائرة التنمية االقتصادية( 
لكونه الجهة األكثر تطورا في برنامج دبي للخدمة 
المتميزة بنسبة ٩٧٪ ، كما  قام الفريق بتنفيذ ٦٧ 
مركزية   : أبرزها  من  كان  مميزة  ومبادرة  مشروعا 
إجراءات  تسريع  األعمال،  حسابات  فتح  إجراءات 
متطلبات  وتنفيذ  الشخصية،  الحسابات  فتح 
تحديث  ذلك  في  بما  المضافة  القيمة  ضريبة 

النماذج والعقود وغيرها . 

األنشطة  من  العديد  في  المصرف  شارك   ، كعادته 
المجتمعي  للتواصل  برنامجا  مطلقا  المجتمعية 
الجهات  مع  التواصل  بتعزيز  خاله  من  يقوم 
والجهات  عام  بشكل  المجتمع  في  الفاعلة 
صاحب  لرؤية  تحقيقا  خاص  بشكل  األكاديمية 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الشارقة  حاكم  األعلى  المجلس  عضو  القاسمي 
،حيث شارك المصرف في حفل استقبال الطالبات 
في جامعة الشارقة وحفل استقبال طلبة الجامعة 
ألكاديمية  السنوي  الملتقى  وفي  القاسمية  
للترويج  وذلك  بالشارقة  الشرطية  العلوم 
و  للطلبة  خصيصا  المصممة  المصرف  لمنتجات 

اإليجابية للمصرف بشكل  الذهنية  الصورة  لتعزيز 
حيث  األثر  أكبر  الفعاليات  هذه  تركت  حيث  عام 
بشراكات  األخرى  األكاديمية  الجهات  مدراء  طالب 
وفعاليات جديدة ومنها على سبيل المثال جامعة 
الطبية بعجمان حيث جرى االجتماع األول  الخليج 

تمهيدا لشراكة بعيدة المدى.

البنوك  مستوى  على  ريادية  منهجية  خال  ومن 
منهجية  بتطبيق  المصرف  قام  المنطقة  في 
الرعايات  تفوق  والتي  االجتماعي  األثر  إجمالي 
االجتماعية  الشراكات  وتأخذ  المادية  التقليدية 
واألثر  الوطنية  باألجندة  مرتبطة  جديدة  آفاق  إلى 
لدى  الوعي  نشر  الذي  األمر  المجتمع  على  الفعلي 
من  الشراكة  في  والراغبة  المتعاونة  الجهات 
االجتماعية  األهداف  تخدم  برامج  تقديم  خال 
الحكومة  وضعتها  التي  واالقتصادية  والثقافية 
  ٢٠١٨ في  المصرف  قام  ذلك   على  وبناء   ، الرشيدة 
للتخطيط  اإلمارات  ملتقى  مع  الشراكة  بإعان 
األعمال  لريادة  الشارقة  ومهرجان  االقتصادي 
الحكومي  االتصال  ومنتدى  الطفل  سامة  وحملة 
للبحوث  الشارقة  وجائزة  للتراث  الشارقة  ومعهد 
الشراكة  تزال  وال  اإلسامي،  االقتصاد  في  العلمية 
األحمر  الهال  وعيادات  الوردية  القافلة  مع  قائمة 
العامة  والقيادة  والقرى  الضواحي  شؤون  ودائرة 
لشرطة الشارقة ، كما تم تعزيز التواصل مع أفراد 
المجتمع من خال األنشطة الرمضانية المتجددة 
السابقة،  السنوات  في  نظيراتها  عن  تختلف  والتي 

إضافة إلى خيام اإلفطار السنوية.  
زادت  المبتكرة،  التسويقية  للممارسات  نتيجة 
التواصل  وسائل  خال  من  المصرف  متابعة 
االجتماعي بنسبة تزيد عن ٦٠ في المائة خال عام 
فعاليات  عدة  أقمنا  الداخلي،  الصعيد  وعلى   ،٢٠١٨
الجماعي  “السحور  أهمها  من  كان  للزماء 
جديدة  برامج  تخلله  والذي  المصرف“  لموظفي 

ومسابقات تفاعلية خال شهر رمضان.
المؤسسي  التميز  فريق  سيضع    ،٢٠١٩ عام  في 
وقيم  ورسالة  رؤية  إطار  في  تحديا  أكثر  أهدافا 
ثقافة  وتعزيز  لقيادة  جهدا  يدخر  ولن  المصرف 
المصرف  على  اإليجابي  باألثر  يعود  بما  التميز 

والمجتمع والدولة بصفة عامة.

تقريــر اإلدارة

١٩مصــرف الشــارقة اإلســامي



نظرة مستقبلية

الناتج  يرتفع  أن  المتوقع  من 
اإلمارات  لدولة  اإلجمالي  المحلي 
في   ٢,٩ بنسبة  المتحدة  العربية 
الوضع  تحسن  من  مزيد  مع   ٢٠١٨ في  المائة 
النقد  لصندوق  وفقًا   ٢٠١٩ عام  في  االقتصادي 
إنتاج  يرتفع  أن  المتوقع  من  أنه  كما  الدولي، 
إجمالي  يزداد  وأن  الحكومي  واإلنفاق  النفط 

النمو إلى ٣,٧ في المائة في عام ٢٠١٩.

استمر  المركزي،  اإلمارات  لمصرف  وفقًا 
قوية  ربحية  تحقيق  في  المصرفي  القطاع 
البنوك  أصول  إجمالي  زاد  حيث   ٢٠١٨ عام  في 
بالعام  مقارنة   ٪٨ بنسبة  الدولة  في  العاملة 
تريليون   ٢,٨٤ من  أكثر  إلى  ليصل  الماضي 

درهم.

االقتصاد  فإن  الشارقة،  إمارة  يخص  ما  أما 
حيث  وديناميكًيا  قوًيا  يبقى  لإلمارة  المحلي 
 ٣A ائتمانًيا  تصنيًفا  “موديز“  وكالة  تحدد 
ناتجها  ينمو  أن  المتوقع  من  التي  لإلمارة 
في   ٪٢,٩ و   ٪٢,٧ بنسبة  اإلجمالي  المحلي 
النمو  هذا  ويدعم  التوالي،  على   ٢٠١٩ و   ٢٠١٨
الرأسمالي  واإلنفاق  الحكومية  اإليرادات  زيادة 

واألنشطة التجارية والسياحية.

أكبر  اإلسامي  الشارقة  مصرف  أن  وحيث 
إجمالي  حيث  من  الشارقة  مقره  مصرف 
يستفيد  أن  المتوقع  فمن  والربحية،  األصول 
من هذه البيئة االقتصادية اإليجابية. ويواصل 
فروعه  عدد  بلغ  حيث  توسعه  المصرف 
كما  عام،  قبل  فرعًا   ٣١ بـ  مقارنة  فرعًا   ٣٤
االستراتيجية  شراكاتنا  تعزيز  مواصلة  نعتزم 

وجهودنا لزيادة الحصة السوقية.

ورؤيته  بمهمته  ملتزًما  المصرف  يزال  وال 
منتجات  تقديم  على  التركيز  مع  وقيمه 
وأثناء  للعماء.  الجودة  عالية  وخدمات 
المستدام  المالي  النمو  لتحقيق  سعينا 
بتحقيق  ملتزمين  نبقى  فإننا  الربحية  وزيادة 
قيمة مضافة لكل األطراف المعنية في إطار 
نستمر  سوف  المجتمعية.  المسئولية  من 
أفضل  واستخدام  موظفينا  قدرات  تعزيز  في 
مع  االبتكار  من  تمكن  التي  التقنيات  وأحدث 

الكفاءة في كل ما نقوم به.

مصــرف الشــارقة اإلســامي

تقريــر اإلدارة

٢٠

 تحدد وكالة “موديز“ تصنيًفا
 ائتمانًيا 3A لإلمارة التي من

 المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي
 اإلجمالي بنسبة ٢,٧٪ و ٢,9٪ في

٢٠١٨ و ٢٠١9 على التوالي



الشركات التابعة

اإلسامي  الشارقة  مصرف  لدى 
يمتلكها  تابعة  شركات  ثاث 

بالكامل:
• )SNHC( شركة الشارقة الوطنية للفنادق
• )SIFS( الشارقة اإلسامي للخدمات المالية
• )ASAS( شركة أساس العقارية

)SNHC( شركة الشارقة الوطنية للفنادق
وتدير  للفنادق  الوطنية  الشارقة  شركة  تمتلك 
فندق  الشارقة:  إمارة  في  فاخرة  منتجعات  ثاث 
هوليداي انترناشيونال، ومنتجع ماربيا المتميزين 
في  خالد  بحيرة  شاطئ  على  المثالي  بموقعهما 
أوشيانيك  وسبا  منتجع  يقع  حين  في  الشارقة، 
بين  للشارقة  الشرقي  الساحل  على  خورفكان 
بموقع  يتمتع  والذي  عمان  وخليج  حجار  جبال 

متميز وإطالة خابة.

انخفاًضا  المنطقة  في  للفنادق  العام  األداء  أظهر 
في المبيعات بنسبة ١٥٪ مقارنة بعام ٢٠١٧، ويرجع 
الفندقية  الغرف  عدد  في  الكبيرة  الزيادة  إلى  ذلك 
في دبي من ٨١,٠٠٠ غرفة في عام ٢٠١٥ إلى ١١١,٠٠٠ غرفة 
في  العام  السوق  على  سلًبا  أثر  مما   ٢٠١٨ عام  في 

المنطقة.

السوق  قطاعات  شهدت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وكاالت  حتى  الفرد  المسافر  من  بدءا  الرئيسية 
وغيرها(  كوم  دوت  )بوكينج  اإلنترنت  عبر  السفر 
وفًقا  السابق  بالعام  مقارنة   ٪٢٠ بنسبة  انخفاضا 
لوكالة )إس تي آر( لبحوث السفر وموقع )بوكينج 
الوطنية  الشارقة  شركة  شهدت  لذا  كوم(،  دوت 
في  انخفاضًا  الصعوبة  شديد  سوق  في  للفنادق 
الذي  األمر  ٢٠١٧؛  بعام  مقارنة   ٪٥ بنسبة  مبيعاتها 

يعتبر إيجابيا بالنظر إلى ظروف السوق.

 ركزت شركة الشارقة الوطنية للفنادق على فرض 
المزيد من الضوابط على التكاليف وتحسين جودة 
الخدمات والتسهيات التي توفرها لنزالء فنادقها، 
وقد استطاعت تحقيق توفير بنسبة ٥٪ بمبلغ ١,١ 

مركزية  خال  من   ٢٠١٧ بعام  مقارنة  درهم  مليون 
ذلك  إلى  وباإلضافة  الشراء،  عمليات  وتحسين 
الخدمات  بجودة  يتعلق  فيما  النزالء  آراء  سجلت 
السنة،  من  والرابع  الثالث  الربع  في  كبيرا  تقدما 
حيث حقق منتجع وسبا أوشيانيك خورفكان إنجازا 
كل  حقق  بينما  السابقة،  إنجازاته  أفضل  يعادل 
ماربيا  ومنتجع  انترناشيونال  هوليداي  فندق  من 

أفضل نتائجهما على اإلطاق.

أعمال تجديد في فندق  تنفيذ  أخرى، تم  ناحية  من 
وأصبحت  ماربيا،  ومنتجع  إنترناشونال  هوليداي 
أعمال التجديد اآلن على مشارف االكتمال في عام 
٢٠١٩، وبمجرد االنتهاء من أعمال التجديد سيتمتع 
الفندق والمنتجع بمظهر أكثر حداثة وأكثر توافقًا 
مراجعة  ونعتزم  العصري،  المسافر  احتياجات  مع 
إلى  أخرى  مرة  إطاقها  وإعادة  التجارية  العامة 
السوق، وستسمح هذه التحسينات واالستثمارات 
أكثر  تكون  بأن  للفنادق  الوطنية  الشارقة  لشركة 
بالتأكيد  هذا  وسينعكس  المنافسة  على  قدرة 

على األسعار ومعدالت اإلشغال.
ستغير  حيث  بالتفاؤل،   ٢٠١٩ لعام  توقعاتنا  تتسم 
أكثر  التنظيمي لتكون  الفنادق هيكلها  مجموعة 
قدرة على المنافسة في السوق المتغيرة الجديدة 
والتركيز على تطوير فريق المبيعات لجذب المزيد 
من األعمال. إن الشركة ملتزمة بتحسين المرافق 
في  النمو  وتحقيق  الخدمة  بمستويات  واالرتقاء 

اإليرادات واألرباح.

الشارقة اإلسالمي للخدمات المالية
المالية  للخدمات  اإلسامي  الشارقة  شركة  تقدم 
الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة  الوساطة  خدمات 
دولة  في  المحلية  األسهم  أسواق  في  اإلسامية 

اإلمارات العربية المتحدة. 

في  كبيراً  نمواً  الشركة  سجلت   ،٢٠١٨ عام  خال 
أن تنهي  المتوقع  بالهامش، ومن  التداول  مرابحة 
بأرباح ستكون األعلى في السنوات الخمس  العام 

األخيرة.

خال  من  األسهم  لتداول  تطبيقنا  بنجاح  أطلقنا 
الهاتف المتحرك والذي يمكن العماء من التداول 
من أي مكان في العالم، ويعتبر هذا التطبيق إحدى 
أحدث  لتطبيق  الشركة  تتخذها  التي  الخطوات 
حصلت  وقد  الخدمات.  أفضل  وتوفير  التقنيات 
على  المالية  للخدمات  اإلسامي  الشارقة  شركة 
دبي  بسوق  الجودة  تقييمات  من   ٪٩٠ من  أكثر 
تحقيق  نحو  المتواصلة  لجهودها  تقديراً  المالي، 
إلطاق  الشركة  وتستعد  الجودة.  معايير  أعلى 
العماء  متطلبات  يلبي  ال  جديد  إلكتروني  موقع 

فحسب، بل يعتبر أداة تسويقية فعالة أيضا.

شركة أساس العقارية
شركة أساس العقارية هي الذراع العقارية لمصرف 
الشارقة اإلسامي وهي رائدة في مجال عملها في 
األنشطة  من  العديد  الشركة  وتمارس  الشارقة، 
وإدارة  العقاري  االستثمار  فيها  بما  العقارية 
العقاري،  والتأجير  والتسويق  وتطويرها،  العقارات 
تقوم  وهي  الوساطة،  وخدمات  العقارات  وتقييم 
الجهات  لصالح  والخدمات  األنشطة  هذه  بتنفيذ 

األخرى أيضا.

ودبي  الشارقة  من  كل  في  مكاتب  الشركة  لدى 
عملياتها  لتشمل  التوسع  نحو  وتسعى  وأبوظبي 

باقي اإلمارات األخرى.

زيادة  في  أساس  شركة  نجحت  العام،  خال 
وعدد  اإلنشاء  قيد  والمشاريع  العقارية  محفظتها 

العقارات التي تديرها بنجاح نيابة عن عمائها.  

تقريــر اإلدارة

٢١مصــرف الشــارقة اإلســامي





ــات  البيان
لية لما ا



ــًا  ــالمي أرباح ــارقة اإلس ــرف الش ــق مص حق
درهــم  مليــون   ٥١٠,٤ بلغــت  صافيــة 
ــمبر ٢٠١٨،  ــي 3١ ديس ــة ف ــنة المنتهي للس
ــار  ــول ٤٤,٧ ملي ــوع األص ــغ مجم ــا بل بينم
ــى  ــا ٦,٨٪ و ١٦,9٪ عل ــادة قدره ــم، بزي دره

التوالــي,

الشــارقة  مصــرف  اســتمر   ٢٠١٨ عــام  خــال 
اإلســامي بالنمــو، فقــد حقــق المصــرف أداء 
ــا  ــة مم ــطته المختلف ــال انش ــن خ ــزا م متمي
ــاح المصــرف إلــى ٥١٠,٤ مليــون  أدى إلــى نمــو أرب
درهــم مقارنــة بـــ ٤٧٧,٧ مليــون درهــم مــن 
العــام الســابق وبزيــادة قدرهــا ٦,٨٪ - كمــا 
 ٤٤,٧ إلــى  لتصــل  المصــرف  أصــول  ارتفعــت 
مليــار درهــم بنهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٣٨,٣ 

ــابق, ــام الس ــن الع ــم م ــار دره ملي

الميزانية العمومية

صافي الربح
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مصــرف الشــارقة اإلســامي ٢٤

ــات الماليــة البيان



 أهم المؤشرات

2018

2017

 ارتفــاع صافــي األربــاح بنســبة ٦,٨٪ ليصــل إلــى ٥١٠,٤ مليــون درهــم
مقارنــة بـــ ٤٧٧,٧ مليــون درهــم من عــام ٢٠١٧

 تحســن المخصصــات الصافيــة مــن االســتردادات بشــكل ملحــوظ
 لتصــل إلــى 3٦,٨ مليــون درهــم مقارنــة بـــ ـ١٤٨,٨ مليــون درهــم

عــن العــام الســابق

ــار ــى ٢٦,٤ ملي ــل إل ــة لتص ــادة ملحوظ ــاء زي ــع العم ــت ودائ  حقق
درهــم مليــار   ٢٢,3 بـــ  مقارنــة   ٢٠١٨ ديســمبر  بنهايــة   درهــم 

٪١٨,٥ قدرهــا  بزيــادة   ،٢٠١٧ ديســمبر  بنهايــة 

نســبة كذلــك  و   ٪٥,9 إلــى  المتعثــرة  التمويــات  نســبة   تقــف 
٢٠١٨ ديســمبر  بنهايــة   ٪٧9 بنســبة  التغطيــة 

٪١٦,9 بنســبة  قــوي  مســتوى  المــال  رأس  كفايــة  معــدل   تقــف 
بنهايــة  ٪١٥,٨ المــال  رأس  مــن  األول  الشــق  نســبة  كذلــك   و 

٢٠١٨ ديســمبر 

 بلغــت نســبة تمويــات العمــاء إلــى أجمالــي ودائــع العمــاء 3,٪9١
بنهايــة عــام ٢٠١٨

 بلغــت ربحيــة الســهم الواحــد ٠,١٧ درهــم لعــام ٢٠١٨، بالمقارنــة
مــع ٠,١٦ درهــم لعــام ٢٠١٧، بزيــادة قدرهــا ٦,٨٪

 وصــل العائــد علــى متوســط األصــول نســبة ١,٢3٪ بنهايــة عــام
٢٠١٨

٪9,3٦ إلــى  العائــد علــى متوســط حقــوق المســاهمين   وصــل 
عــن عــام ٢٠١٨

 بلغت نسبة
 تكاليف الدخل

 3٦,١٪  بنهاية عام
 ٢٠١٨ مقارنة بـ ٪3٧,١

بنهاية عام ٢٠١٧

 ارتفاع االستثمارات
 في األوراق المالية

 بمقدار ٢3,٦٪  لتصل
 إلى ٦,٢ مليار درهم

 بنهاية ديسمبر
 ٢٠١٨ مقارنة بـ ٥

 مليار درهم بنهاية
ديسمبر ٢٠١٧

 بلغت نسبة األصول
 السائلة إلى أجمالي
 األصول ٢١,٦٪ لتصل
 إلى 9,٧ مليار درهم

بنهاية ديسمبر ٢٠١٨

 ارتفاع أجمالي األصول
 بنسبة ١٦,9٪ لتصل

 إلى ٤٤,٧ مليار درهم
 بنهاية ديسمبر

 ٢٠١٨ مقارنة بـ 3,3٨
 مليار درهم بنهاية

ديسمبر ٢٠١٧

 ارتفاع إيرادات
 التشغيل بنسبة
 ١٦,٥٪ لتصل إلى

 ١,٠٨٧,٧ مليون درهم
 مقارنة بـ ٨,933

 مليون درهم من عام
٢٠١٧

٢٥مصــرف الشــارقة اإلســامي

ــات الماليــة البيان



بيان المركز المالي:

نجاحــا  اإلســامي  الشــارقة  مصــرف  حقــق 
للنمــو  اســتراتيجية  اتبــاع  فــي  ملحوظــا 
المالــي،  والمركــز  الربحيــة  فــي  المســتقر 
 ٤٤,٧ المصــرف  أصــول  إجمالــي  بلــغ  حيــث 
مليــار درهــم فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٨ مقارنــة 
بـــ ٣٨,٢ مليــار درهــم فــي نهاية ديســمبر ٢٠١٧.

الرئيســية  التغيــرات  بعــض  يلــي  فيمــا 
المالــي: المركــز  لبيــان  البــارزة  والنقــاط 

األصول السائلة:

 بلــغ إ جمالــي األصــول الســائلة ٩,٦ مليــار درهــم 
أو مــا يعــادل ٢١,٦٪ مــن إجمالــي األصــول المصرف 
بنهايــة ديســمبر ٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٧,٠ مليــار درهم 

مــا يعــادل ١٨,٤٪ فــي نهايــة عــام ٢٠١٧.

تمويالت العمالء:

مليــار   ٢٤,١ العمــاء  تمويــات  صافــي  بلــغ 
درهــم بنهايــة عــام ٢٠١٨، بزيــادة قدرهــا ٢,٤ 
مقارنــة   ٪١١,١ يعــادل  مــا  أي  درهــم  مليــون 
فــي  المصــرف  اســتمر  فقــد   .٢٠١٧ بعــام 
تحســين محفظــة تمويــات العمــاء، عبــر 
جميــع  علــى  وتنوعهــا  الشــركات  قطاعــات 
قطاعــات الصناعــة وكذلــك تمويــات األفــراد. 
إلــى  العمــاء  بلغــت نســبة تمويــات  وقــد 
ودائــع العمــاء ٩١,٣٪، لتتماشــى مــع األهــداف 

المصــرف. إلدارة  االســتراتيجية 

 االستثمارات في األوراق المالية:

الماليــة  األوراق  فــي  االســتثمارات  ارتفعــت 
مليــار   ٦,٢ مبلــغ  إلــى  لتصــل   ٪٢٣,٦ بمقــدار 
ــغ ٥  ــة بمبل ــمبر ٢٠١٨ مقارن ــة ديس ــم بنهاي دره
مليــار درهــم بنهايــة ديســمبر ٢٠١٧، معظمهــا 
حســابات ســيادية وصكــوك بدرجــة تصنيــف 

مرتفعــة.

ودائع العمالء
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ودائع العمالء:

ــذب  ــي ج ــامي ف ــارقة اإلس ــرف الش ــح مص  نج
مقــدار أكبــر مــن ودائــع العمــاء خــال عــام 
٢٠١٨، حيــث بلــغ أجمالــي الودائــع ٢٦,٤ مليــار 
درهــم  بنهايــة عــام ٢٠١٨، وهــو مايمثــل نمــوا 
 ٪١٨,٥ مايعــادل  أو  درهــم  مليــار   ٤,١ بمقــدار 
مقارنــة بـــ ٢٢,٣ مليــار درهــم بنهايــة عــام ٢٠١٧.

المستحق للبنوك:

بلــغ إجمالــي المســتحق للبنــوك ٦,٥ مليــار 
درهــم كمــا بنهايــة عــام ٢٠١٨ بإرتفــاع قــدرة 
٢,٤ مليــار درهــم أو مــا يعــادل ٦٠,٧٪ مقارنــة 
بمبلــغ ٤,٠ مليــار درهــم بنهايــة عــام ٢٠١٧، بمــا 

يتماشــى مــع إدارة الســيولة للمصــرف.

حقوق المساهمين:

ــار  ــاهمين ٥,٤ ملي ــوق المس ــي حق ــغ إجمال  بل
درهــم إماراتــي أو مــا يعــادل ١٢,٢٪ مــن إجمالــي 

ــول. األص

جودة األصول: 

تحســن ملحــوظ للتمويــات المتعثــرة إلــى 
ــل  ــرف لتص ــاء للمص ــات العم ــي تموي أجمال
إلــى ٥,٩٪ عــن عــام ٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٥,٤٪ مــن 
الدوليــة  المعاييــر  عــام ٢٠١٧، بســبب تنفيــذ 
إدارة  وسياســات   ٩ الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 

الصارمــة.   المخاطــر 

وقــد أدى اتبــاع منهــج الحيطــة والحــذر ازاء 
القــروض  محفظــة  وتحســين  المخصصــات 
إلــى تحســن ملحــوظ فــي نســبة  المتعثــرة 
مســتوياتها  أعلــى  إلــى  لتصــل  التغطيــة 
بنســبة تغطيــة ٧٩٪ بنهايــة عــام ٢٠١٨ مقارنــة 

بـــ ٦٨٪ فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٧.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٢٦

ــات الماليــة البيان



قائمة الدخل:  
ــنة  ــن الس ــامي ع ــارقة اإلس ــرف الش ــق مص حق
المنتهيــة ٢٠١٨ صافــي أربــاح بلــغ ٥١٠,٤ مليــون 
ــام  ــم لع ــون دره ــة بـــ ٤٧٧,٧ ملي ــم مقارن دره

٢٠١٧ بمعدل إرتفاع قدره ٦,٨٪.

وبلــغ صافــي اإليــرادات التشــغيلية ١٠٨٧,٦ مليــون 
درهــم بنهاية عــام ٢٠١٨ مقارنة بـــ ٩٣٣,٨ مليون 

درهــم عــن عــام ٢٠١٧ بإرتفــاع نســبته ١٦,٥٪ .

لقائمــة  الرئيســة  النقــاط  بعــض  يلــي  ومــا 
الدخــل:-  

التمويــل  عمليــات  مــن  اإليــرادات  بلغــت 
ــمبر  ــة ديس ــم بنهاي ــار دره ــامي ١,٣٢ ملي اإلس
١,١١ مليــار درهــم بنهايــة  ٢٠١٨ مقارنــة بمبلــغ 
عــام ٢٠١٧، بإرتفــاع قــدرة ٢١٢,٢ مليــون درهــم بما 

.٪١٩,١ يعــادل 

كمــا بلغــت توزيعــات حملــة الصكــوك ١٨٣,٥ 
مليــون درهــم مقارنــة بمبلــغ ١٦٧,٨ مليــون 
ــدره ١٥,٧  ــاع وق ــام ٢٠١٧. بإرتف ــن ع ــي ع ــم ف دره

مليــون درهــم مــا يعــادل ٩,٤٪.

والرســوم،  االســتثمار،  إيــرادات  بلغــت 
ــم  ــون دره ــغ ٥٣٤,١ ملي ــرى مبل ــرادات األخ واإلي
لعــام ٢٠١٨، مقابــل ٥١٠,٧ مليــون درهــم عــن 
عــام ٢٠١٧، أي بأنخفــاض قدرهــا ٢٣,٣ مليــون 

.٪٥,٠ يعــادل  مــا  درهــم 

ــرادات الشــركات التابعــة ٢٨,٢ مليــون  بلغــت إي
درهــم عــن عــام ٢٠١٨، مقارنــة بمبلــغ ٣٠,٦ مليون 
 ٢,٤ وقــدرة  بإنخفــاض   ٢٠١٧ عــام  عــن  درهــم 
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ا�يرادات التشغيليه صافي ارباح

ــادل ٧,٧٪. ــا يع ــم أو م ــون دره ملي

العموميــة  المصروفــات  يخــص  وفيمــا 
درهــم  مليــون   ٦١٤,٢ بلغــت  فقــد  واإلداريــة 
لعــام ٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٥٥٠,٧ مليــون درهــم عــن 
عــام ٢٠١٧ بزيــادة مقدارهــا ٦٣,٥ مليــون درهــم 

أو مــا يعــادل ١٢,٠٪.

وبلغــت المخصصات الصافية من اإلســتردادات 
مبلــغ ٣٦,٨ مقارنــة بمبلغ ١٤٨,٨ مليــون درهم 

مــن العــام الســابق بإنخفــاض قــدرة ١١٢,٠ مليــون 
درهم مــا يعــادل ٧٥,٣٪.

ووصلــت األربــاح المخصصــة والموزعــة علــى 
المودعيــن إلــى ٥٤٠,٥ مليــون درهــم فــي نهايــة 
عــام ٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٣٠٧,٣ مليــون درهــم بنهايــة 
عــام ٢٠١٧، بأرتفــاع قــدره ٧٥,٩٪. وتمثــل تلــك 
ــي  ــي صاف ــن ف ــة المودعي ــة حص ــاح الموزع األرب
األربــاح التشــغيلية للمصــرف بنــاءاً علــى طريقة 
وآليــة المشــاركة فــي األربــاح بيــن المســاهمين 
هيئــة  قبــل  مــن  والمعتمــدة  والمودعيــن 
ــارقة  ــرف الش ــرعية بمص ــة الش ــوى والرقاب الفت

اإلســامي.

وبلــغ معــدل العائــد الســنوى علــى متوســط 
حقــوق المســاهمين ٩,٣٦٪  فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠١٨ مقارنــة بـــ ٩,٢١٪ ٣١ ديســمبر ٢٠١٧، بينمــا بلــغ 
معــدل العائــد الســنوى علــى متوســط إجمالــي 
األصــول ١,٢٣٪  بنهايــة عــام ٢٠١٨  مقارنة بـــ  ١,٣٣٪ 

ــام ٢٠١٧. ــة ع بنهاي

وبلغ صافي اإليرادات التشغيلية 
١,٠٨٧,٦ مليون درهم بنهاية 

عام ٢٠١٨ مقارنة بـ 933,٨ مليون 
درهم عن عام ٢٠١٧ بإرتفاع 

نسبته ١٦,٥٪ .

٢٧مصــرف الشــارقة اإلســامي

ــات الماليــة البيان
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ودائع العمالء

مطلوبات أخرى

ملخص النتائج و المؤشرات المالية 

ودائع العمالء مليون درهممجموع األصول مليون درهم

هيكل األصول و المطلوبات 

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦األرقام بالمليون درهم

٢٦,٠١٣٢٩,٨٨٣٣٣,٥٣٩٣٨,٢٨٨٤٤,٧٤٦إجمالي األصول

١٤,٤٧٥١٦,٣٤٩١٧,٠٩١٢١,٧٠٧٢٤,١٢٤صافي التسهيات

١٤,٥٩١١٦,٩٥٣١٨,٣٢٩٢٢,٣١٨٢٦,٤٣٨إجمالي ودائع العماء

٤,٥٨٨٤,٧٠٤٤,٨٥٦٥,٥١٩٥,٤٤٦مجموع حقوق المساهمين

١,٢٣٪١,٣٣٪١,٤٦٪١,٤٧٪١,٥٨٪العائد على متوسط األصول

٩,٣٦٪٩,٢١٪٩,٦٨٪٨,٨٢٪٨,٢٧٪العائد على متوسط حقوق المساهمين

١٢,٠١٪١٤,٤١٪١٤,٤٨٪١٥,٧٤٪١٧,٦٤٪حقوق المساهمين إلى مجموع األصول

٤,٦٧٥,٣٥٥,٩١٥,٩٤٧,٣١مضاعف حقوق المساهمين إلى مجموع المطلوبات ) مرة(

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٢٨

ــات الماليــة البيان



تقريــر هيئــة
الفتــوى

والرقابة
عية لشر ا



بســم اهلل الرحمن الرحيم

تقرير لجنة الرقابة الشــرعية الداخلية

لمصرف الشــارقة اإلسالمي عن 2018  

ــتقلة  ــة مس ــا جه ــة، بوصفه ــرعية الداخلي ــة الش ــة الرقاب ــامي لجن ــارقة اإلس ــرف الش ــي لمص ــام األساس ــف النظ كل
ــزام  ــدى الت ــا لم ــام، بيان ــال الع ــه خ ــرف ومعامات ــاط المص ــن نش ــر واف ع ــداد تقري ــرف، بإع ــن المص ــًا ع ــتقااًل تام اس

المصــرف بنظامــه األساســي وأحــكام الشــريعة اإلســامية وفتــاوى اللجنــة.

أوالً:  اإلشــراف والتوجيه والفتوى

أشــرفت اللجنــة علــى جميــع معامــات المصــرف، موجهــة إداراتــه المختلفــة بااللتــزام بأحــكام الشــريعة اإلســامية 
إدارات  مــع  عديــدة  ولقــاءات  اجتماعــات  الشــرعية  للجنــة  المنتــدب  العضــو  عقــد  حيــث  اللجنــة،  قــرارات  وتنفيــذ 
الرقابــة  اللجنــة علــى معامــات المصــرف مــن خــال تقاريــر إدارة  الغــرض. كمــا اطلعــت  المصــرف لتحقيــق هــذا 
التقريــر وكذلــك مــا عــرض عليهــا مــن أســئلة واستفســارات شــرعية،  والتدقيــق الشــرعي المنفــذة خــال فتــرة 
ــاوى  ــرارات والفت ــك الق ــرعي تل ــق الش ــة والتدقي ــت إدارة الرقاب ــم عمم ــك ث ــي ذل ــا ف ــا وفتاواه ــة قراراته ــدرت اللجن وأص
ــم ١٢/٢/٢٠١٨  ــا رق ــرعية العلي ــة الش ــرار الهيئ ــا لق ــا وفق ــة بأنه ــر اللجن ــا، وتق ــل بمقتضاه ــة للعم ــى اإلدارات المختص عل
ــات  ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــرعية الص ــر الش ــا بالمعايي ــا وفتاواه ــي قراراته ــت ف ــد التزم ق

ــخ ٢٠١٨/٩/١.  ــن تاري ــارا م ــك اعتب ــي( ذل ــامية )أيوف ــة اإلس المالي

كمــا تشــكر اللجنــة التــزام هــذه اإلدارات بهــذه القــرارات والفتــاوى، وتؤكــد تعــاون إدارة المصــرف بإطــاع اللجنــة علــى 
مــا يقتضيــه أداء المهــام الموكلــة لهــا مــن دفاتــر المصــرف وســجاته ومســتنداته. 

ثانيــا: صيغ التمويل واالســتثمار وعقودها وهيكلتها

راجعــت اللجنــة مــا عــرض عليهــا مــن صيــغ التمويــل واالســتثمار ومســتنداتها، الحاليــة منهــا والجديــدة، حيــث 
أقرتهــا اللجنــة آخــذة فــي االعتبــار تطــورات الصيــغ التمويليــة واالســتثمارية وآلياتهــا وذلــك تماشــيا مــع مســتجدات 
صناعــة المصرفيــة اإلســامية، مــع االلتــزام التــام باألحــكام وكل المعاييــر الشــرعية التــي تحكــم تلــك الصيــغ، وذلــك 
لمواجهــة ضــرورات العمــل مــن جهــة، ولتمكيــن المصــرف مــن جهــة أخــرى مــن مســايرة التطــور وماحقــة التقــدم 
فــي مجــال الصناعــة الماليــة اإلســامية، والمســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر العمــل المصرفــي اإلســامي ومؤسســاته 

وتمكينــه مــن المنافســة فــي ســوق الصيرفــة العالميــة.

ثالثــا: ميزانية المصرف 

اللجنــة  العــام، حيــث قامــت  أعــدت إدارة المصــرف الميزانيــة والقوائــم الماليــة وحســاب األربــاح والخســائر عــن 

بدراســتها، مطلعــة فــي ســبيل ذلــك علــى اإليضاحــات والسياســات المحاســبية إلعــداد الميزانيــة وعلــى أســس 
توزيــع األربــاح بيــن المســاهمين والمودعيــن مــن جهــة، وبيــن المودعيــن أنفســهم مــن جهــة أخــرى. وتــرى اللجنــة 
توافــق تلــك السياســات وتلــك األســس مــع أحــكام الشــريعة، مؤكــدة أن دقــة المعلومــات والبيانــات هــي مــن 

المصــرف.  إدارة  مســئولية 

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٣٠



رابعا:  حســاب الزكاة للعام 2018: 

قامــت اللجنــة بمراجعــة حســاب الــزكاة الواجــب إخراجهــا علــى المصــرف والتــي بلغــت )٥٨,٥٤٥,٣٨٤,٢١( درهمــًا، وقــد 
تأكــدت مــن موافقــة احتســاب الــزكاة ألحــكام الشــريعة اإلســامية وفتــاوى اللجنــة, كمــا أعــدت اللجنــة خطابــا 

ــد. ــهم الواح ــدار زكاة الس ــه مق ــدد في ــا، تح ــم إخراجه ــب عليه ــزكاة الواج ــأن ال ــاهمين بش للمس

خامسا: برامج التدريب

والصيــغ  والعقــود  المنتجــات  فــي  المتخصصــة  التدريبيــة  الــدورات  تقديــم  المصــرف بضــرورة  إدارة  اللجنــة  توصــي 
الجــدد. بالموظفيــن  الخاصــة  والــدورات  الجديــدة  بالمنتجــات  الخاصــة  الــدورات  وتحديــداً  الشــرعية، 

سادســا: تقييم نتائج عمل المصرف

حققــه  مــا  علــى  ثانيــًا،  التنفيذيــة  واإلدارة  المصــرف  إدارة  مجلــس  تشــكر  ثــم  أوال،  وجــل  عــز  اهلل  تشــكر  واللجنــة 
ــرف  ــطة المص ــع أنش ــي جمي ــامية ف ــريعة اإلس ــكام الش ــزام بأح ــل االلت ــه بفض ــك كل ــدم وذل ــو وتق ــن نم ــرف م المص

وتأكيــد اإلدارة التنفيذيــة للمصــرف علــى هــذا االلتــزام.

ــأل اهلل العلــي القديــر أن يتقبــل منــا ومنكــم هــذا العمــل وأن يثيبنــا جميعــا عليــه كمــا وعــد النبــي محمــد صلــى  نس
اهلل عليــه وســلم. 

واهلل الموفق ،،،

فضيلة أ. د. جاســم الشامسى
اللجنة رئيس 

فضيلة د. إبراهيم الشــال 
عضـــو اللجنــة والعضو المنتدب

فضيلــة د. إبراهيــم المنصــوري               
عضـــو اللجنة

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

٣١مصــرف الشــارقة اإلســامي





المركــز    
لي لما ا



تقريــر مجلــس
اإلدارة



ش.م.ع  اإلســامي  الشــارقة  لمصــرف  المدققــة  الموحــدة  الماليــة  بالبيانــات  مرفقــًا  تقريرهــم  بتقديــم  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يتشــرف 
.٢٠١٨ ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة  للســنة  )“المجموعــة“(  باســم  معــًا  إليهــم  يشــار  التابعــة،  وشــركاته  )“المصــرف“( 

المالية المؤشرات 

ــادة قدرهــا  كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨، ارتفــع مجمــوع الموجــودات لــدى المصــرف بمبلــغ ٦,٥ مليــار درهــم ليصــل إلــى ٤٤,٧ مليــار درهــم بزي
.٪١٦,٩

ــاء  ــع العم ــت ودائ ــم، وارتفع ــار دره ــى ٢٤,١ ملي ــل إل ــم( لتص ــار دره ــبة ١١,١٪ )٢,٤ ملي ــامي بنس ــل اإلس ــي التموي ــتثمارات ف ــت االس ــا ارتفع كم
بنســبة ١٨,٥٪ )٤,١ مليــار درهــم( لتصــل إلــى ٢٦,٤ مليــار درهــم.

ــم  ــون دره ــع ٩٣٣,٨ ملي ــة م ــام ٢٠١٨ مقارن ــم لع ــون دره ــى ١,٠٨٧,٧ ملي ــل إل ــبة ١٦,٥٪ ليص ــرف بنس ــغيلية للمص ــرادات التش ــي اإلي ــع صاف ارتف
ــام ٢٠١٧. لع

بلغــت مخصصــات انخفــاض القيمــة )الجماعيــة والفرديــة( المرصــودة فــي عــام ٢٠١٨ بعــد خصــم المبالــغ المســتردة مبلغــًا وقــدره ٣٦,٨ 
مليــون درهــم بانخفــاض قــدره ٧٥,٣٪.

بلــغ صافــي األربــاح المســجل للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ مبلغــًا وقــدره ٥١٠,٤ مليــون درهــم مقارنــة بمبلــغ ٤٧٧,٧ مليــون درهــم 
للســنة الماضيــة المقابلــة بزيــادة قدرهــا ٦,٨٪.

مدققو الحسابات:

تــم تعييــن الســادة/ برايــس ووترهــاوس كوبــرز كمدققــي حســابات للمجموعــة لعــام ٢٠١٨ خــال االجتمــاع العــام الســنوي المنعقــد بتاريــخ 
١٠ فبرايــر ٢٠١٨.

عبــد الرحمن محمــد ناصر العويس
رئيــس مجلس اإلدارة

٢٠ يناير ٢٠١٩

٣٥مصــرف الشــارقة اإلســامي

تقرير مجلس اإلدارة



تقريــر مدققــي 
الحســابات

ــتقلين المس



تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المساهمين في مصرف الشــارقة اإلسالمي وشركاته التابعة

التقريــر حــول تدقيق البيانــات المالية الموحدة

رأينا

برأينــا، تعّبــر البيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل عــادل ومــن كافــة النواحــي الجوهريــة عــن المركــز المالــي الموحــد لمصــرف الشــارقة اإلســامي )“المصــرف“( 
وشــركاته التابعــة )معــًا “المجموعــة“(  كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨، وعــن أدائــه المالــي الموحــد وتدفقاتــه النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ 

وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

التدقيق  نطاق 

تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعة ما يلي:

بيــان المركــز المالي الموحد كما في ٣١ ديســمبر ٢٠١٨. •
بيــان األرباح أو الخســائر الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ. •
بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد وبيان الدخل الشــامل اآلخر الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ. •
بيــان التدفقــات النقدية الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ. •
بيــان التغيــرات في حقــوق الملكية الموحد للســنة المنتهيــة بذلك التاريخ. •
إيضاحــات حــول البيانــات المالية الموحدة وتشــمل ملخصًا للسياســات المحاســبية الهامة. •

أساس الرأي

لقــد أجرينــا تدقيقنــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، ويتــم إيضــاح مســؤولياتنا وفقــًا لهــذه المعاييــر بمزيــد مــن التفصيــل ضمــن فقــرة مســؤوليات 
مدقــق الحســابات حــول تدقــق البيانــات الماليــة الموحــدة المدرجــة ضمــن تقريرنــا.

نعتقــد أن إثباتــات التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافية ومائمة لتوفير أســاس للرأي الــذي نبديه بناء علــى عملية التدقيق.

االستقاللية

للمحاســبين  الدوليــة  األخاقيــة  المعاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة  المهنييــن  للمحاســبين  األخاقيــة  للقواعــد  وفقــًا  المجموعــة  عــن  مســتقلون  إننــا 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــق التزمنــا بمســؤولياتنا األخاقيــة  ــات الماليــة الموحــدة فــي دول والمتطلبــات األخاقيــة التــي تتعلــق بتدقيقنــا علــى البيان

ــد. ــات والقواع ــذه المتطلب ــًا له ــرى وفق األخ

برايــس ووتر هاوس كوبــرز )فرع دبي(. رخصة رقم ١٠٢٤٥١ 

إعمــار ســكوير ، مبنــى رقــم ٤ ، الطابــق الثامن، ص.ب. ١١٩٨٧، دبي – اإلمــارات العربية المتحدة

هاتــف: ٣١٠٠ ٣٠٤ ٤)٠( ٩٧١+، فاكــس:٩١٥٠ ٣٤٦ ٤)٠( ٩٧١+ 

دوجــاس أومهونــي ورامــي ســرحان وجاك فاخــوري ومحمد البورنو مســجلون في وزارة االقتصاد في دولة الإمارات كمدققي حســابات مشــتغلين

٣٧مصــرف الشــارقة اإلســامي

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المســاهمين في مصرف الشارقة اإلســالمي وشركاته التابعة )تابع(

منهجنــا في التدقيق

عامة نظرة 

ــوص،  ــه الخص ــى وج ــدة. وعل ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة ف ــاء الجوهري ــر األخط ــم مخاط ــبية وتقيي ــة النس ــد األهمي ــا بتحدي ــا، قمن ــم تدقيقن ــار تصمي ــي إط ف
أخذنــا باالعتبــار األحــكام الذاتيــة التــي قــام بوضعهــا أعضــاء اإلدارة العليــا، ومنهــا مــا يتعلــق بالتقديــرات المحاســبية الهامــة التــي انطــوت علــى وضــع 
ــر  ــى مخاط ــًا إل ــا أيض ــا، تطرقن ــق لدين ــات التدقي ــن عملي ــي كل م ــال ف ــو الح ــا ه ــا. وكم ــدة بطبيعته ــر المؤك ــتقبلية غي ــداث المس ــاة األح ــات ومراع افتراض
ــة  ــة الداخليــة، بمــا فــي ذلــك بيــن أمــور أخــرى، النظــر فــي مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى التحيــز الــذي يمثــل مخاطــر وجــود أخطــاء جوهري تجــاوز اإلدارة للرقاب

ــال. ــبب االحتي بس

أمور التدقيق الرئيســية

ــرة  ــدة للفت ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــا عل ــاء تدقيقن ــة أثن ــور أهمي ــر األم ــت أكث ــي، كان ــا المهن ــي تقديرن ــي، ف ــور الت ــك األم ــي تل ــية، ه ــق الرئيس ــور التدقي أم
ــًا  ــًا منفص ــدم رأي ــا، وال نق ــا حوله ــن رأين ــي تكوي ــدة ككل، وف ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــا عل ــياق تدقيقن ــي س ــور ف ــذه األم ــى ه ــرق إل ــم التط ــد ت ــة. وق الحالي

ــور. ــذه األم ــأن ه بش

لقــد قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق مــن أجــل تنفيــذ أعمــال كافيــة تمكننــا مــن تقديــم رأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ككل، مــع األخــذ بعيــن 
المجموعــة. الــذي تعمــل فيــه  المحاســبية والضوابــط والقطــاع  المجموعــة، والعمليــات  االعتبــار هيــكل 

أمر التدقيق الرئيسي

قياس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة

حيــز  الماليــة“  “األدوات   ٩ رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  دخــل 
التنفيــذ اعتبــاراً مــن ١ ينايــر ٢٠١٨، وحــل محــل معظــم التوجيهــات الــواردة 
فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩ – “األدوات الماليــة“. وعلــى وجــه 
المتكبــدة  الخســائر  قيمــة  انخفــاض  نمــوذج  اســتبدال  تــم  التحديــد 
وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩ بنمــوذج الخســائر االئتمانيــة 
ــن  ــى م ــة األول ــق المرحل ــة بتطبي ــت المجموع ــابق قام ــة. وفــي الس المتوقع
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ فيمــا يتعلــق بتصنيــف وقيــاس 
األدوات الماليــة. كمــا طبقــت المجموعــة المرحلــة األخيــرة مــن المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ فيمــا يتعلــق بانخفــاض قيمــة الموجــودات 
ــائر  ــوذج الخس ــق نم ــد أدى تطبي ــر ٢٠١٨. وق ــن ١ يناي ــاراً م ــك اعتب ــة، وذل المالي
االئتمانيــة المتوقعــة وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ إلــى 
٢٩٥ مليــون درهــم،  القيمــة بمقــدار  االنخفــاض فــي  زيــادة فــي مخصــص 
والتــي تــم االعتــراف بهــا كتعديــل علــى األربــاح المحتجــزة ١ ينايــر ٢٠١٨. وعنــد 
أعضــاء  قــام   ,٩ رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  للمعيــار  األولــي  التطبيــق 
المعيــار  بموجــب  المطلوبــة  المعلومــات  وإدراج  بتقييــم  العليــا  اإلدارة 
ــر الماليــة رقــم ٩. ــر الماليــة رقــم ٧ والمعيــار الدولــي للتقاري الدولــي للتقاري

تقــوم المجموعــة بتطبيــق نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى 
الديــن  وســندات  المطفــأة  بالتكلفــة  المقاســة  الماليــة  أدواتهــا  جميــع 
وعقــود  اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المقاســة 

التمويــل. التزامــات  ذلــك  فــي  بمــا  المالــي  الضمــان 

كيفية تعامل مدقق الحســابات مع أمر التدقيق الرئيســي

الخســائر  ماءمــة  تقييــم  عنــد  التاليــة  التدقيــق  إجــراءات  نفذنــا  لقــد 
ــنة  ــة للس ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــة ف ــة المتوقع االئتماني

:٢٠١٨ ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة 

ــاب  • ــي احتس ــتخدمة ف ــات المس ــة البيان ــال ودق ــدى اكتم ــا م اختبرن
الخســائر  االئتمانيــة  المتوقعــة.

وبالنســبة إلــى عينــة التعرضــات، قمنــا بالتحقــق مــن مــدى ماءمــة  •
تصنيــف المجموعــة لمراحــل األدوات الماليــة.

أجــل  • مــن  المتخصصيــن  الداخلييــن  بخبرائنــا  باالســتعانة  قمنــا 
التاليــة:  الجوانــب  تقييــم 

ــي  • ــاض ف ــة االنخف ــع سياس ــي وض ــتخدم ف ــي المس ــار المفاهيم اإلط
ــار  ــات المعي ــا بمتطلب ــياق التزامه ــة فــي س ــدى المجموع ــة ل القيم

ــم ٩. ــة رق ــر المالي ــي للتقاري الدول

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٣٨
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أمــور التدقيق الرئيســية )تابع(

أمر التدقيق الرئيسي

كمــا تمــارس المجموعــة أحكامــًا هامــة وتضــع عــدداً مــن االفتراضــات عنــد 
ــك  ــن ذل ــا، ويتضم ــة به ــة الخاص ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاذج الخس ــداد نم إع
ــراد  ــركات واألف ــظ الش ــل لمحاف ــكل منفص ــر بش ــة التعث ــاب احتمالي احتس
ــكل  ــر ل ــن التعث ــج ع ــرض النات ــر والتع ــن التعث ــة ع ــارة الناتج ــد الخس وتحدي
المســتقبلية،  والتعديــات  الممولــة،  وغيــر  الممولــة  التعرضــات  مــن 

ومعاييــر التصنيــف فــي المراحــل.

حــول  أحكامــًا  المجموعــة  تضــع  للتعثــر،  بالتعرضــات  يتعلــق  وفيمــا 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة لــكل تعــرض فــردي بمــا فــي 

الضمــان. قيمــة  ذلــك 

تــم عــرض سياســة االنخفــاض فــي القيمــة لــدى المجموعــة وفقــًا للمعيــار 
الماليــة  البيانــات  مــن  ٤أ  اإليضــاح  فــي   ٩ رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي 

الموحــدة.

ــية  ــق الرئيس ــور التدقي ــن أم ــة م ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاس الخس ــد قي يع
ألن المجموعــة تطبــق أحكامــًا هامــة وتضــع عــدداً مــن االفتراضــات حــول 
إعــداد  وحــول  الماليــة  األدوات  علــى  المطبقــة  المراحــل  تصنيــف  معاييــر 
االنخفــاض  مخصصــات  الحتســاب  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  نمــاذج 

فــي القيمــة لــدى المجموعــة.

كيفية تعامل مدقق الحســابات مع أمر التدقيق الرئيســي

والحســابات  • المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  نمــوذج  منهجيــة 
المســتخدمة فــي احتســاب احتماليــة التعثــر والخســارة الناتجــة 
عــن التعثــر والتعــرض الناتــج عــن التعثــر لفئــات األدوات الماليــة 

المجموعــة. لــدى 

عمــل  • إطــار  إعــداد  عنــد  المســتخدمة  االفتراضــات  معقوليــة 
لتقييــم  المســتخدمة  االفتراضــات  ذلــك  فــي  بمــا  النمــوذج 
مخاطــر  فــي  الجوهريــة  والزيــادة  المســتقبلية  الســيناريوهات 

. ن الئتمــا ا

وبالنســبة لعينــة التعرضــات، تحققنــا مــن مــدى ماءمــة تحديــد  •
ــديدات  ــي التس ــر ف ــك النظ ــي ذل ــا ف ــر، بم ــن التعث ــج ع ــرض النات التع

والضمانــات.

خضــع  • فقــد  الثالثــة،  المرحلــة  فــي  بالمحفظــة  يتعلــق  وفيمــا 
لتقييــم  المخصصــات  وضــع  افتراضــات  ماءمــة  مــدى  تحديــد 
ــاس  ــى أس ــارة عل ــات المخت ــن التعرض ــة م ــال عين ــن خ ــتقل م مس
مســتقل  رأي  تكويــن  وتــم  الفرديــة.  التعرضــات  وأهميــة  الخطــر 
بنــاًء علــى  بهــا، وذلــك  المعتــرف  المخصصــات  حــول مســتويات 
واألطــراف  القــروض  حــول  المتاحــة  التفصيليــة  المعلومــات 

االئتمــان. ملفــات  فــي  المقابلــة 

ــد  • ــدة للتأك ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــات ف ــم اإلفصاح ــا بتقيي قمن
ــار  ــم ٧ والمعي ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــا بالمعي ــن التزامه م

ــم ٩. ــة رق ــر المالي ــي للتقاري الدول

تقرير مدققي الحسابات المستقلين

٣٩مصــرف الشــارقة اإلســامي



أمر التدقيق الرئيسي

التقييــم العادل لالســتثمارات العقاريــة للمجموعة 

المعادلــة  بالقيمــة  بهــا  المحتفــظ  العقاريــة  االســتثمارات  قيمــة  بلغــت 
للمجموعــة مبلــغ ٢,٣١٨ مليــون درهــم كمــا فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ )اإليضــاح ٩(.

ــل  ــة فــي األص ــة ذاتي ــة للمجموع ــتثمارات العقاري ــم االس ــة تقيي ــر عملي تعتب
ــن  ــد م ــكل بن ــة ل ــة الفردي ــرى، الطبيع ــل أخ ــن عوام ــن بي ــمل، م ــباب تش ألس
المتوقعــة مــن عقــود  المســتقبلية  العقــارات وموقعــه واإليــرادات  بنــود 
العقاريــة  االســتثمارات  إدراج  ويتــم  بــه.  الخاصــة  البيــع  قيمــة  أو  اإليجــار 

العادلــة. بالقيمــة  بالتكلفــة وتقــاس الحقــًا  مبدئيــًا 

وقــد  مســتقلة.  مهنيــة  تقييــم  شــركات  قبــل  مــن  التقييمــات  أجريــت 
وفقــًا  أعمالهــا  نفــذت  التــي  الشــركات  هــذه  بتعييــن  المجموعــة  قامــت 

الصلــة. ذات  والتقييــم  التثميــن  لمعاييــر 

عنــد تحديــد قيمــة العقــار، يأخــذ خبــراء التقييــم بعيــن االعتبــار األســعار 
الموقــع  بنفــس  الموجــودة  المماثلــة  للعقــارات  الســوق  فــي  الحاليــة 
والحالــة. وفــي حــال لــم تتوافــر أســعار المقارنــة للعقــارات، يقــوم خبــراء 
التقييــم  إلــى  للوصــول  المائمــة  التقييــم  أســاليب  باســتخدام  التقييــم 

العــادل.

ــية  ــق الرئيس ــور التدقي ــن أم ــة م ــتثمارات العقاري ــم االس ــة تقيي ــر عملي تعتب
ــة  ــم العادل ــد القي ــك لتحدي ــة وذل ــرات هام ــكام وتقدي ــع أح ــب وض ــا تطل ألنه

ــة. لاســتثمارات العقاري

كيفية تعامل مدقق الحســابات مع أمر التدقيق الرئيســي

وقــد قيمنــا اختصــاص وقــدرات وموضوعيــة شــركات التقييــم المهنيــة 
العقاريــة. االســتثمارات  بتقييــم  المكلفيــن  )“الخبــراء“( 

التعليمــات  ومحتــوى  طبيعــة  حســب  الخبــراء  عمــل  ماءمــة  قيمنــا 
علــى  الخبــراء  أعمــال  تضــم  وحيثمــا  إليهــم.  المجموعــة  مــن  المقدمــة 
ــن  ــة م ــدر المقدم ــات المص ــراً لبيان ــتخدامًا كبي ــب اس ــم تتطل ــاليب تقيي أس
ــك  ــة تل ــال ودق ــة واكتم ــدى صل ــم م ــم تقيي ــه يت ــة، فإن ــل إدارة المجموع قب

البيانــات.

تــم النظــر فــي مــدى ماءمــة ومعقوليــة نتائــج الخبــراء أو اســتنتاجاتهم 
ــا  ــن لدين ــم الداخليي ــراء التقيي ــراك خب ــال إش ــن خ ــة م ــتثمارات العقاري لاس
شــركة  قبــل  مــن  المســتخدمة  واالفتراضــات  المنجــز  العمــل  لتقييــم 

تقييــم خارجيــة.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٤٠

تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المســاهمين في مصرف الشارقة اإلســالمي وشركاته التابعة )تابع(

أمــور التدقيق الرئيســية )تابع(



تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المســاهمين في مصرف الشارقة اإلســالمي وشركاته التابعة  )تابع(

األخرى المعلومات 

ــر  ــخ تقري ــل تاري ــه قب ــا علي ــذي حصلن ــس اإلدارة ال ــر مجل ــرى تقري ــات األخ ــمل المعلوم ــرى. وتش ــات األخ ــن المعلوم ــؤولون ع ــس اإلدارة مس ــاء مجل إن أعض
ــا ال  ــخ )ولكنه ــك التاري ــد ذل ــا بع ــه لن ــع إتاحت ــن المتوق ــذي م ــي، ال ــة واألداء المال ــر الحوكم ــس اإلدارة، وتقري ــس مجل ــر رئي ــل، وتقري ــابات الماث ــق الحس مدق

تشــمل البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات بشــأنها(.

إن رأينــا حــول البينــات الماليــة الموحــدة ال يتطــرق إلى المعلومات األخــرى، وال نبدي أي تأكيــد عليها بأي صورة كانت.

ــا  ــك فإنن ــبيل ذل ــي س ــلفًا، وف ــددة س ــرى المح ــات األخ ــراءة المعلوم ــى ق ــؤوليتنا عل ــر مس ــدة، تقتص ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــا عل ــق بتدقيقن ــا يتعل وفيم
ننظــر فــي مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة جوهريــة مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو مــع المعلومــات التــي توصلنــا إليهــا أثنــاء التدقيــق، 

ــة بصــورة أو بأخــرى. أو مــا إذا كانــت تبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاء جوهري

ــات  ــذه المعلوم ــي ه ــة ف ــاء جوهري ــود أخط ــى وج ــس اإلدارة – إل ــس مجل ــر رئي ــص تقري ــا يخ ــه فيم ــا ب ــد قمن ــون ق ــذي نك ــل ال ــى العم ــاًء عل ــا – بن إذا توصلن
ــأن. ــذا الش ــول ه ــر ح ــي التقري ــه ف ــا ندرج ــا م ــس لدين ــا. لي ــي تقريرن ــق ف ــذه الحقائ ــان ه ــون ببي ــا ملزم ــرى، فإنن األخ

وإذا توصلنــا، عنــد قــراءة تقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر الحوكمــة واألداء المالــي، إلــى وجــود أخطــاء جوهريــة فيهــا، فإننــا ملزمــون بإبــاغ هــذا األمــر إلــى 
القائميــن علــى الحوكمــة.

مســؤوليات اإلدارة العليــا  و القائميــن علــى الحوكمــة حول البيانــات المالية الموحدة

إن أعضــاء اإلدارة العليــا مســؤولون عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، وكذلــك 
ــرى اإلدارة  ــي ت ــة الت ــة الداخلي ــك الرقاب ــن تل ــنة ٢٠١٥، وع ــم )٢( لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــارية للقان ــكام الس ــًا لألح ــا طبق إعداده

ــأ. ــال أو خط ــن احتي ــئة ع ــت ناش ــواء كان ــة، س ــاء جوهري ــن أي أخط ــة م ــدة خالي ــة موح ــات مالي ــداد بيان ــن إع ــن م ــي تتمك ــة لك ــا ضروري ــا أنه العلي

البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن اإلدارة العليــا تعــد مســؤولة عــن تقييــم مــدى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي عملهــا التجــاري  وعنــد إعــداد 
واإلفصــاح – عنــد الضــرورة – عــن األمــور المتعلقــة بهــذه االســتمرارية، وكــذا اســتخدام مبــدأ االســتمرارية المحاســبي إال إذا كانــت اإلدارة العليــا تعتــزم 

تصفيــة المجموعــة أو وقــف أنشــطتها أو لــم يكــن لديهــا أي بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

يتحمــل القائمــون علــى الحكومة مســؤولية اإلشــراف على عملية إعــداد التقارير الماليــة للمجموعة.

مســؤوليات مدقق الحســابات حــول تدقيق  البيانــات المالية الموحدة

ــن  ــئة ع ــت ناش ــواء كان ــة، س ــاء الجوهري ــن األخط ــة م ــة ككل خالي ــات المالي ــت البيان ــا إذا كان ــول م ــول ح ــد معق ــى تأكي ــول عل ــي الحص ــا ف ــل أهدافن تتمث
احتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقــق الحســابات الــذي يشــمل رأينــا. يعــد التأكيــد المعقــول مســتوى عاليــًا مــن التأكيــد، ولكنــه ليــس ضمانــًا علــى أن عمليــة 
ــأ، وتعتبــر  ــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخط ــأ جوهــري إن وجــد. يمكــن أن تنش التدقيــق المنفــذة وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ستكشــف دائمــًا عــن أي خط
ــاس  ــى أس ــتخدمون عل ــا المس ــي يتخذه ــة الت ــرارات االقتصادي ــى الق ــااًل، عل ــراداً أو إجم ــاء، إف ــك األخط ــر تل ــول أن تؤث ــد معق ــى ح ــع إل ــن المتوق ــة إذا كان م جوهري

ــات الماليــة. هــذه البيان

تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع( 

٤١مصــرف الشــارقة اإلســامي



 تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المســاهمين في مصرف الشــارقة اإلســالمي وشــركاته التابعة  )تابع(

مســؤوليات مدقــق الحســابات حول تدقيــق  البيانات الماليــة الموحدة )تابع(

وفــي إطــار عمليــة التدقيــق المنفــذة وفقــًا  لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونتبــع مبــدأ الشــك المهنــي طــوال أعمــال التدقيــق، 
كمــا أننــا نلتــزم بالتالــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة, ســواء كانــت ناشــئة عــن االحتيــال أو الخطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات  •
التدقيــق التــي تائــم تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر أساســًا لرأينــا. إن خطــر عــدم الكشــف عــن أي أخطــاء 
ــد أو  ــذف المتعم ــر أو الح ــؤ أو التزوي ــى التواط ــال عل ــوي االحتي ــد ينط ــث ق ــأ حي ــن الخط ــم ع ــر الناج ــن الخط ــر م ــد أكب ــال يع ــن االحتي ــة ع ــة ناتج جوهري

ــة. ــة الداخلي ــاوز الرقاب ــف أو تج التحري

تكويــن فهــم حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بأعمــال التدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مائمــة للظــروف، وليــس لغــرض إبــداء  •
رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

تقييم مدى ماءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة. •

معرفــة مــدى ماءمــة اســتخدام أعضــاء مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتناداً إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليهــا تحديــد  •
مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن مــادي يتعلــق بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكًا كبيــرة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة 
عاملــة. وإذا توصلنــا إلــى وجــود عــدم يقيــن مــادي، فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات 
ــم  ــي يت ــق الت ــة التدقي ــى أدل ــف عل ــا تتوق ــل له ــي نتوص ــتنتاجات الت ــة. إن االس ــر كافي ــات غي ــك اإلفصاح ــت تل ــا إذا كان ــل رأين ــدة، أو تعدي ــة الموح المالي
الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تدفــع المجموعــة إلــى التوقــف عــن 

ــة. ــأة عامل ــتمرار كمنش االس

الماليــة  • البيانــات  إذا كانــت  الماليــة الموحــدة ونســقها ومحتوياتهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وتحديــد مــا  العــرض الشــامل للبيانــات  تقييــم 
العــادل. العــرض  الــذي يضمــن  النحــو  الموحــدة تمثــل المعامــات واألحــداث ذات العاقــة علــى 

ــول  • ــداء رأي ح ــة إلب ــل المجموع ــة داخ ــطة التجاري ــات أو األنش ــة للكيان ــات المالي ــق بالمعلوم ــا يتعل ــبة فيم ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل الحص
ــؤولين دون  ــل مس ــا ونظ ــا وأدائه ــراف عليه ــة واإلش ــى المجموع ــق عل ــال التدقي ــه أعم ــن توجي ــؤولون ع ــا مس ــا أنن ــدة. كم ــة الموح ــات المالي البيان

ــق. ــول التدقي ــا ح ــن رأين ــا ع غيرن

ــا فــي  ــة، بم ــق الجوهري ــج التدقي ــن ونتائ ــق المقرري ــت التدقي ــاق وتوقي ــرى، بنط ــور أخ ــن أم ــن بي ــق، م ــا يتعل ــة فيم ــن علــى الحوكم ــع القائمي ــل م ــا نتواص كم
ــة الداخليــة أثنــاء تدقيقنــا. ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة نحددهــا فــي الرقاب

نقــدم أيضــًا للقائميــن علــى الحوكمــة بيانــًا بأننــا قــد امتثلنــا للمتطلبــات األخاقيــة المعمــول بهــا فــي شــأن االســتقالية، كمــا أننــا نبلغهــم بجميــع العاقــات 
وغيرهــا مــن المســائل التــي ُيعتقــد إلــى حــد معقــول أنهــا قــد تؤثــر علــى اســتقاليتنا، وســبل الحمايــة منهــا إن لــزم األمــر.

ومــن بيــن األمــور المنقولــة للقائميــن علــى الحوكمــة، فإننــا نحــد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا أهميــة قصــوى أثنــاء التدقيــق علــى البيانــات الماليــة الموحــدة 
للفتــرة الحاليــة والتــي تمثــل بدورهــا أمــور التدقيــق الرئيســية، ثــم ندرجهــا فــي تقريــر مدقــق الحســابات باســتثناء مــا تحظــر النظــم أو التشــريعات اإلفصــاح 
عنــه للــرأي العــام أو إذا قررنــا – فــي حــاالت نــادرة للغايــة – أن أمــر مــا ال ينبغــي اإلفصــاح عنــه فــي تقريرنــا إذا كنــا نتوقــع إلــى حــد معقــول بــأن اإلفصــاح عــن هــذا 

األمــر ســوف يتــرك تداعيــات ســلبية تفــوق المزايــا التــي ســتعود علــى الصالــح العــام مــن جــراء هــذا اإلفصــاح.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع(

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٤٢



تقرير مدقق الحســابات المســتقل إلى الســادة المســاهمين في مصرف الشــارقة اإلســالمي وشــركاته التابعة )تابع(

تقريــر حــول المتطلبات القانونية والتشــريعية األخرى

إضافــة إلــى ذلــك ووفقــًا لمتطلبــات القانون االتحادي لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة رقم )٢( لســنة ٢٠١٥، نفيدكم بما يلي:

أننــا قــد حصلنا علــى كافة المعلومات التــي اعتبرناها ضرورية ألغــراض تدقيقنا.( ١)

أن البيانــات الماليــة الموحــدة قــد أعــدت، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، طبقــًا لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة ( ٢)
.٢٠١٥ المتحــدة رقــم )٢( لســنة 

أن المجموعــة قد احتفظت بدفاتر محاســبية ســليمة.( ٣)

أن المعلومــات الماليــة التــي يتضمنهــا تقريــر مجلس اإلدارة تتوافق مــع الدفاتر المحاســبية للمجموعة.( ٤)

ــا خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨، كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح ( ٥) ــهم أو االســتثمار فيه أن المجموعــة لــم تقــم بشــراء أي أس
ــات الماليــة الموحــدة رقــم )١٧( مــن البيان

ــذه ( ٦) ــت ه ــا أبرم ــي بموجبه ــروط الت ــة والش ــراف ذات العاق ــع األط ــة م ــات الهام ــن المعام ــدة يبي ــة الموح ــات المالي ــن البيان ــم )٣١( م ــاح رق أن اإليض
المعامــات.

أن اإليضــاح رقــم )٣٢( مــن البيانــات الماليــة الموحدة يبيــن المســاهمات االجتماعية المقدمة خال الســنة المنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠١٨.( ٧)

ــي ( ٨) ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــال الس ــت خ ــد خالف ــة ق ــأن المجموع ــد ب ــا نعتق ــا يجعلن ــا م ــت انتباهن ــم يلف ــا، ل ــة لن ــات المقدم ــى المعلوم ــاًء عل ــه بن أن
ــًا مــن األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )٢( لســنة ٢٠١٥، أو فيمــا يتعلــق بالمجموعــة، أو  ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ أي
ــمبر ٢٠١٨. ــي ٣١ ديس ــا ف ــي كم ــا المال ــطتها أو مركزه ــى أنش ــري عل ــر جوه ــه تأثي ــو ل ــن أن يك ــكل يمك ــي بش ــا األساس ــها أو نظامه ــد تأسيس ــكام عق أح

وإضافــة إلــى ذلــك ووفقــًا لمــا يقتضيــه القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الفقــرة )١١٤( رقــم )١٤( لســنة ٢٠١٨، وتعدياتــه، نفيدكــم بأننــا قــد 
ــة لغــرض تدقيقنــا. حصلنــا علــى كافــة المعلومــات والتوضيحــات التــي اعتبرناهــا ضروري

برايــس ووترهاوس كوبرز

٢٩ يناير ٢٠١٩

جاك فاخوري

ســجل مدقق الحسابات المشــتغلين رقم ٣٧٩

دبي، اإلمــارات العربية المتحدة  

تقرير مدققي الحسابات المستقلين )تابع( 

٤٣مصــرف الشــارقة اإلســامي



اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جزءاً ال يتجــزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مدرج علــى الصفحات من ٣٧ إلى ٤٧.

عبد الرحمن محمد ناصر العويس
 رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد عبد اهلل
الرئيس التنفيذي

2017 2018 إيضاحات
الموجودات

٣,١٠٣,١١١ ٢,٤٤٠,٨٦٨ ٥ نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٣,٩٢٥,٤٩٠ ٧,٢١٧,٢٢٦ ٦ مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢١,٧٠٧,٣٧٥ ٢٤,١٢٣,٧٦٠ ٧ استثمارات في التمويل اإلسامي

٥,٠٣٤,١٣٧ ٦,٢٢٠,٤٥٢ ٨ استثمارات في أوراق مالية

٢,١٦٧,٧٦٣ ٢,٣١٨,١٢٩ ٩ استثمارات عقارية

٥٦٨,٠٧٨ ٦٥٨,٤٦٠ ١٠ عقارات محتفظ بها لغرض البيع

٩٢٣,٢٦٤ ٩٠٧,٩٠٥ ١١ موجودات أخرى

٨٥٩,٣٠١ ٨٥٨,٦٨٧ ١٢ ممتلكات ومعدات

38,288,519 44,745,487 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية للمســاهمين

المطلوبات

٢٢,٣١٨,٥٢٣ ٢٦,٤٣٨,٢٧٥ ١٣ ودائع العماء

٤,٠٧٦,٢٤١ ٦,٥٤٨,٧٨١ ١٤ مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٥٠١,٧٤٣ ٥,٤٩٩,٦٠٣ ١٥ صكوك مستحقة الدفع

٨٠٨,٨٣٨ ٨٠٩,٦٠٧ ١٦ مطلوبات أخرى

٦٣,٨٩٤ ٦١,٥٨٩ زكاة مستحقة

3٢,٧٦9,٢39 39,3٥٧,٨٥٥ المطلوبات مجموع 

حقوق الملكية للمســاهمين

٢,٩٣٤,٨٥٥ ٢,٩٣٤,٨٥٥ ١٧ رأس المال

١,٣٧٧,٩٠٢ ١,٤٢٩,٢٦٤ ٢٠ احتياطي قانوني

٨٩,٠٠٨ ٨٩,٠٠٨ ٢٠ احتياطي نظامي

- ٦٦,٧١٧ ٢٠ احتياطي عام لإلنخفاض في القيمة

)٣٩,٤٨٨( )٨٧,٥٣٧( ٢٠ احتياطي القيمة العادلة

١,١٥٧,٠٠٣ أرباح محتجزة  ٩٥٥,٣٢٥

٥,٥١9,٢٨٠ ٥,3٨٧,٦3٢ مجموع حقوق الملكية للمساهمين

3٨,٢٨٨,٥١9 ٤٤,٧٤٥,٤٨٧ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية للمساهمين

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٩ ووقعها بالنيابة عن المجلس:

بيان المركز المالي الموحد

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٤٤

)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع
بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨



٢٠١٧ ٢٠١٨ إيضاحات

١,١١١,٠٠٧ ١,٣٢٣,١٨٤ ٢١ إيرادات من االستثمارات في التمويل اإلسامي

)١٦٧,٧٦٣( )١٨٣,٥٣٩( توزيعات حملة الصكوك

٥١٠,٧٣١ ٥٣٤,٠٥٩ ٢٢ استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى - بالصافي

٣٠,٥٨٥ ٢٨,٢٢٩ إيرادات من الشركات التابعة

١,٤٨٤,٥٦٠ ١,٧٠١,933 مجموع اإليرادات التشــغيليه

)٥٥٠,٧٤٥( )٦١٤,٢٤٦( ٢٣ مصاريف عمومية وإدارية

933,٨١٥ ١,٠٨٧,٦٨٧ صافي اإليرادات التشــغيلية

)١٤٨,٨١٧( )٣٦,٧٦٩( ٢٤ مخصصات - صافية من المبالغ المستردة

٧٨٤,99٨ ١,٥٠,9١٨ األرباح قبــل التوزيعات على المودعين

)٣٠٧,٣٢٤( )٥٤٠,٥٣٩( ٢٥ توزيعات على المودعين

٤٧٧,٦٧٤ ٥١٠,3٧9 أرباح الســنة )العائدة إلى مساهمي المصرف(

٠,١٦ ٠,١٧ ٢٦ ربحية السهم الواحد )درهم إماراتي(

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جزءاً ال يتجــزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مدرج علــى الصفحات من ٣٧ إلى ٤٧.

بيان األرباح أو الخسائر الموحد

٤٥مصــرف الشــارقة اإلســامي

)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع
بيان األرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨



٢٠١٧ ٢٠١٨

٤٧٧,٦٧٤ ٥١٠,٣٧٩   أرباح السنة )العائدة إلى مساهمي المصرف(

الخسارة الشاملة األخرى
بنود ســُيعاد تصنيفها في الربح أو الخســارة

)١,٦٩١( )٣٥,٢٠٩(
 صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة الستثمارات الصكوك المصنفة بالقيمة

العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

بنــود لن ُيعاد تصنيفها في األرباح أو الخســائر

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات في حقوق الملكية المصنفة

)١٠,٦٠٨( )١٣,٠٢٣( بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

٤٦٥,3٧٥ ٤٦٢,١٤٧ مجموع الدخل الشامل للسنة 

)العائد إلى مساهمي المصرف(

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٤٦

مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع
بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جزءاً ال يتجــزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مدرج علــى الصفحات من ٣٧ إلى ٤٣.

)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(



٢٠١٧ ٢٠١٨ إيضاحات التدفقات النقدية من األنشــطة التشغيلية:

٤٧٧,٦٧٤ ٥١٠,٣٧٩ أرباح السنة

تعديات:

٤١,٦٣٠ ٤١,٦٩٤ ١٢ االستهاك

٣,٨٢٧ ٢,١٤٠ إطفاء تكلفة إصدار الصكوك

١٥٣,٧٤٣ ٤٥,١٧٢ مخصص االستثمارات في التمويل اإلسامي والموجودات المالية األخرى

)٤,٩٢٦( )٨,٤٠٣( مبالغ مستردة من الذمم المدينة للشركات التابعة

)٢٣,٤٥٠( )٥,٥٧٩( ربح من استبعاد عقارات ُمحتفظ بها لغرض البيع

)٦,٢٨٤( ١٠,١٩٦ ٩ خسارة/ )ربح ( من إعادة تقييم استثمارات عقارية

٢,١٢٤ ١١,٩٠١ ١٠ خسارة انخفاض قيمة عقارات محتفظ بها لغرض البيع

- )٢١,٥٥٢( ربح من استبعاد استثمارات عقارية

)٢١٤( )٢٠٩( ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

٦٤٤,١٢٤ ٥٨٥,٧39 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في:

)٢٦٦,٣١٦( ٣٨,٢٠٧ االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

١,٠٨٨,٠٥٤ )٢,٢٣٥,٩٤٩( مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

)٤,٧٧٠,١١٥( )٢,٧٥٦,٧٦٧( استثمارات في التمويل اإلسامي

)٥١,٢٠٥( ٢٣,٧٦٢ موجودات أخرى

٣,٩٨٩,٥٨٧ ٤,١١٩,٧٥٢ ودائع العماء

٣٥٩,٤٠٠ ٢,٩٥٩,٢٠٣ مبالغ مستحقة إلى البنوك

)٢٥,٥٣٥( )٢,٣٠٥( زكاة مدفوعة

)١٧٦,٠٤٧( )٦٣,٠٢٧( مطلوبات أخرى

٧9١,9٤٧ ٢,٦٦٨,٦١٥ صافي النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

)٤٩,٩٩٠( )٤١,١٤٩( استحواذ على ممتلكات ومعدات

٥٤٢ ٢٧٨ استبعاد ممتلكات ومعدات

)٣٢,٨٥٠( )٢٤٨,٠٤٦( استحواذ على استثمارات عقارية

٥٦,٤٠٦ ١٠٩,٠٣٦ استبعاد استثمارات عقارية

)٥٧,٣٣٧( )١١٤,٥٠١( استحواذ على عقارات محتفظ بها لغرض البيع

١٠١,١٦٧ ١٧,٧٩٧ استبعاد عقارات محتفظ بها لغرض البيع

)٩٣٩,٢٤١( )١,٢٣٤,٥٤٧( استثمارات في أوراق مالية، بالصافي

)9٢١,3٠3( )١,٥١١,١3٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

٢٦٦,٨٠٥ ١,٨٣٢,٢٢٠ إصدار صكوك

- )١,٨٣٦,٥٠٠( سداد صكوك

- )٢٣٤,٧٨٩( ١٨ توزيعات أرباح نقدية

٢٦٦,٨٠٥ )٢39,٠٦9( صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من أنشطة التمويل

١3٧,٤٤9 9١٨,٤١٤ صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما في حكمه

٢,٠3٧,٤٢٥ ٢,١٧٤,٨٧٤ ٢٧ النقد وما في حكمه في بداية السنة

٢,١٧٤,٨٧٤ 3,٠93,٢٨٨ ٢٧ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحســابات المســتقل مدرج على الصفحات من ٣٧ إلى ٤٣.

بيان التدفقات النقدية الموحد

٤٧مصــرف الشــارقة اإلســامي

مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(



العائد إلى مساهمي المصرف

مجموع 
حقوق 

الملكية 
للمساهمي

أرباح 

محتجزة

احتياطي 
القيمة 
العادلة

 احتياطي عام
 لإلنخفاض في

القيمة

 احتياطيات
نظامية

 احتياطيات
قانونية

رأس

المال

٤,٨٥٦,٢٤٤ ١,٠٤٠,٦٠٢ )٢9,٤9٢( - ٨9,٠٠٨ ١,33٠,٦٢٦ ٢,٤٢٥,٥٠٠ كمــا في ١ يناير ٢٠١٧

مجموع الدخل الشــامل للسنة

٤٧٧,٦٧٤ ٤٧٧,٦٧٤ - - - - - أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر

)١٢,٢٩٩( - )١٢,٢٩٩( - - - - صافي التغّير في احتياطي القيمة العادلة

- )٢,٣٠٣( ٢,٣٠٣ - - - -
  الخسارة المحققة من الموجودات المالية من خال

الدخل الشامل اآلخر المحولة إلى األرباح المحتجزة

٤٦٥,3٧٥ ٤٧٥,3٧١ )9,99٦( - - - - مجموع الدخل الشــامل للسنة

المعامالت المســجلة مباشــرة في حقوق الملكية

- )٢٤٢,٥٥٠( - - - - ٢٤٢,٥٥٠ إصدار أسهم منحة

٢٦٦,٨٠٥ - - - - - ٢٦٦,٨٠٥ تحويل صكوك )إيضاح ١٧(

- )٤٧,٢٧٦( - - ٤٧,٢٧٦ - المحّول إلى االحتياطي القانوني )إيضاح ٢٠(

)٦٣,٨٩٤( )٦٣,٨٩٤( - - - - - الزكاة

)٥,٢٥٠( )٥,٢٥٠( - - - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح ١٩(

١٩٧,٦٦١ )٣٥٨,٩٧٠( - - - ٤٧,٢٧٦ ٥٠٩,٣٥٥ مجمــوع المعامالت مع المالك

٥,٥١9,٢٨٠ ١,١٥٧,٠٠3 )39,٤٨٨( - ٨9,٠٠٨ ١,3٧٧,9٠٢ ٢,93٤,٨٥٥ كما في 3١ ديســمبر ٢٠١٧

٥,٥١9,٢٨٠ ١,١٥٧,٠٠3 )39,٤٨٨( - ٨9,٠٠٨ ١,3٧٧,9٠٢ ٢,93٤,٨٥٥ كما في ١ يناير ٢٠١٨

)٢٩٥,٢١١( )٢٩٥,٢١١( - - - - -
التغييرات من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم ٩ )إيضاح ٣(

٥,٢٢٤,٠٦9 ٨٦١,٧9٢ )39,٤٨٨( - ٨9,٠٠٨ ١,3٧٧,9٠٢ ٢,93٤,٨٥٥ الرصيــد المعــاد بيانه في ١ يناير ٢٠١٨    

مجموع الدخل الشــامل للسنة     

٥١٠,٣٧٩ ٥١٠,٣٧٩ - - - - - أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر

)٤٨,٢٣٢( - )٤٨,٢٣٢( - - - - صافي التغّير في احتياطي القيمة العادلة

-
)١٨3( ١٨٣ - - - - الخسارة المحققة من الموجودات المالية

 من خال الدخل الشامل اآلخر المحولة إلى أرباح محتجزة

٤٦٢,١٤٧ ٥١٠,١9٦ )٤٨,٠٤9( - - - - مجموع الدخل الشــامل للسنة

المعامالت المســجلة مباشــرة في حقوق الملكية

- )٥١,٣٦٢( - - - ٥١,٣٦٢ - المحّول إلى االحتياطيات القانونية )إيضاح ٢٠(

)٢٣٤,٧٨٩( )٢٣٤,٧٨٩( - - - - - توزيعات أرباح

- )٦٦,٧١٧( - ٦٦,٧١٧ المحّول إلى احتياطي االنخفاض في القيمة العام

)٥٨,٥٤٥( )٥٨,٥٤٥( - - - - - الزكاة

)٥,٢٥٠( )٥,٢٥٠( - - - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح ١٩(

)٢9٨,٥٨٤( )٤١٦,٦٦3( - ٦٦,٧١٧ - ٥١,3٦٢ - مجموع المعامالت مع المالك

٥,3٨٧,٦3٢ 9٥٥,3٢٥ )٨٧,٥3٧( ٦٦,٧١٧ ٨9,٠٠٨ ١,٤٢9,٢٦٤ ٢,93٤,٨٥٥ كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٤٨

مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اإليضاحــات المرفقــة تعتبــر جزءاً ال يتجــزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.
تقريــر مدقق الحســابات المســتقل مدرج علــى الصفحات من ٣٧ إلى ٤٣.

)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(



الوضع القانوني واألنشــطة  .1

تأّســس مصــرف الشــارقة اإلســامي ش.م.ع )“المصــرف“( فــي عــام ١٩٧٥ كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب مرســوم أميــري صــادر عــن صاحــب الســمو حاكــم 
إمــارة الشــارقة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو مــدرج فــي ســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة. خــال االجتمــاع غيــر العــادي للمســاهمين المنعقــد بتاريــخ ١٨ مــارس 
٢٠٠١، صــدر قــرار بتحويــل أنشــطة المصــرف لتتوافــق بصــورة تامــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية، وقــد تــم االنتهــاء مــن هــذه العمليــة بالكامــل فــي ٣٠ 
يونيــو ٢٠٠٢ )“تاريــخ التحــول“(. ونتيجــة لذلــك، قــام المصــرف بتحويــل كافــة المنتجــات المصرفيــة التقليديــة إلــى منتجــات مصرفيــة إســامية وذلــك خــال فتــرة 

الســتة أشــهر المنتهيــة فــي ٣٠ يونيــو ٢٠٠٢ بعــد التفــاوض واالتفــاق مــع عمائــه.

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للمصــرف فــي الخدمــات المصرفيــة للمؤسســات واألفــراد والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية وفقــًا للنظــام األساســي ومبــادئ 
ــن  ــطته م ــة أنش ــرف بمزاول ــوم المص ــزي“(، ويق ــرف المرك ــزي )“المص ــدة المرك ــة المتح ــارات العربي ــرف اإلم ــة مص ــًا ألنظم ــك وفق ــامية وكذل ــريعة اإلس الش

خــال فروعــه البالــغ عددهــا ٣٣ فرعــًا )٢٠١٧: ٣٢ فرعــًا( الموجــودة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة المصــرف وشــركاته التابعــة المملوكــة لــه بالكامــل المؤسســة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وهــي 
ــارقة  ــرف الش ــوك مص ــركة صك ــة، وش ــاس العقاري ــركة أس ــة ذ.م.م، وش ــات المالي ــامي للخدم ــارقة اإلس ــركة الش ــادق، وش ــة للفن ــارقة الوطني ــركة الش ش
ــارقة  ــركة الش ــوم ش ــة“(. تق ــم “المجموع ــة باس ــا مجتمع ــار إليه ــان )ويش ــزر كايم ــي ج ــت ف ــاص تأسس ــرض خ ــأة ذات غ ــي منش ــدودة ٣ وه ــامي المح اإلس
الوطنيــة للفنــادق مــن خــال أقســامها بتشــغيل الفنــادق والمنتجعــات وتقديــم خدمــات التمويــن والخدمــات ذات الصلــة. فــي حيــن تقــوم شــركة الشــارقة 
اإلســامي للخدمــات الماليــة بأعمــال الوســاطة مــن خــال التعامــل باألســهم المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية بالســوق المحلــي. وتــزاول شــركة 

أســاس العقاريــة األعمــال العقاريــة بينمــا تــم تأســيس شــركة صكــوك مصــرف الشــارقة اإلســامي المحــدودة ٣ إلدارة برنامــج الصكــوك للمصــرف.

العنــوان المســجل للمصــرف هو صندوق بريد ٤، الشــارقة، اإلمــارات العربية المتحدة.

أساس اإلعداد  .2

االلتزام بيان  أ. 

ــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة، كمــا تلتــزم بتوجيهــات  أُعــدت هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاري
ــم )٢(  ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــب القان ــا بموج ــول به ــكام المعم ــات األح ــامية ومتطلب ــريعة اإلس ــادئ الش ــزي ومب ــرف المرك المص

ــنة ٢٠١٥. لس

القياس أساس  ب. 

أُعــدت هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة على أســاس التكلفة التاريخيــة، فيما عدا البنــود التالية المقاســة بالقيمة العادلة:

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة من خال الربح أو الخســارة.  )١

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر.  )٢

االســتثمارات العقارية.  )٣

العملــة الوظيفيــة وعملة العرض ج. 

العــرض  الوظيفيــة وعملــة  العملــة  اإلماراتــي(، وهــو  )الدرهــم  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  الموحــدة للمجموعــة بدرهــم  الماليــة  البيانــات  يتــم عــرض 
للمجموعــة، وتــم تقريبهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح بــاآلالف.

اســتخدام التقديرات واألحكام د. 

ــة  ــبية للمجموع ــات المحاس ــق السياس ــى تطبي ــر عل ــات تؤث ــرات وافتراض ــكام وتقدي ــع أح ــت اإلدارة بوض ــدة قام ــة الموح ــات المالي ــذه البيان ــداد ه ــاء إع أثن
ــرات. ــذه التقدي ــن ه ــة ع ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ــف. وق ــرادات والمصاري ــات واإلي ــودات والمطلوب ــة للموج ــغ المدرج والمبال

٤٩مصــرف الشــارقة اإلســامي

)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

أساس اإلعداد )تابع(  .2

استخدام التقديرات واألحكام )تابع( د. 

ــذه  ــق ه ــتقبلي. وتتعل ــاس مس ــى أس ــرات عل ــى التقدي ــات عل ــراف بالتعدي ــم االعت ــتمرة، ويت ــورة مس ــات بص ــن افتراض ــا م ــق به ــا يتعل ــرات وم ــة التقدي ــم مراجع تت
ــي: ــا يل ــة بم ــة خاص ــكام بصف ــرات واألح التقدي

خسائر انخفاض القيمة على االستثمارات في التمويل اإلسامي )راجع اإليضاحين ٧ و٢٨(. •
االستثمارات بالتكلفة المطفأة )راجع اإليضاحين ٨ و٢٨(. •
صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات المحتفظ بها لغرض البيع )راجع اإليضاحين ١٠ و٢٨(. •
تقييم االستثمارات في األوراق المالية غير المدرجة وخسائر انخفاض القيمة على االستثمارات في األوراق المالية )راجع اإليضاح ٨(. •
االستثمارات العقارية )راجع اإليضاحين ٩ و٢٨(. •

إن المعلومــات حــول التقديــرات واألحــكام الموضوعــة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية التــي لهــا تأثيــرات كبيــرة هامــة علــى المبالــغ المســجلة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة مبينــة فــي اإليضــاح ٤ )٢( )أ(. وعنــد وضــع المعاييــر التــي تحــدد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى الموجــودات الماليــة قــد زادت بصــورة جوهريــة 
ــا يتــم مراعــاة المعلومــات التطلعيــة عنــد قيــاس الخســائر االئتمانيــة  ــد المنهجيــة التــي بموجبه ــي، يتــم بالتفصيــل بيــان عمليــة تحدي منــذ االعتــراف المبدئ

المتوقعــة واختيــار النمــاذج المســتخدمة فــي قيــاس هــذه الخســائر والموافقــة عليهــا.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  .3
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية الــواردة أدنــاه بصــورة متســقة علــى كافــة الفتــرات المبينــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، باســتثناء التطبيــق اإللزامــي 

للمعاييــر المحاســبية الجديــدة المبينــة فــي اإليضــاح ٣ )خ(. وفيمــا يلــي السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة:

أساس التوحيد أ. 
تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمصرف والمنشآت الخاضعة لسيطرته. وتتحقق السيطرة عندما يكون لدى المصرف:

السلطة على المنشأة المستثمر فيها. •
تعرض إلى عائدات متغيرة من مشاركته في المنشأة المستثمر فيها أو وجود حقوق فيها. •
القدرة على استخدام سلطته على المنشأة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها. •

تعيــد المجموعــة تقييــم مــدى ســيطرتها علــى المنشــأة المســتثمر فيهــا إذا كانــت الوقائــع والظــروف تشــير إلــى وجــود تغييــرات علــى عنصــر واحــد أو أكثــر مــن 
عناصــر الســيطرة الثاثــة المذكــورة أعــاه.

الشركات التابعة  )١

تتمثــل الشــركات التابعــة فــي المنشــآت التــي تخضــع لســيطرة المصــرف. يســيطر المصــرف علــى منشــأة مــا عندمــا يكــون معرضــًا إلــى، أو يمتلــك حقوقــًا فــي، 
عائــدات متغيــرة مــن اشــتراكه فــي هــذه المنشــأة ويكــون لديــه القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العائــدات مــن خــال نفــوذه علــى هــذه المنشــأة. يتــم إدراج البيانــات 
الماليــة للشــركات التابعــة ضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ بــدء الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف هــذه الســيطرة. وعلــى وجــه التحديــد، يتــم إدراج 
إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة التــي يتــم االســتحواذ عليهــا أو اســتبعادها خــال الســنة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد اعتبــاراً مــن تاريــخ اكتســاب 

المصــرف الســيطرة علــى الشــركة التابعــة حتــى تاريــخ توقــف تلــك الســيطرة.

فقدان السيطرة  )٢

عندمــا يفقــد المصــرف الســيطرة علــى شــركة تابعــة، يقــوم بإيقــاف االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بالشــركة التابعــة باإلضافــة إلــى الحصــص غيــر 
المســيطرة ذات الصلــة والبنــود األخــرى لحقــوق الملكيــة. ويتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن فقــدان الســيطرة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 

ويتــم قيــاس أي حصــة متبقيــة فــي الشــركة التابعــة الســابقة بالقيمــة العادلــة عنــد فقــدان الســيطرة.

المعامالت المستبعدة عند التوحيد  )3

يتــم اســتبعاد األرصــدة والمعامــات وأي إيــرادات أو مصاريــف غيــر محققــة ناتجــة عــن المعامــات بيــن شــركات المجموعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة. 
كمــا يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بنفــس طريقــة األربــاح غيــر المحققــة فــي حالــة واحــدة وهــي عندمــا يتوفــر دليــل علــى حــدوث انخفــاض فــي القيمــة.

مصــرف الشــارقة اإلســامي مصــرف الشــارقة اإلســامي٥٠ ٥٠



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

ملخــص السياســات المحاســبية الهامة )تابع(  .3

أســاس التوحيد )تابع( أ. 

المنشــآت ذات األغراض الخاصة  )٤

ــودات  ــامي لموج ــق اإلس ــل التوري ــداً مث ــددة جي ــدودة ومح ــداف مح ــق أه ــاؤها لتحقي ــم إنش ــي يت ــآت الت ــي المنش ــة ف ــراض الخاص ــآت ذات األغ ــل المنش تتمث
معينــة أو إجــراء عمليــة تمويــل محــددة. يتــم إدراج البيانــات الماليــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة ضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة 

ــة. ــراض الخاص ــأة ذات األغ ــى المنش ــرف عل ــيطرة المص ــو س ــة ه ــر العاق ــون جوه ــا يك عندم

األدوات المالية غير المشــتقة ب. 

تتمثــل األداة الماليــة فــي أي عقــد ينشــأ عنه أصــل مالي للمجموعــة والتزام مالي أو أداة ملكيــة لطرف آخر أو العكس.

تصنيــف وقيــاس الموجودات المالية  .١

تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا المالية عند االعتــراف المبدئي ضمــن الفئات التالية:

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة

ــا  ــة بتصنيفه ــت المجموع ــارة، إال إذا قام ــح أو الخس ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــودات بالقيم ــا موج ــى أنه ــة عل ــوق الملكي ــي أدوات حق ــتثمارات ف ــف االس تصن
ــر. ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــم إدراجه ــي يت ــرة وبالتال ــرض المتاج ــه لغ ــظ ب ــر محتف ــتثمارات غي كاس

 يتــم تصنيف األصــل المالي كمحتفظ بــه للمتاجرة:

إذا كان امتاكــه لغــرض رئيســي يتمثــل في بيعه علــى المدى القصير، أو •

أن يكــون عنــد االعتــراف المبدئــي جــزءاً مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة خاضعــة بالكامــل إلدارة المجموعــة، ويتوفــر دليــل علــى نمــط فعلــي حديــث  •
لجنــي األربــاح علــى المــدى القصيــر.

ــن  ــة م ــة العادل ــارة أو بالقيم ــح أو الخس ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــأة إم ــة المطف ــف بالتكلف ــر التصني ــي معايي ــي ال تلب ــة الت ــودات المالي ــاس الموج تق
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الموجــودات الماليــة التــي تلبــي معاييــر التصنيــف بالتكلفــة المطفــأة ولكنهــا تكــون مصنفــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة. قــد يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال الربــح أو الخســارة عنــد االعتــراف المبدئــي إذا كان هــذا التصنيــف يلغــي أو يقلــل بشــكل ملحــوظ مــن تناقــض القيــاس أو االعتــراف الــذي قــد ينشــأ 

عــن قيــاس الموجــودات أو المطلوبــات أو االعتــراف باألربــاح والخســائر المتعلقــة بهــا علــى أســاس مختلــف.

ــان  ــن بي ــاس ضم ــادة القي ــن إع ــة ع ــائر ناتج ــاح أو خس ــأي أرب ــراف ب ــع االعت ــة، م ــة العادل ــًا بالقيم ــها الحق ــة وقياس ــودات المالي ــراف بالموج ــًا االعت ــم مبدئي يت
ــد. ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــى بي ــرة عل ــا مباش ــوبة له ــف المنس ــة التكالي ــل كاف ــم تحمي ــد. ويت ــائر الموح ــاح أو الخس األرب

يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح مــن االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة إمــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد عندمــا يتقــرر حــق المجموعــة فــي قبــض إيــرادات توزيعــات األربــاح.

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

عنــد االعتــراف المبدئــي، يمكــن للمجموعــة إجــراء اختيــار نهائــي )علــى أســاس كل أداة علــى حــدة( لتصنيــف االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة 
ــتثمارات  ــاظ باس ــال االحتف ــي ح ــر ف ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــف بالقيم ــوز التصني ــر. وال يج ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
حقــوق الملكيــة لغــرض المتاجــرة. ال تقــاس الصكــوك بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إال إذا كانــت تلبــي الشــرطين التالييــن وكانــت غيــر 

ــارة: ــح أو الخس ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم مصنف

أن يتــم االحتفــاظ بالموجــودات ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق الهــدف منــه عــن طريــق تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع الموجــودات . ١
ــة. المالي

ــة . ٢ ــغ األصلي ــات المبال ــى مدفوع ــر عل ــث تقتص ــددة بحي ــخ مح ــي تواري ــة ف ــات نقدي ــود تدفق ــى وج ــة إل ــودات المالي ــة للموج ــكام التعاقدي ــؤدي األح أن ت
والربــح المســتحق علــى المبلــغ القائــم منهــا.

ــة  ــف المعامل ــا تكالي ــًا إليه ــة مضاف ــة العادل ــًا بالقيم ــر مبدئي ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة المقاس ــودات المالي ــاس الموج ــم قي يت
ــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. ــاح والخســائر الناشــئة عــن التغيــرات فــي القيمــة العادل ــة مــع االعتــراف باألرب ــها الحقــًا بالقيمــة العادل ثــم يتــم قياس
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

ملخــص السياســات المحاســبية الهامة )تابــع(   .3

األدوات الماليــة غير المشــتقة )تابع( ب. 

تصنيــف الموجــودات المالية )تابع(  .١

الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر )تابع(

ــات  ــض توزيع ــة فــي قب ــق المجموع ــرر ح ــا يتق ــد عندم ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــة فــي بي ــوق الملكي ــتثمارات حق ــن اس ــاح م ــات األرب ــراف بتوزيع ــم االعت يت
األربــاح.

موجــودات ماليــة مقاســة بالتكلفة المطفأة

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفة المطفــأة في حال توافر الشــرطين التاليين:

أن يتــم االحتفــاظ بالموجــودات ضمــن نموذج أعمــال يكون الهدف منــه االحتفاظ بالموجودات لجمــع التدفقات النقديــة التعاقدية. •
ــة  • ــغ األصلي ــات المبال ــى مدفوع ــر عل ــث تقتص ــددة بحي ــخ مح ــي تواري ــة ف ــات نقدي ــود تدفق ــى وج ــة إل ــودات المالي ــة للموج ــكام التعاقدي ــؤدي األح أن ت

والربــح المســتحق علــى المبلــغ القائــم منهــا.

ــدى  ــى م ــرادات عل ــع اإلي ــأة ولتوزي ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــك األدوات المالي ــأة لتل ــة المطف ــاب التكلف ــة الحتس ــي طريق ــي ه ــح الفعل ــدل الرب ــة مع طريق
ــا  ــة )بم ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــة للمقبوض ــة الحالي ــاب القيم ــتخدم لحس ــذي يس ــدل ال ــو المع ــي فه ــح الفعل ــدل الرب ــا مع ــة. أم ــرة المعني الفت
فــي ذلــك جميــع الرســوم والنقــاط المقبوضــة أو المدفوعــة التــي تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن معــدل الربــح الفعلــي، وتكاليــف المعاملــة، واالمتيــازات أو 
الخصومــات األخــرى( مــن خــال العمــر المتوقــع ألدوات التمويــل واالســتثمار للوصــول، أو عنــد الضــرورة، خــال فتــرة أقصــر، إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد 

ــي. ــراف المبدئ االعت

يتــم مبدئيــًا قيــاس الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلــى تكاليــف المعاملــة. والحقــًا، يتــم قيــاس هــذه 
الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام العائــد الفعلــي ناقصــًا أي انخفــاض فــي القيمــة.

ــًا  ــها الحق ــم قياس ــي يت ــتثمار الت ــل واالس ــي ألدوات التموي ــح الفعل ــدل الربـ ــاس مع ــى أس ــد عل ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــرادات ف ــراف باإلي ــم االعت يت
ــطفأة. ــة المـ بالتكلف

ــح أو  ــال الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــة القيم ــى فئ ــأة إل ــة المطف ــة التكلف ــن فئ ــتثمارات م ــف االس ــادة تصني ــة إع ــى المجموع ــن عل ــي، يتعي ــراف المبدئ ــًا لاعت الحق
ــأة. ــة المطف ــر التكلف ــي بمعايي ــد يف ــم يع ــث ل ــال بحي ــوذج األعم ــدف نم ــر ه ــر إذا تغي ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــارة أو القيم الخس

تقييــم نموذج األعمال

تقوم المجموعة بإجراء تقییم لهــدف نموذج األعمال الذي ُیحتفظ بموجبــه بــاألصل علــى مستوى المحفظة ألن ذلــك یعكــس أفضل طــریقة إلدارة األعمال وتقدیم 
المعلومات إلــى اإلدارة. وتشــمل المعلومــات المعنيــة مــا يلــي:

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة والتطبيــق العملــي لتلــك السياســات، وعلــى وجــه الخصــوص مــا إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى  •
كســب إيــرادات األربــاح مــن العقــود، أو االحتفــاظ بمعــدل ربــح معيــن، أو مطابقــة آجــال الموجــودات الماليــة مــع آجــال المطلوبــات التــي تدعــم تلــك 

الموجــودات، أو تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن خــال بيــع الموجــودات.
كيفيــة تقييــم أداء المحفظــة وتقديــم تقارير عن ذلك إلــى إدارة المجموعة. •
ــي  • ــة الت ــول الطريق ــتراتيجية ح ــوذج( واالس ــك النم ــن ذل ــا ضم ــظ به ــة المحتف ــودات المالي ــال )والموج ــوذج األعم ــى أداء نم ــر عل ــي تؤث ــر الت المخاط

ــر. ــك المخاط ــا تل ــدار به ت
كيفيــة تعويــض مديــري األعمــال )علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان التعويــض يســتند إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات المــدارة أو التدفقــات النقديــة  •

ــة(. ــة المتحصل التعاقدي
ــك، ال  • ــع ذل ــتقبلي. وم ــات المس ــاط المبيع ــأن نش ــا بش ــات وتوقعاته ــذه المبيع ــباب ه ــابقة وأس ــرات س ــي فت ــات ف ــت المبيع ــم وتوقي ــرة وحج وتي

يتــم النظــر فــي المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بصــورة مســتقلة، ولكــن يتــم النظــر إليهــا باعتبارهــا جــزءاً مــن تقييــم شــامل لكيفيــة 
ــة. ــات النقدي ــق التدفق ــة تحقي ــة وكيفي ــودات المالي ــن إلدارة الموج ــة المعل ــدف المجموع ــق ه تحقي

إن الموجودات المالیة المحتفظ بهــا لغــرض المتاجرة أو المدارة التي یتم تقییم أداؤهــا علــى أســاس القیمة العادلة يتــم قياســها بالقیمة العادلة من خال الربح أو 
الخسارة ألنهــا ليســت محتفظ بهــا لجمــع تــدفقات نقدیة تعاقدیة وال هــي محتفــظ بهــا لجمــع تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجــودات مالیة.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٥٢



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

ملخــص السياســات المحاســبية الهامة )تابــع(   .3

األدوات الماليــة غير المشــتقة )تابع( ب. 

تصنيــف الموجــودات المالية )تابع(  .١

تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقدية تمثــل “دفعات حصريــة للمبالغ األصلية واألرباح“

ــة  ــة الزمني ــل القيم ــه مقاب ــح“ بأن ــرف “الرب ــي. وُيع ــراف المبدئ ــد االعت ــي عن ــل المال ــة لألص ــة العادل ــه القيم ــي“ بأن ــغ األصل ــرف “المبل ــم، ُيع ــذا التقيي ــراض ه ألغ
للنقــود، ومخاطــر االئتمــان المرتبطــة بالمبلــغ األصلــي المســتحق خــال فتــرة زمنيــة معينــة، ومخاطــر وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى )مثــل مخاطــر 

ــح. ــش الرب ــك هام ــة(، وكذل ــف اإلداري ــيولة والتكالي الس

ــروط  ــار الش ــي االعتب ــة ف ــذ المجموع ــاح، تأخ ــة واألرب ــغ األصلي ــة للمبال ــات حصري ــل دفع ــة تمث ــة التعاقدي ــات النقدي ــت التدفق ــا إذا كان ــم م ــبيل تقيي ــي س وف
التعاقديــة لــألداة التــي تشــمل تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي علــى بنــد تعاقــدي يمكــن أن يغّيــر مــن توقيــت أو مقــدار التدفقــات النقديــة التعاقديــة 

بحيــث ال يســتوفي هــذا الشــرط. وعنــد إجــراء التقييــم، تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار:

أي أحــداث طارئة من شــأنها تغييــر مقدار وتوقيــت التدفقات النقدية. •
ســمات الرفع المالي. •
شــروط السداد والتمديدات. •
أي شــروط تحــد مــن مطالبــة المجموعــة بالتدفقــات النقدية من موجودات محددة )على ســبيل المثــال، التمويل دون حق الرجوع(. •
الســمات التــي تعمــل علــى تعديــل مقابــل القيمة الزمنيــة للنقود )على ســبيل المثال، إعادة تحديد معــدالت الربح كل فترة(. •

ــة  ــد دوري ــي مواعي ــح ف ــدل الرب ــل مع ــرح تعدي ــار أن يقت ــة بخي ــع المجموع ــت، وتتمت ــدل ثاب ــل ذات مع ــة األج ــة طويل ــة تمويلي ــة بمحفظ ــظ المجموع تحتف
إلعــادة تحديــد معــدل الربــح. وتقتصــر حقــوق إعــادة التحديــد علــى ســعر الســوق فــي وقــت المراجعــة. كمــا يتمتــع العمــاء بخيــار إمــا قبــول الســعر المعــدل 
ــغ  ــة للمبال ــات حصري ــل دفع ــذه التمویات تمث ــة له ــد قررت المجموعة أن التدفقات النقدیة التعاقدي ــات. وق ــمية دون غرام ــه االس ــل بقيمت ــترداد التموي أو اس
األصليــة واألربــاح ألن الخیار يــؤدي إلــى تعديــل معــدل الربــح بطريقــة تمثــل مقابــًا للقيمــة الزمنیة للنقود ومخاطــر االئتمان ومخاطــر التمویل األساسیة األخــرى 

ــم. ــي القائ ــكالیف المرتبطة بالمبلغ األصل والت

تــم اســتخدام المصطلحــات التاليــة للموجــودات الماليــة، المصنفــة ضمــن فئــات تصنيــف األدوات الماليــة المذكــورة أعــاه، عنــد إعــداد هــذه البيانــات 
الماليــة الموحــدة:

ــح  ــش رب ــه هام ــًا إلي ــة مضاف ــعر التكلف ــلع بس ــذه الس ــراء ه ــل بش ــن العمي ــد م ــى وع ــاًء عل ــرائها بن ــة بش ــت المجموع ــلع قام ــع س ــد بي ــي عق ــة ه المرابح
ــه. ــق علي متف

ــق  ــات متف ــًا لمواصف ــا وفق ــد عمائه ــدد ألح ــار مح ــل أو عق ــاء أص ــه بإنش ــة بموجب ــد المجموع ــث تتعه ــد، بحي ــي العق ــن طرف ــع بي ــد بي ــو عق ــتصناع ه االس
عليهــا بشــكل مســبق، علــى أن يتــم التســليم خــال فتــرة متفــق عليهــا مقابــل ثمــن محــدد ســلفًا، ويتضمــن ذلــك الثمــن تكلفــة اإلنشــاء وهامــش ربــح.

الوكالــة هــي وكالــة أو صاحيــة ممنوحــة يقوم بموجبها المــوّكل )األصيل( بتعييــن وكيل )الوكيــل( للقيام بمهام محــددة باإلنابة عن الموّكل.

المشــاركة هــي اتفاقيــة بيــن المجموعــة وعميلهــا يقــوم بموجبهــا كا الطرفيــن بالمســاهمة فــي مبلــغ المشــاركة )“رأس مــال المشــاركة“(. قــد 
تتمثــل المشــاركة فــي مشــروع اســتثماري محــدد قائــم أو جديــد أو ملكيــة عقــار مــا بشــكل دائــم أو وفقــًا التفاقيــة مشــاركة متناقصــة تنتهــي باســتحواذ 

ــاركة. ــة المش ــه اتفاقي ــص علي ــا تن ــًا لم ــبقًا وفق ــا مس ــق عليه ــاح المتف ــع األرب ــبة توزي ــًا لنس ــاح وفق ــع األرب ــم توزي ــة. يت ــل الملكي ــى كام ــل عل العمي

الصكــوك هي شــهادات أمانــة مضمونة بموجودات ومتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســامية.

ــدد  ــى أن يس ــاق عل ــة واالتف ــرة زمني ــوال لفت ــراض األم ــل اقت ــح للعمي ــث يتي ــح، حي ــع لرب ــي ال تخض ــة الت ــل المدين ــم التموي ــي ذم ــل ف ــن يتمث ــرض الحس الق
ــا. ــق عليه ــرة المتف ــة الفت ــغ بنهاي ــس المبل نف

اإلجــارة يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا عقــد إيجــار تمويلــي عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر والمزايــا المرتبطــة بملكيــة ذمــم اإلجــارة 
ــك  ــدرة لتل ــة المق ــار اإلنتاجي ــارب األعم ــرات تق ــودات لفت ــي لموج ــار تمويل ــود إيج ــة عق ــارة المدين ــم اإلج ــل ذم ــة. تمث ــورة فعلي ــتأجر بص ــى المس ــة إل المدين
الموجــودات أو تغطــي جــزءاً رئيســيًا منهــا. تنــص اتفاقيــات اإلجــارة علــى أن يتعهــد المؤجــر بتحويــل العيــن المؤجــرة إلــى المســتأجر عنــد اســتامه الدفعــة 
األخيــرة مــن اإليجــار أو الثمــن المتفــق عليــه. ويتــم بيــان ذمــم اإلجــارة المدينــة بمبالــغ معادلــة لصافــي قيمــة االســتثمار القائــم فــي عقــود اإليجــار متضمنــًا 

ــة. ــاض القيم ــات انخف ــم مخصص ــد خص ــا بع ــبة منه ــرادات المكتس اإلي

٥٣مصــرف الشــارقة اإلســامي
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تصنيــف المطلوبــات المالية  .٢

إلــى  المســتحقة  العمــاء والمبالــغ  الماليــة ودائــع  المطلوبــات  المطفــأة. تتضمــن  بالتكلفــة  الماليــة  المجموعــة بتصنيــف كافــة مطلوباتهــا  تقــوم 
الــزكاة مســتحقة الدفــع. البنــوك والصكــوك مســتحقة الدفــع والمطلوبــات األخــرى، باســتثناء 

ويتــم االعتــراف بجميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي التاريــخ الــذي تصبــح فيــه المجموعــة طرفــًا فــي األحــكام التعاقديــة الخاصــة بــاألداة، أي تاريــخ 
المتاجــرة )بمــا فــي ذلــك عمليــات بيــع وشــراء الموجــودات الماليــة بالطريقــة االعتياديــة(.

إيقاف االعتــراف باألدوات المالية  .3

الموجــودات المالية

ــا  ــة، أو عندم ــودات المالي ــك الموج ــن تل ــة م ــات نقدي ــتام تدفق ــي اس ــدي ف ــق التعاق ــي الح ــا ينته ــة عندم ــودات المالي ــراف بالموج ــة االعت ــف المجموع توق
ــا  ــا تحويــل كافــة مخاطــر ومزاي ــة مــن الموجــودات الماليــة مــن خــال معاملــة يتــم بموجبه تقــوم المجموعــة بتحويــل حقــوق اســتام التدفقــات النقدي
ــة  ــورة فعلي ــة بص ــا الملكي ــر ومزاي ــة مخاط ــاظ بكاف ــل أو االحتف ــا بتحوي ــة بموجبه ــوم المجموع ــة أو ال تق ــورة فعلي ــة بص ــودات المالي ــذه الموج ــة ه ملكي

ــي. ــل المال ــى األص ــيطرتها عل ــظ بس وال تحتف

عنــد إيقــاف االعتــراف بأحــد الموجــودات الماليــة، فإنــه يتــم االعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والمقابــل المســتلم فــي بيــان األربــاح أو الخســائر 
الموحــد، باســتثناء أدوات حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.

إن أي أربــاح/ خســائر متراكمــة معتــرف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق باالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ال يتــم االعتــراف بهــا فــي األربــاح أو الخســائر عنــد اســتبعاد هــذه األوراق الماليــة. يعــاد تصنيــف األربــاح والخســائر علــى الصكــوك 

ــتبعاد. ــد االس ــائر عن ــاح والخس ــى األرب ــر إل ــامل اآلخ ــل الش ــي الدخ ــجلة ف المس

المطلوبــات المالية

ــن  ــرق بي ــراف بالف ــم االعت ــا. ويت ــا أو انتهاؤه ــة أو إلغاؤه ــا التعاقدي ــاء بالتزاماته ــم الوف ــا يت ــة عندم ــات المالي ــراف بالمطلوب ــاف االعت ــة بإيق ــوم المجموع تق
ــد. ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــوع ف ــل المدف ــي والمقاب ــي األصل ــزام المال ــة لالت ــة الدفتري القيم

مبادئ قيــاس القيمة العادلة  .٤

ــي  ــوق ف ــي الس ــاركين ف ــن المش ــة بي ــة منتظم ــي معامل ــزام ف ــل الت ــر تحوي ــه نظي ــل أو دفع ــع أص ــر بي ــه نظي ــن قبض ــذي يمك ــغ ال ــي المبل ــة ه ــة العادل القيم
تاريــخ القيــاس فــي الســوق الرئيســية أو، فــي حالــة عــدم توفــر ســوق رئيســية، فــي الســوق األكثــر نفعــًا للمجموعــة فــي ذلــك التاريــخ. إن القيمــة العادلــة ألي 

التــزام تعكــس مخاطــر عــدم الوفــاء بهــذا االلتــزام.

ــا ذلــك، باســتخدام الســعر المعلــن فــي الســوق النشــطة لتلــك األداة. تعتبــر الســوق ســوقًا  ــة لــألداة، إن أتيــح له تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادل
ــتمر. ــاس مس ــعار علــى أس ــات األس ــد بيان ــم لتحدي ــث الحج ــن حي ــة م ــة ومائم ــزام منتظم ــل أو االلت ــة باألص ــات المتعلق ــون المعام ــا تك ــطة عندم نش

ــوح أو  ــل الممن ــة للمقاب ــة العادل ــة، أي القيم ــعر المعامل ــي س ــادة ف ــل ع ــي يتمث ــراف المبدئ ــد االعت ــة عن ــألداة المالي ــة ل ــة العادل ــى القيم ــل عل ــل دلي إن أفض
ــوض. المقب

ــى  ــل عل ــي تعم ــم الت ــاليب التقيي ــتخدام أس ــة باس ــة العادل ــد القيم ــا بتحدي ــة حينه ــوم المجموع ــطة، تق ــوق نش ــي س ــن ف ــعر معل ــود س ــدم وج ــال ع ــي ح ف
ــة. ــرة بالماحظ ــر الجدي ــات غي ــتخدام المعطي ــن اس ــد م ــع الح ــة م ــرة بالماحظ ــة الجدي ــم ذات الصل ــات التقيي ــن معطي ــوى م ــتفادة القص ــق االس تحقي

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٥٤
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إذا كان لألصــل أو االلتــزام الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة ســعر عــرض أو ســعر طلــب، تقــوم المجموعــة بقيــاس الموجــودات والمراكــز طويلــة األجــل 
ــب. ــعر الطل ــل بس ــرة األج ــز قصي ــات والمراك ــاس المطلوب ــم قي ــا يت ــرض بينم ــعر الع بس

تقــوم المجموعــة باالعتــراف بالتحويــات بيــن مســتويات قيــاس القيمة العادلة كما فــي نهاية فترة التقريــر التي يظهر فيهــا التغيير.

يتــم إجــراء تقديــر داخلــي للقيمــة العادلــة لاســتثمارات فــي الصناديــق واألوراق الماليــة غيــر المدرجــة باســتخدام أســاليب التقييــم. وعنــد اســتخدام 
أســاليب التقييــم )مثــل النمــاذج( لتحديــد القيــم العادلــة، تخضــع هــذه النمــاذج لاختبــار قبــل اســتخدامها وتتــم معايرتهــا لضمــان أن المعطيــات تعكــس 

ــة. ــاذج المقارن ــعار النم ــة وأس ــات الفعلي البيان

المقاصة  .٥

تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وبيــان صافــي القيمــة فــي بيــان المركــز المالــي فــي حالــة واحــدة وهــي أن يكــون لــدى المجموعــة حاليــًا حــق 
قانونــي واجــب النفــاذ بمقاصــة المبالــغ ويكــون لديهــا نيــة إمــا للتســوية علــى أســاس الصافــي أو تحقيــق األصــل وتســوية االلتــزام بصــورة متزامنــة.

ــائر  ــاح أو خس ــق بأرب ــا تتعل ــة أو عندم ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــك المعايي ــمح بذل ــا تس ــي إال عندم ــاس الصاف ــى أس ــف عل ــرادات والمصاري ــرض اإلي ــم ع ال يت
ــة. ــاص بالمجموع ــرة الخ ــاط المتاج ــي نش ــال ف ــو الح ــا ه ــة كم ــات المماثل ــن المعام ــة م ــن مجموع ــة ع ناتج

انخفــاض قيمــة الموجودات المالية  .٦

السياســة بعد ١ يناير ٢٠١٨

يعــد نمــوذج الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ نموذجــًا تطلعيــًا مقارنــة بنمــوذج الخســارة المتكبــدة فــي 
ــا: ــر إم ــداث التعث ــق بأح ــيولة المتعل ــز الس ــه عج ــع أوج ــة لجمي ــة الحالي ــة القيم ــة المتوقع ــارة االئتماني ــس الخس ــم ٣٩. تعك ــي رق ــبي الدول ــار المحاس المعي

خال االثني عشــر شــهراً التالية، أو. ١

علــى مــدى العمــر المتوقــع ألداة ماليــة اعتمــاداً علــى التغيــرات االئتمانيــة منــذ نشــأة األداة. ويجــب أن ُتظهــر الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة نتائــج عادلــة . ٢
مرجحــة باالحتمــاالت مقارنــة بأفضــل تقديــر فــردي يســمح بــه المنهــج الحالــي. تراعــي النتيجــة المرجحــة باالحتمــاالت عــدة ســيناريوهات بنــاًء علــى توقعــات 

معقولــة.

يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ حســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مــن خــال ضــرب احتماليــة التعثــر والخســارة الناتجــة عــن التعثــر ومســتوى 
التعــرض الناتــج عــن التعثــر. قامــت المجموعــة بتطويــر منهجيــات ونمــاذج جديــدة تراعــي الحجــم النســبي للمحافــظ وجودتهــا ومــدى تعقيدهــا.

يســتخدم نمــوذج االنخفــاض فــي القيمــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ منهجــًا مكونــًا مــن ثــاث مراحــل يســتند إلــى مــدى تدهــور االئتمــان 
منــذ نشــأته:

ــر  ــة فــي مخاط ــادة جوهري ــهد زي ــم تش ــة التــي ل ــودات المالي ــع الموج ــهراً علــى جمي ــدة ١٢ ش ــة لم ــة المتوقع ــارة االئتماني ــق الخس ــى - تنطب ــة األول المرحل
ــا االئتمانيــة. ســوف يتــم حســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة باســتخدام احتماليــة التعثــر  ــأتها ولــم تتعــرض لانخفــاض فــي قيمته االئتمــان منــذ نش
ــرة  ــل فت ــي تق ــودات الت ــبة للموج ــة. وبالنس ــهراً القادم ــر ش ــي عش ــدار االثن ــى م ــدث عل ــن أن يح ــذي يمك ــر ال ــة للتعث ــل االحتمالي ــي تمث ــهراً والت ــدة ١٢ ش لم
ــج  ــن المنه ــى ع ــة األول ــج المرحل ــف منه ــة. يختل ــتحقاق المتبقي ــرة االس ــع فت ــق م ــي تتواف ــر الت ــة التعث ــتخدام احتمالي ــم اس ــهراً، يت ــن ١٢ ش ــتحقاقها ع اس

ــل. ــامي العام ــل اإلس ــأن التموي ــا بش ــن عنه ــر الُمعل ــن غي ــدة لك ــائر المتكب ــراف بالخس ــل االعت ــن أج ــي م ــص جماع ــر مخص ــى تقدي ــل عل ــذي يعم ــي ال الحال

المرحلــة الثانيــة - عندمــا تشــهد الموجــودات الماليــة زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان بعــد نشــأتها ولكــن دون أن تتعــرض لانخفــاض فــي قيمتهــا 
االئتمانيــة، فإنهــا تعتبــر فــي المرحلــة الثانيــة، ويتطلــب هــذا حســاب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس احتماليــة التعثــر علــى مــدار العمــر والتــي 
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــى ف ــات أعل ــون المخصص ــة. تك ــودات المالي ــة للموج ــدرة المتبقي ــرة المق ــدى الفت ــى م ــدث عل ــن أن يح ــذي يمك ــر ال ــة للتعث ــل االحتمالي تمث

بســبب زيــادة المخاطــر وتأثيــر أفــق زمنــي أطــول مقارنــة بفتــرة االثنــي عشــر شــهراً فــي المرحلــة األولــى.

ــرار  ــى غ ــة. وعل ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــي القيم ــاض ف ــى االنخف ــي عل ــل موضوع ــا دلي ــر له ــي يتوف ــة الت ــودات المالي ــم إدراج الموج ــوف يت ــة - س ــة الثالث المرحل
ــودات. ــر الموج ــدار عم ــى م ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم ــجيل خس ــي تس ــان ف ــائر االئتم ــص خس ــتمر مخص ــة، سيس ــة الثاني المرحل

فيمــا يلــي بعــض المفاهيــم الرئيســية فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ التــي لهــا التأثيــر األكبــر مــن حيــث األهميــة وتتطلــب درجــة عاليــة مــن 
األحــكام:

٥٥مصــرف الشــارقة اإلســامي
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تقييــم الزيــادة الجوهرية فــي مخاطر االئتمان

بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩، عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان )أي، مخاطــر التعثــر( علــى أداة ماليــة قــد زادت زيــادة جوهريــة 
منــذ االعتــراف المبدئــي، فــإن المجموعــة ســتنظر فــي المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة ذات الصلــة والمتاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد غيــر ضــروري، 

بمــا فــي ذلــك المعلومــات الكميــة والنوعيــة والتحليــل بنــاًء علــى التجربــة التاريخيــة للمجموعــة وتقييــم خبــراء االئتمــان والمعلومــات المســتقبلية.

ســوف تقــوم المجموعــة مبدئيــًا بتحديــد مــا إذا كانت قد حدثــت زيادة جوهرية في مخاطــر االئتمان ألي تعرض من خــال مقارنة ما يلي:

احتماليــة التعثــر للعمــر المتبقــي كما في تاريــخ التقرير، مع  .١

احتماليــة التعثــر للعمــر المتبقــي لهــذه النقطــة الزمنية التي تــم تقديرها عند االعتــراف المبدئي بالتعرض.  .٢

ــًا. یتسم هــذا التقییم بطبيعــة متســقة حيــث یسمح  فــي تاريــخ كل تقريــر، ســيتم تقييــم التغيــر فــي مخاطــر االئتمــان للموجــودات التــي تعتبــر مهمــة فردي
ــادة  ــى . إذا انخفضت الزي ــة األول ــى المرحل ــة إل ــة الثاني ــن المرحل ــة أو م ــة الثاني ــى المرحل ــة إل ــة الثالث ــن المرحل ــودات المالیة م ــر االئتمان للموج ــل مخاط بتحوي

ــة، وذلــك بموجــب التوجيهــات المحــددة مــن المصــرف المركــزي. في مخاطــر االئتمان منذ النشوء ولم تعد ُتعتبر جوهري

عوامــل االقتصــاد الكلــي والمعلومات القائمة علــى النظرة المســتقبلية والســيناريوهات المتعددة

التي تشمل  المحتملة  النتائج  تقییم مجموعة من  االئتمانيــة من خال  بالخســائر  عــاداًل مرجحــًا  تقديــراً   ٩ الماليــة رقــم  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  يتطلــب 
المستقبلیة. االقتصادیة  للظــروف  توقعات 

يجــب إدراج عوامــل االقتصــاد الكلــي والمعلومــات القائمــة علــى النظــرة المســتقبلية ضمــن قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة وكذلــك تحديــد مــا إذا 
ــر المعلومــات  ــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ نشــأتها. ويجــب أن يبيــن قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي كل فتــرة تقري ــادة جوهري كانــت هنــاك زي
المعقولــة والمثبتــة بتاريــخ التقريــر عــن األحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة والتوقعــات الخاصــة بالظــروف االقتصاديــة المســتقبلية. وبنــاًء علــى مشــورة 
الخارجيــة، قامــت  الفعليــة والمتوقعــة  المعلومــات  الخارجييــن ومراعــاة مجموعــة متنوعــة مــن  المخاطــر والخبــراء االقتصادييــن  إدارة  مــن قســم 
المجموعــة بصياغــة وجهــة نظــر حــول “الحالــة األساســية“ للتوجــه المســتقبلي للمتغيــرات االقتصاديــة ذات الصلــة باإلضافــة إلــى مجموعــة تمثيليــة مــن 

ــة. ــة المتوقع ــارة االئتماني ــد الخس ــاالت لتحدي ــى االحتم ــزة عل ــون مرتك ــا تك ــي بدوره ــرى، والت ــة األخ ــع المحتمل ــيناريوهات التوق س

الفتــرة المتوقعة

ــر  ــة لمخاط ــا المجموع ــرض خاله ــي تتع ــة الت ــرة التعاقدي ــى للفت ــد األقص ــاة الح ــة مراع ــى المجموع ــب عل ــة، يج ــة المتوقع ــارة االئتماني ــاس الخس ــد قي عن
االئتمــان. كمــا يجــب مراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة عنــد تحديــد الفتــرة المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك خيــارات الدفــع المســبق وخيــارات التمديــد والتجديــد. 
بالنسبة لبطاقات االئتمــان التي لیس لهــا فتــرة اســتحقاق ثابتــة، یتم تقدیر الفتــرة المتوقعــة علــى أساس الفترة التي تتعــرض فيهــا المجموعــة لمخاطــر 

االئتمان وعندما ال تكــون خسائر االئتمان قابلــة للتخفيــف مــن خال إجراءات اإلدارة.

األحكام االئتمانية الســابقة

تتطلــب منهجيــة رصــد مخصــص الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لــدى المجموعــة أن يقــوم المصــرف باســتخدام أحكامــه االئتمانيــة الســابقة إلدراج 
التأثيــر المقــدر للعوامــل التــي لــم تتضمنهــا نتائــج نمــاذج رصــد الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة فــي جميــع فتــرات التقاريــر.  

تعريف التعثر والشــطب

ــرف  ــم ٩ والمص ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــات المعي ــع توجيه ــًا م ــة متوافق ــي القيم ــاض ف ــم االنخف ــة لتقيي ــه المجموع ــذي يتبع ــر ال ــف التعث ــى تعري يبق
المركــزي، بــدون حــق الرجــوع إلــى االفتراضــات. قــد تختلــف معطيــات وافتراضــات التقييــم حــول مــا إذا كانــت األداة الماليــة فــي حالــة تعثــر، كمــا قــد تختلــف 

فــي درجــة األهميــة مــع مــرور الوقــت بنــاء علــى التغيــرات فــي الظــروف.

ال يتــم شــطب الموجــودات الماليــة إال فــي الظروف التي يتم فيها اســتنفاد جميع أنشــطة إعــادة الهيكلة والتحصيــل المعقولة.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٥٦



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

ملخــص السياســات المحاســبية الهامة )تابع(  .3

األدوات الماليــة غير المشــتقة )تابع( ب. 

٦.  انخفــاض قيمــة الموجــودات المالية )تابع(

الموجــودات المالية المعدلة

ــى  ــاء عل ــوق واإلبق ــروف الس ــر ظ ــن تغي ــي تتضم ــباب الت ــن األس ــدد م ــامي لع ــل اإلس ــي التموي ــتثمار ف ــة باالس ــة الخاص ــروط التعاقدي ــل الش ــم تعدي ــد يت ق
ــامي  ــل اإلس ــي التموي ــم ف ــتثمار القائ ــراف باالس ــاء االعت ــم إلغ ــد يت ــل. وق ــل للعمي ــي أو المحتم ــي الحال ــور االئتمان ــق بالتده ــرى ال تتعل ــل أخ ــل وعوام العمي

ــة. ــل جدید بالقیمة العادل ــأنه كتموي ــتثمار الذي أعید التفاوض بش ــراف باالس ــع االعت ــروطه، م ــل ش ــم تعدي ــذي ت ال

ــي  ــل المال ــن األص ــئة م ــة الناش ــة المتوقع ــات النقدي ــم إدراج التدفق ــم، يت ــل القائ ــراف باألص ــاف االعت ــا إيق ــب عليه ــن يترت ــة ل ــات المتوقع ــت التعدي إذا كان
ــم. ــل القائ ــن األص ــيولة م ــز الس ــاب عج ــة حس ــن عملي ــدل ضم المع

السياســة قبل ١ يناير ٢٠١٨

يتــم مراجعــة الموجــودات الماليــة المصنفــة بالتكلفــة المطفــأة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة 
ــا  ــة عندم ــي القيم ــاض ف ــة لانخف ــودات المالي ــن الموج ــة م ــي أو مجموع ــل المال ــرض األص ــة. يتع ــودات المماثل ــن الموج ــة م ــددة أو مجموع ــودات مح موج
يثبــت دليــل موضوعــي أن حــدث خســارة قــد وقــع بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل وأن حــدث الخســارة لــه تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة 
باألصــل التــي يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بــه. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر قيمــة األصــل القابلــة لاســترداد. ويتــم احتســاب القيمــة 

ــة. ــة المســتقبلية المتوقع ــة للتدفقــات النقدي ــة الحالي ــا القيم ــة علــى أنه ــودات المماثل ــن الموج ــة م ــددة أو مجموع ــودات مح ــة لاســترداد لموج القابل

ــا  ــم فيه ــي يت ــروف الت ــي الظ ــة إال ف ــودات المالي ــطب الموج ــم ش ــد. وال يت ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــن بي ــات ضم ــي المخصص ــة ف ــراف بالحرك ــم االعت يت
اســتنفاد جميــع أنشــطة إعــادة الهيكلــة والتحصيــل المعقولــة.

تقــوم المجموعــة بتقييــم انخفــاض قيمة ذمــم التمويل واإلجارة المدينــة، المقاســة بالتكلفة المطفأة، علــى النحو التالي:

ذمــم التمويــل واإلجارة المدينــة المقّيمة فرديًا

يتــم تقييــم ذمــم التمويــل واإلجــارة المدينــة بصــورة فرديــة للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي يشــير إلــى تعرضهــا النخفــاض فــي القيمــة. يتــم 
ــة  ــاه المجموع ــداد تج ــات الس ــاء بالتزام ــل علــى الوف ــدرة العمي ــك فــي ق ــود ش ــرد وج ــة بمج ــاض القيم ــت النخف ــا تعرض ــودات علــى أنه ــذه الموج ــف ه تصني

وفقــًا للشــروط التعاقديــة األصليــة.

ــة  ــل والقيم ــة لألص ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــاس الف ــى أس ــد عل ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــجلة ف ــة المس ــي القيم ــاض ف ــارة االنخف ــاس خس ــم قي يت
ــي. ــل المال ــي لألص ــي الفعل ــح األصل ــدل الرب ــتخدام مع ــوبة باس ــات، والمحس ــغ الضمان ــس مبال ــي تعك ــدرة الت ــتقبلية المق ــة المس ــات النقدي ــة للتدفق الحالي

ذمــم التمويل واإلجــارة المدينــة المقّيمة جماعيًا

يتــم تحديــد انخفــاض القيمة بصــورة جماعية في حالتيــن مختلفتين:

للتمويــل الــذي يخضــع للتقييــم الفــردي من أجل تغطية الخســائر التي تــم تكبدها ولكن لم يتــم تحديدها حتى اآلن. •

لمجموعــات التمويــات المتجانســة التــي ال تعتبر هامة مــن الناحية الفردية. •

ومــن أجــل تقييــم االنخفــاض الجماعــي، تقــوم المجموعــة باســتخدام النمــاذج اإلحصائيــة للمؤشــرات التاريخيــة حــول احتماليــة التعثــر وتوقيــت اســترداد 
المبالــغ المســتحقة وقيمــة الخســائر التــي تــم تكبدهــا، ويتــم تعديلهــا وفقــًا لتقديــرات اإلدارة حــول مــا إذا كانــت الظــروف الحاليــة االقتصاديــة واالئتمانيــة 
هــي مــن النــوع الــذي يحتمــل معــه أن تكــون الخســائر الفعليــة أكبــر أو أقــل مــن تلــك المســتنبطة مــن المؤشــرات التاريخيــة. يتــم قيــاس معــدالت التعثــر 

بشــكٍل منتظــم ومعــدالت الخســارة والتوقيــت المتوقــع لاســترداد المســتقبلي مقابــل النتائــج الفعليــة للتأكــد مــن اســتمرار ماءمتهــا.

ــل  ــم التموي ــطب ذم ــم ش ــة. ويت ــة ذات الصل ــاض القيم ــص انخف ــل مخص ــطبها مقاب ــم ش ــة، يت ــارة المدين ــل واإلج ــم التموي ــل ذم ــن تحصي ــا ال يمك عندم
ــه  ــب علي ــدث يترت ــابقًا و/أو أي ح ــطبها س ــم ش ــي ت ــغ الت ــق للمبال ــترداد الاح ــارة. إن االس ــغ الخس ــد مبل ــة وتحدي ــراءات الازم ــة اإلج ــاز كاف ــد إنج ــة بع المدين

ــد. ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــي بي ــة ف ــاض القيم ــص انخف ــة مخص ــل قيم ــأنه أن يقل ــن ش ــة م ــاض القيم ــائر انخف ــي خس ــاض ف انخف

٥٧مصــرف الشــارقة اإلســامي
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للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

ملخــص السياســات المحاســبية الهامة )تابع(  .3

األدوات الماليــة غير المشــتقة )تابع( ب. 

٦. انخفــاض قيمة الموجــودات المالية )تابع(

السياســة قبــل ١ يناير ٢٠١٨ )تابع(

ذمــم التمويل واإلجــارة المدينة المقّيمــة جماعيًا )تابع(

يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد ويتــم بيانهــا فــي حســاب المخصــص المرصــود لذمــم التمويــل واإلجــارة 
المدينــة. ويســتمر االعتــراف بالربــح علــى الموجــودات الخاضعــة النخفــاض القيمــة مــن خــال عكــس الخصــم. وفــي حــال أدى حــدث الحــق إلــى نقــص مبلــغ 

خســارة انخفــاض القيمــة، يتــم عكــس النقــص فــي خســارة انخفــاض القيمــة مــن خــال بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.

ج. اســتثمارات عقارية

يتــم تصنيــف العقــارات المحتفــظ بهــا إمــا لإليجــار أو لزيــادة رأس المــال علــى أنهــا اســتثمارات عقاريــة. يتــم مبدئيــًا بيــان االســتثمارات العقاريــة بالتكلفــة 
ويتــم قياســها الحقــًا بالقيمــة العادلــة التــي يتــم تحديدهــا ســنويًا علــى األقــل مــن قبــل خبيــر تقييــم مســتقل. ويتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة 

مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد.

ــة  ــد اقتصادي يتوقــف االعتــراف باالســتثمار العقــاري عنــد اســتبعاده أو عندمــا يتــم ســحبه نهائيــًا مــن االســتخدام ويكــون مــن غيــر المتوقــع تحقيــق فوائ
مســتقبلية مــن اســتبعاده. يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر التــي تنشــأ عــن إيقــاف االعتــراف بالعقــار )المحتســبة علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي متحصــات 

االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل( فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إيقــاف االعتــراف بالعقــار.

تتــم التحويــات مــن وإلــى االســتثمارات العقاريــة فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام ُيســتدل عليــه مــن خــال بدايــة أو نهايــة إشــغال العقــار 
مــن قبــل المالــك أو بــدء أو توقــف عقــد إيجــار تشــغيلي لطــرف آخــر أو بــدء أو توقــف خطــة التطويــر أو اإلنشــاء.

د. عقــارات محتفظ بهــا لغرض البيع

ــا  ــظ به ــارات المحتف ــاس العق ــم قي ــع. يت ــرض البي ــا بغ ــظ به ــارات محتف ــع كعق ــرض البي ــاؤها لغ ــم إنش ــي ت ــا أو الت ــتحوذ عليه ــارات المس ــف العق ــم تصني يت
ــًا  ــارات، ناقص ــدر للعق ــع المق ــعر البي ــي س ــق ف ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــل صاف ــل. يتمث ــا أق ــق، أيهم ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــة أو بصاف ــع بالتكلف ــرض البي لغ

ــع. ــة للبي ــف الازم ــاز والتكالي ــدرة لإلنج ــف المق ــة التكالي كاف

تشــتمل التكلفــة علــى تكلفــة األرض والبنيــة التحتيــة والبنــاء والتكاليــف األخــرى ذات الصلــة مثــل األتعــاب المهنيــة والتكاليــف الهندســية المنســوبة إلــى 
المشــروع والتــي يتــم رســملتها عندمــا تكــون األنشــطة، الازمــة إلعــداد الموجــودات لاســتخدام المزمــع لهــا، قيــد اإلنجــاز.

تتــم التحويــات مــن وإلى العقــارات المحتفظ بها بغــرض البيع في حالة تغيير االســتخدام.

ه. ممتلــكات و معدات

ــة  ــي المملوك ــتثناء األراض ــا. باس ــال وجوده ــي ح ــة، ف ــاض القيم ــائر انخف ــم وخس ــتهاك المتراك ــا االس ــة ناقص ــدات بالتكلف ــكات والمع ــان الممتل ــم بي يت
ــا  ــدرة له ــة المق ــار اإلنتاجي ــدى األعم ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــدات عل ــكات والمع ــى الممتل ــتهاك عل ــاب االس ــم احتس ــر، يت ــك الح ــام التمل بنظ

ــة. ــودات المعني ــوع الموج ــًا لن ــى ٣٣٪ طبق ــن ٥٪ إل ــراوح م ــنوية تت ــدالت س ــتخدام مع وباس

و. موجودات غير ملموســة

ــم  ــة. تت ــاض القيم ــن انخف ــة ع ــائر متراكم ــم وأي خس ــاء المتراك ــًا اإلطف ــة ناقص ــة بالتكلف ــا المجموع ــتحوذ عليه ــي تس ــوب الت ــج الحاس ــاس برام ــم قي يت
الموجــودات  المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي  الاحقــة للموجــودات غيــر الملموســة فقــط عندمــا تزيــد مــن  رســملة المصروفــات 

ــا. ــد تكبده ــرى عن ــات األخ ــة المصروف ــراف بكاف ــم االعت ــا. ويت ــط به ــي ترتب ــددة الت المح

ــن  ــاراً م ــد اعتب ــائر الموح ــاح أو الخس ــان األرب ــن بي ــدرة ضم ــة المق ــا اإلنتاجي ــدى أعماره ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــوب عل ــج الحاس ــاء برام ــم إطف يت
ــنوات. ــبع س ــو س ــة ه ــرة المقارن ــة وفت ــرة الحالي ــوب للفت ــج الحاس ــدر لبرام ــي المق ــر اإلنتاج ــتخدام. إن العم ــة لاس ــه متاح ــون في ــي تك ــخ الت التاري

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٥٨
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 ز. موجودات أخرى

تشتمل الموجودات األخرى على األرباح والذمم المدينة األخرى التي يتم بيانها بالتكلفة المطفأة صافية من مخصص انخفاض القيمة، إن وجد.

 ح. انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

ــاك أي  ــا إذا كان هن ــق مم ــر للتحق ــخ كل تقري ــة، بتاري ــتثمارات العقاري ــتثناء االس ــة، باس ــدى المجموع ــة ل ــر المالي ــودات غي ــة للموج ــم الدفتري ــة القي ــم مراجع تت
مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر قيمــة األصــل القابلــة لاســترداد. تتمثــل القيمــة القابلــة لاســترداد ألصــل غيــر مالــي 

في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أكبر. ويتم االعتراف بانخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.  
 

يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تزيــد معــه القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة الدفتريــة التــي كان ســيتم تحديدهــا، صافيــة مــن 
االســتهاك أو اإلطفــاء، فــي حــال لــم يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة.

 ط. أسهم عادية

يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية، ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار األسهم العادية كاقتطاع من حقوق الملكية.

 ي. النقد وما في حكمه

يشــتمل النقــد ومــا فــي حكمــه علــى النقــد واألرصــدة لــدى المصــرف المركــزي )باســتثناء االحتياطيــات النظاميــة(، واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة 
األخــرى، والمرابحــات الدوليــة وترتيبــات الوكالــة، والمبالــغ المســتحقة إلــى البنــوك، والموجــودات األخــرى عاليــة الســيولة ذات فتــرات االســتحقاق التــي . تقــل عــن 

ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ االســتحواذ والتــي ُتســتخدم مــن قبــل المجموعــة فــي إدارة التزاماتهــا قصيــرة األجــل.

 ك. مطلوبات أخرى

تشــتمل المطلوبــات األخــرى علــى المطلوبــات الماليــة والذمــم الدائنــة األخــرى. يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي. يتــم 
تحديــد القيمــة العادلــة عــن طريــق خصــم القيمــة الحاليــة للمدفوعــات المســتقبلية المتوقعــة وفقــًا لمعــدل خصــم يعكــس التقييــم الســوقي الحالــي للقيمــة 

الزمنيــة للمــال اللتــزام بمــدة متوســطة مســاوية.

وبعد االعتراف المبدئي، يتم بيان هذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

يتــم بيــان الذمــم الدائنــة األخــرى بالتكلفــة، ويتــم االعتــراف بهــا مقابــل أي مبالــغ ســيتم أداؤهــا فــي المســتقبل عــن الســلع أو الخدمــات المســتلمة، ســواء صــدر 
أو لــم يصــدر بهــا فواتيــر.

 ل. قبوالت

يتــم االعتــراف بالقبــوالت ضمــن المطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد مــع تســجيل الحــق التعاقــدي فــي الحصــول علــى التعويــض مــن العميــل 
ضمــن الموجــودات الماليــة. وعليــه، فقــد تــم إدراج االلتزامــات المتعلقــة بالقبــوالت ضمــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة.

 م. المخصصات

ــن  ــون م ــة ويك ــورة موثوق ــره بص ــن تقدي ــي يمك ــي حال ــي أو ضمن ــزام قانون ــابق الت ــدث س ــة لح ــة نتيج ــى المجموع ــب عل ــا يترت ــا عندم ــص م ــجيل مخص ــم تس يت
المحتمــل أن يســتدعي األمــر تكبــد منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام. يتــم تحديــد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام 

معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال، وعنــد الضــرورة، المخاطــر المتعلقــة بااللتــزام.

 ن. الزكاة

تحتســب الــزكاة وفقــًا للنظــام األساســي للمصــرف، وتعتمــد مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للمصــرف. يتــم احتســاب الــزكاة بنســبة ٢,٥٧٧٪ )لمراعاة 
الفــرق بيــن التقويــم الميــادي والتقويــم القمــري( علــى احتياطيــات المصــرف واألربــاح المحتجــزة ومخصــص مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي نهايــة العام، 

وتقــع المســئولية علــى عاتــق المســاهمين إلخــراج الــزكاة عــن حصصهــم فــي رأس مــال المصــرف واألربــاح النقديــة الموزعــة. 

٥٩مصــرف الشــارقة اإلســامي
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 س. ضمانات والتزامات مالية

الضمانــات الماليــة هــي عبــارة عــن عقــود ُتلــزم المجموعــة بدفــع مبالــغ محــددة لتعويــض حامــل الضمــان عــن خســارة يتكبدهــا بســبب إخفــاق عميــل عــن ســداد 
أي دفعــات عنــد اســتحقاقها وفقــًا لشــروط أداة الديــن. تتمثــل االلتزامــات الماليــة فــي االلتزامــات المؤكــدة بتقديــم اعتمــاد وفقــًا لشــروط وأحــكام متفــق عليهــا 

مسبقًا.      

يتــم مبدئيــًا قيــاس المطلوبــات الناتجــة عــن الضمانــات الماليــة أو االلتزامــات بتقديــم تمويــل بمعــدل ربــح أقــل مــن معــدالت الســوق، بالقيمــة العادلــة ويتــم 
إطفــاء القيمــة العادلــة المبدئيــة علــى مــدى عمــر الضمــان أو االلتــزام. ويتــم الحقــًا تســجيل المطلوبــات بالقيمــة المطفــأة أو بالقيمــة الحاليــة ألي دفعــة متوقعة 
لتســوية المطلوبــات عندمــا تصبــح الدفعــة محتملــة الســداد بموجــب الضمــان، أيهمــا أكبــر. يتــم إدراج الضمانــات الماليــة وااللتزامــات بتقديــم تمويــل بمعــدل 

ربــح أقــل مــن معــدالت الســوق ضمــن المطلوبــات األخــرى.

 ع. االعتراف باإليرادات

المرابحة

ــًا عنــد بــدء العقــد، ويتــم االعتــراف باألربــاح عنــد اســتحقاقها علــى مــدى فتــرة العقــد علــى أســاس العائــد  يمكــن قيــاس األربــاح مــن المرابحــة وتحديدهــا تعاقدي
الفعلــي.

اإلجارة

يتم االعتراف باإليرادات من ذمم اإلجارة المدينة على أساس االستحقاق وفقًا للعائد الفعلي.

الرسوم والعموالت

ــرادات  ــرادات الرســوم والعمــوالت ذات الصلــة بأنشــطة المصــرف التأمينيــة والتمويليــة عندمــا يتــم تقديــم الخدمــات ذات الصلــة. يتــم إدراج إي يتــم االعتــراف بإي
ومصاريــف الرســوم والعمــوالت، التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل الربــح الفعلــي، علــى األصــل أو االلتــزام المالــي ضمــن قيــاس معــدل الربــح الفعلــي.

تقــاس إيــرادات الرســوم والعمــوالت مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء بنــاًء علــى المقابــل المحــدد فــي العقــد المبــرم مــع العميــل. وتعتــرف المجموعــة باإليرادات 
عندمــا تنقــل الســيطرة علــى الخدمــة إلــى العميل.

يســتعرض الجــدول التالــي معلومــات حــول طبيعــة وتوقيــت الوفــاء بالتزامــات األداء فــي العقــود المبرمــة مــع العمــاء، بمــا فــي ذلــك شــروط الســداد الهامــة 
ــة. ــرادات ذات الصل ــراف باإلي ــات االعت وسياس

نوع الخدمة

الخدمات البنكية لألفراد وللشركات

خدمات

طبيعــة وتوقيــت الوفــاء بالتزامــات األداء، بما 
فــي ذلــك شــروط الســداد الهامة

تقــدم المجموعــة خدمــات بنكيــة إلــى العمــاء مــن 
األفراد

والشــركات، بمــا فــي ذلــك التمويــل التجــاري وإدارة 
الحســابات ومعامــات العملــة األجنبيــة، وبطاقــات 
التوثيــق  رســوم  )أي  الخدمــة  ورســوم  االئتمــان، 

والمعالجــة(.  

يتــم تحميــل رســوم اإلدارة المنتظمــة للحســابات 
شــهري.  أســاس  علــى  العمــاء  حســابات  علــى 
وتقــوم المجموعــة بتحديــد أســعار منفصلــة لــكل 
مــن عمــاء الخدمــات البنكيــة لألفــراد والشــركات 

ــنوي. ــاس س ــى أس ــع عل ــي كل موق ف

يتــم تحصيــل الرســوم علــى المعامــات المتبادلــة 
بالعملــة األجنبيــة علــى حســاب العميــل عنــد إجــراء 
المعاملــة. ويتــم احتســاب رســوم الخدمــة علــى 
ثابتــة تخضــع  أســعار  بنــاًء علــى  أســاس شــهري 

لمراجعــة ســنوية مــن قبــل المجموعــة.

االعتــراف باإليــرادات بموجــب المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم ١٥

)المطبق اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨(

يتــم االعتــراف باإليــرادات من رســوم إدارة الحســابات 
ورســوم الخدمــة علــى مــدار فتــرة تقديــم الخدمــات. 
ويتــم االعتــراف باإليــرادات المتعلقــة بالمعامــات 
الــذي تحــدث فيــه المعاملــة. ويتــم  الوقــت  فــي 
أنشــطة  مــن  المقبوضــة  باألقســاط  االعتــراف 
الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  فــي  التجــاري  التمويــل 
الموحــد علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى 

المســتندية.  واالعتمــادات  الضمانــات  فتــرة 
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 ع. االعتراف باإليرادات )تابع(

ــد األنشطة المتعلقة باالستثمار ــة العدي ــدى المجموع ــتثمار ل ــاع االس ــدم قط يق
مــن الخدمــات المرتبطــة بالتمويــل، بمــا فــي ذلــك 
التمويــل  وإدارة  الوكالــة،  وخدمــات  التمويــل  إدارة 
المجّمــع، وتنفيــذ معامــات العمــاء مــع أســواق 

المــال واالكتتــاب فــي األوراق الماليــة.

يتــم تحميــل رســوم عــن الخدمــات المنتظمــة 
الســنة  نهايــة  فــي  وذلــك  ســنوي  أســاس  علــى 
التقويميــة علــى حســاب العميــل. ومــع ذلــك إذا قام 
أحــد العمــاء بإنهــاء العقــد قبــل ٣١ ديســمبر، فإنــه 
عنــد اإلنهــاء يتــم تحميــل الرســوم عــن الخدمــات 

ــه. ــى تاريخ ــا حت ــم تنفيذه ــي ت الت

ــإدارة  يتــم تحميــل رســوم المعامــات المتعلقــة ب
األوراق  واكتتــاب  المعامــات،  وتنفيــذ  التمويــل، 

الماليــة عنــد الوفــاء بالتــزام األداء.

الوكالــة  خدمــات  مــن  باإليــرادات  االعتــراف  يتــم 
اإلداريــة علــى مــدار فتــرة تقديــم الخدمــات. ويتــم 
االعتــراف بالمبالــغ التــي يتــم تحصيلها مــن العماء 

ــة. ــة تجاري ــم مدين ــد ذم ــت بن ــمبر تح ــي ٣١ ديس ف

ويتــم االعتــراف باإليــرادات المتعلقــة بالمعامــات 
ــزام األداء.  ــاء بالت ــه الوف ــم في ــذي يت ــت ال ــي الوق ف

إيرادات اإليجار

يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية في األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود اإليجار.

إيرادات توزيعات األرباح

يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد عندمــا يثبــت حــق المجموعــة فــي اســتام اإليــرادات. وعــادًة مــا يكــون ذلــك التاريــخ هــو 
نفــس تاريــخ إعــان توزيعــات األربــاح الســابقة عــن ســندات الملكية.

إيرادات من الشركات التابعة

تشــتمل اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة علــى اإليــرادات المحّصلــة مــن توفيــر خدمــات اإلقامــة واألطعمــة والمشــروبات وعمــوالت الوســاطة ذات الصلــة بالخدمــات 
المقدمــة مــن قبــل الشــركات التابعــة.

ــرادات المحّصلــة مــن توفيــر خدمــات اإلقامــة واألطعمــة والمشــروبات والخدمــات األخــرى علــى أســاس االســتحقاق وذلــك عندمــا يتــم تقديــم  يتــم االعتــراف باإلي
ــات. الخدم

يتم االعتراف بالعموالت عندما يتم إنجاز معاملة الوساطة.

إيرادات من بيع العقارات

يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات عندما يتم تسليم العقارات ونقل سندات الملكية، وهو الوقت الذي تستوفي فيه كافة الشروط التالية:

أن تقوم المجموعة بتحويل المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة بملكية العقارات إلى المشتري. •

أن يكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكٍل موثوق به. •

 أن يكون من المرجح أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة. •

أن يكون باإلمكان قياس التكاليف المتكبدة أو المزمع تكبدها على المعاملة بشكٍل موثوق به. •

تتضمــن تكلفــة العقــار تكلفــة األرض وتكاليــف التطويــر. تتضمــن تكاليــف التطويــر تكلفــة البنيــة التحتيــة واإلنشــاء. وتســتند تكلفــة الشــقق علــى نســبة تكاليــف 
التطويــر المقــدرة المتكبــدة حتــى تاريخــه إلــى إجمالــي تكاليــف التطويــر المقــدرة لــكل مشــروع علــى حــدة.
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 ف. مخصص مكافآت نهاية الخدمة

ــى  ــدة بمقتض ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــن مواطن ــن م ــتحقة للموظفي ــة المس ــات االجتماعي ــات والتأمين ــاهمات المعاش ــأداء مس ــة ب ــوم المجموع تق
ــنة ٢٠٠٠. ــم )٢( لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــكام القان أح

يتــم رصــد مخصــص لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــا لقانــون العمــل فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن فتــرة خدمتهــم حتــى تاريــخ التقريــر. ويتــم 
االعتــراف بالتــزام مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد فيمــا يتعلــق بخطــط منافــع التقاعــد المحــددة بالقيمــة الحاليــة اللتــزام 
المنافــع المحــددة فــي نهايــة فتــرة التقريــر ويتــم حســابه ســنويا باســتخدام طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقــدرة وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١٩. ويتــم 
ــة المســتقبلية المقــدرة باســتخدام معــدالت الربــح للســندات المؤّسســية عاليــة  ــد القيمــة الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة بخصــم التدفقــات النقدي تحدي

الســيولة المقّومــة بالعملــة التــي ســُتدفع بهــا المنافــع والتــي لهــا آجــال اســتحقاق تقــارب آجــال التزامــات المعاشــات ذات الصلــة.

 ص. مبالغ مستحقة إلى البنوك

يتــم االعتــراف مبدئيــًا بالمبالــغ المســتحقة إلــى البنــوك بالقيمــة العادلــة للثمــن المســتلم، ويتــم قياســها الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الربــح 
الفعلــي.

 ق. ودائع العمالء

ــرض  ــاس الق ــى أس ــا عل ــي حكمه ــدرج ف ــا ين ــة وم ــع الجاري ــل الودائ ــا يقب ــة، بينم ــة والوكال ــاس المضارب ــى أس ــل عل ــع ألج ــاء والودائ ــارات العم ــرف ادخ ــل المص يقب
ــح(. ــدون رب ــرض ب ــن )ق الحس

تقــاس الودائــع اإلســامية للعمــاء مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة التــي تمثــل عــادة المقابــل المســتلم بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتعلقــة بهــا مباشــرة، وتقاس 
الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الربــح الفعلي.

تحتسب التوزيعات على المودعين عن ودائع المضاربة وفقًا لإلجراءات القياسية لدى المجموعة وُتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

 ر. احتياطي عام لإلنخفاض في القيمة

يتــم تخصيــص أحتياطــي عــام لانخفــاض فــي القيمــة وفقــا لتوجيهــات المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا صــدرت فــي مــارس ٢٠١٨، ويتــم 
احتســاب ذلــك االحتياطــي بالفــرق بيــن ١,٥٪ مــن اجمالــي الموجــودات المرجحــة لمخاطــر اإلئتمــان والخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة )١+٢(.

ــة  ــة للمرحل ــة المتوقع ــارة اإلئتماني ــن الخس ــر م ــدة أكب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــزي لدول ــرف المرك ــات المص ــا لمتطلب ــة وفق ــاض القيم ــص انخف أذا كان مخص
ــاح المحتجــزة. )١+٢(، يتــم تحويــل الفــرق اإلحتياطــي العــام لإلنخفــاض فــي القيمــة كمخصــص مــن األرب

وفــي تاريــخ كل تقريــر الحــق، يعــاد احتســاب االحتياطــي العــام لانخفــاض فــي القيمــة ويتــم إمــا ارجــاع الفــرق الناتــج إلــى األربــاح المحتجــزة أو تحويلهــا إلــى األربــاح 
ــأي احتيــاط عــام  المحتجــزة ليصــل إلــى ١,٥٪ مــن الموجــودات المرجحــة لمخاطــر اإلئتمــان والخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة )١+٢(. ال يلــزم اإلحتفــاظ ب

لإلنخفــاض فــي القيمــة فــي حــال اذا كانــت الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة للمرحلــة )١+٢( اكبــر مــن ١,٥٪ مــن الموجــودات المرجحــة لمخاطــر اإلئتمــان.

 ش. تحويل العمالت األجنبية

يتــم تحويــل المعامــات المقّومــة بالعمــات األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة المعتمــدة لــدى شــركات المجموعــة وفقــًا ألســعار الصــرف الفوريــة بتاريــخ تلــك 
ــات. المعام

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المقومــة بالعمــات األجنبيــة بتاريــخ التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة وفقــًا ألســعار الصــرف الفوريــة الســائدة بذلــك 
التاريــخ. يتمثــل ربــح أو خســارة العملــة األجنبيــة للبنــود النقديــة فــي الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة بالعملــة الوظيفيــة فــي بدايــة الســنة، المعــدل بالربــح الفعلــي 

والدفعــات خــال الســنة، والتكلفــة المطفــأة بالعملــة األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف الفــوري فــي نهايــة الســنة.

ــرف  ــعار الص ــًا ألس ــة وفق ــة الوظيفي ــى العمل ــة، إل ــة العادل ــها بالقيم ــم قياس ــي يت ــة، والت ــات األجنبي ــة بالعم ــر النقدي ــات غي ــودات والمطلوب ــل الموج ــم تحوي يت
الفوريــة الســائدة فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. ويتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بنــاء علــى التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة باســتخدام 
أســعار الصــرف الفوريــة الســائدة بتاريــخ المعاملــة. وعمومــًا يتــم االعتــراف بفروقــات صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن التحويــل ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر 
الموحــد، باســتثناء االســتثمارات الُمصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر حيــث يتــم االعتــراف بتحويــل العملــة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٦٢



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 ت. ربحية السهم

ــائر  ــاح أو الخس ــيم األرب ــية بتقس ــهم األساس ــة الس ــاب ربحي ــم احتس ــة. يت ــهمها العادي ــة ألس ــية والمخفض ــهم األساس ــة الس ــات ربحي ــة بيان ــرض المجموع تع
ــهم  ــة الس ــد ربحي ــم تحدي ــنة. ويت ــال الس ــة خ ــة القائم ــهم العادي ــدد األس ــح لع ــط المرج ــى المتوس ــرف عل ــدى المص ــن ل ــاهمين العاديي ــى المس ــوبة إل المنس
ــع  ــار جمي ــة، بآث ــة القائم ــهم العادي ــدد األس ــح لع ــط المرج ــن والمتوس ــاهمين العاديي ــى المس ــوبة إل ــائر المنس ــاح أو الخس ــل األرب ــق تعدي ــن طري ــة ع المخفض

ــدت. ــة، إن وج ــة المخفض ــة المحتمل ــهم العادي األس

 ث. تقارير القطاعات

يتــم مراعــاة اإليــرادات والمصاريــف المرتبطــة مباشــرة بــكل قطــاع، وكذلــك اإليــرادات والمصاريــف المعقولــة ذات العاقــة، عنــد تحديــد أداء قطــاع األعمــال. ويتــم 
ــة المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية. وتتمثــل  ــى الجه ــر الداخليــة المقدمــة إل ــر حــول القطاعــات التشــغيلية بأســلوب يتوافــق مــع التقاري إعــداد التقاري
ــغيلية  ــات التش ــم أداء القطاع ــوارد وتقيي ــع الم ــون بتوزي ــن يقوم ــخاص الذي ــة األش ــخص أو مجموع ــي الش ــغيلية ف ــرارات التش ــاذ الق ــن اتخ ــؤولة ع ــة المس الجه
للمنشــأة. وقــررت المجموعــة أن اللجنــة اإلداريــة للمجموعــة هــي الجهــة المســؤولة عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية. يتــم إجــراء كافــة المعامــات بيــن قطاعــات 

األعمــال وفقــًا لشــروط الســوق االعتياديــة.

 خ. المعايير والتفسيرات المطبقة للفترات المحاسبية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٨

باســتثناء السياســات الهامــة الجديــدة المطبقــة اعتبــاراً مــن ١ ينايــر ٢٠١٨، قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية بصــورة متســقة على كافــة الفترات 
المعروضــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحدة.

التغيرات في السياسات المحاسبية

طبقــت المجموعــة المعاييــر الجديــدة وتعديــات المعاييــر التاليــة، بمــا فــي ذلــك أي تعديــات الحقــة علــى المعاييــر األخــرى، وكان تاريــخ التطبيــق المبدئــي هــو ١ 
ينايــر ٢٠١٨. طبقــت المجموعــة بصفــة مبدئيــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ )انظــر أ( والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٥ )انظــر ب( اعتبــاراً مــن ١ 

ينايــر ٢٠١٨.

ونظــراً لطريقــة التحــّول التــي اختارتهــا المجموعــة فــي تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩، لــم يتــم عمومــًا إعــادة بيــان المعلومــات المقارنــة فــي 
هــذه البيانــات الماليــة لكــي تلبــي متطلباتهــا.

ســجل المصــرف تعديــًا بمبلــغ ٢٩٥,٢ مليــون درهــم علــى أرباحــه المحتجــزة االفتتاحيــة فــي ١ ينايــر ٢٠١٨، بمــا يبيــن تنفيــذ المتطلبــات الجديــدة النخفــاض القيمــة 
فــي تاريــخ التطبيــق ولــم يقــم المصــرف بإعــادة بيــان الفتــرات المقارنــة.

لــم يؤثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٥ علــى توقيــت أو قيمــة إيــرادات الرســوم والعمــوالت من العقــود مــع العمــاء والموجــودات والمطلوبات 
ذات الصلــة المعتــرف بهــا مــن قبــل المجموعة.

طبقت المجموعة بانتظام السياسات المحاسبية على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة، باستثناء التغيرات الموضحة أدناه.

هناك كذلك عدد من المعايير الجديدة األخرى ساري المفعول اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨ ولكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة.

 أ. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية

طبقــت المجموعة مبكــراً المعيــار الدولــي للتقاریر المالیة رقم ٩ - “التصنیف والقیاس“ في الســنوات السابقة. يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ متطلبــات 
ــر  ــي للتقاري ــار الدول ــات المعي ــل متطلب ــة. وتمث ــر المالي ــود غي ــع البن ــراء أو بي ــود لش ــض العق ــة وبع ــات المالي ــة والمطلوب ــودات المالي ــاس الموج ــجيل وقي لتس
الماليــة رقــم ٩ تغيــراً جوهريــًا مقارنــة بالمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٣٩. يدخــل المعيــار الجديــد تغييــرات جوهريــة علــى محاســبة الموجــودات الماليــة وبعــض 

جوانــب المحاســبة عــن المطلوبــات الماليــة.

كمــا طبقــت المجموعــة إضافة إلــى ذلك التعدیات الاحقــة إلــى المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقــم ٧ “األدوات المالیة: اإلفصاحات“ التي یتم تطبیقهــا علــى اإلفصاحات 
ــى المعلومات المقارنة. ــا إل حول عام ٢٠١٨، وألن لم تقــم بتطبيقه

مبيــن أدنــاه موجــز للتغيــرات الرئيســية فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة الناتجــة عــن تطبيقهــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ و ملخصــة فــي 
الماحظــة ٣ ب )سادســا(.

٦٣مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

التغيرات في السياسات المحاسبية )تابع(

 أ. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ األدوات المالية )تابع(

١. تسوية رصيد مخصص انخفاض القيمة من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

يبيــن الجــدول التالــي تســوية مخصــص انخفــاض القيمــة الختامــي للفتــرة الســابقة والــذي تــم قياســه وفقًا لنمــوذج الخســارة المتكبــدة بالمعيــار المحاســبي الدولي 
رقــم ٣٩ مــع مخصــص انخفــاض القيمــة الجديــد الــذي تــم قياســه وفقــًا لنمــوذج الخســارة المتوقعــة بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقم ٩ فــي ١ ينايــر ٢٠١٨:

٢. تعديل األرباح المحتجزة

يتمثل تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ كما في ١ يناير ٢٠١٨ في تخفيض األرباح المحتجزة كما يلي:

 ب. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥ اإليرادات من العقود مع العماء

يضــع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٥ إطــاراً شــامًا لتحديــد قيمــة وتوقيــت االعتــراف باإليــرادات. وقــد حــل هــذا المعيــار محــل المعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم ١٨ “اإليــرادات“ والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١١ “عقــود اإلنشــاءات“ والتفســيرات ذات الصلــة.

طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٥ فــي ١ ينايــر ٢٠١٨ بأثــر رجعــي وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٨ دون أي وســائل عمليــة. ولــم 
يتأثــر توقيــت أو قيمــة أي مــن مصــادر إيــرادات المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٥.

 مخصص انخفاض القيمة
 وفقًا للمعيار الدولي

للتقارير المالية رقم 9
عمليات إعادة القياس

 مخصص انخفاض القيمة
 وفقًا للمعيار المحاسبي

الدولي رقم 39

1 1 - نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

413 413 - مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

1,423,824 283,943 1,139,881 استثمارات في التمويل اإلسالمي

32,050 12,845 19,205 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

49,721 (6,313) 56,034 موجودات أخرى )باستثناء الموجودات غير المالية(

4,322 4,322 - اعتمادات مستندية وخطابات ضمان )خارج الميزانية العمومية(

1,510,331 295,211 1,215,120

األرباح المحتجزة

1,157,003 الرصيد الختامي وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 كما في 31 ديسمبر 2017

التأثير على االعتراف بالخسائر االئتمانية المتوقعة

(1) نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

(413) مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

(283,943) استثمارات في التمويل اإلسالمي

(12,845) استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

6,313 موجودات أخرى )باستثناء الموجودات غير المالية(

(4,322) اعتمادات مستندية وخطابات ضمان )خارج الميزانية العمومية(

861,792 الرصيد االفتتاحي وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بتاريخ التطبيق المبدئي في 1 يناير 2018

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٦٤



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

 ذ. المعايير والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترات السنوية التي تبدأ بعد ١ يناير ٢٠١٨

هنــاك بعــض المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر التــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بعــد ١ ينايــر ٢٠١٨ ويســمح بالتطبيــق المبدئــي لهــا، ولكــن 
لــم تقــم المجموعــة بتطبيقهــا مبكــراً عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

ــات الماليــة  ــه تأثيــر جوهــري علــى البيان ــم ١٦ الــذي يتوقــع أن ال يكــون ل ــر الماليــة رق ــي للتقاري ــك المعاييــر غيــر الســارية حتــى تاريخــه المعيــار الدول ــن بيــن تل وم
ــي. ــق المبدئ ــرة التطبي ــي فت ــة ف ــدة للمجموع الموح

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٦ عقود اإليجار

يتعيــن علــى المجموعــة تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٦ اعتبــاراً مــن ١ ينايــر ٢٠١٩. وقــد قامــت المجموعــة بتقييــم األثــر التقديــري الــذي ســيترتب 
ــق  ــي لتطبي ــر الفعل ــر األث ــد يتغي ــاه. وق ــح أدن ــو موض ــا ه ــدة، كم ــة الموح ــا المالي ــى بياناته ــم ١٦ عل ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــي للمعي ــق المبدئ ــى التطبي عل

المعيــار فــي ١ ينايــر ٢٠١٩ بســبب التالــي:

- لم تكمل المجموعة عملية اختبار وتقييم الضوابط الرقابية على أنظمتها الجديدة لتقنية المعلومات.

- تخضع السياسات المحاسبية الجديدة للتغيير حتى تعرض المجموعة بياناتها المالية األولى الموحدة التي تشمل تاريخ التطبيق المبدئي.

یقدم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٦ نموذج محاســبي واحد لعقــود اإليجــار فــي الميزانيــة العمومیة للمستأجرین. يعتــرف المســتأجر بأصــل حــق االســتخدام الــذي 
يمثــل حقــه فــي اســتخدام األصــل األساســي والتــزام اإليجــار الــذي يمثــل التزامــه بــأداء دفعــات اإليجــار. وهنــاك إعفــاءات مــن االعتــراف لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل 
وعقــود إيجــار البنــود منخفضــة القيمــة. وتظــل طريقــة محاســبة المؤجريــن مماثلــة للمعيــار الحالــي، أي يســتمر المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإليجــار إلــى عقــود 

إيجــار تمويلــي أو تشــغيلي.

يحــل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٦ محــل التوجيهــات الحاليــة لعقــود اإليجــار، وتشــمل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١٧ “عقــود اإليجــار“، وتفســير لجنــة 
تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم ٤ “تحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا يتضمــن إيجــاراً“، وتفســير لجنــة التفســيرات الدائمــة رقــم ١٥ “اإليجــارات 

ــار“. ــي لإليج ــكل القانون ــن الش ــي تتضم ــات الت ــر المعام ــم جوه ــم ٢٧ “تقيي ــة رق ــيرات الدائم ــة التفس ــير لجن ــز“، وتفس ــغيلية - الحواف التش

1( عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المستأجر

انتهــت المجموعــة مــن إجــراء تقييــم مبدئــي للتأثيــر المحتمــل علــى بياناتهــا الماليــة الموحــدة، ولكنهــا لــم تكمــل تقييمهــا التفصيلــي حتــى تاريخــه. إن التأثيــر 
ــتقبلية  ــة المس ــروف االقتصادي ــى الظ ــد عل ــي يعتم ــق المبدئ ــرة التطبي ــي فت ــة ف ــات المالي ــى البيان ــم ١٦ عل ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــق المعي ــي لتطبي الفعل
وتطــّور محفظــة اإليجــار لــدى المجموعــة وتقييــم المجموعــة حــول مــا إذا كانــت ســتمارس أي خيــارات لتجديــد عقــد اإليجــار وإلــى أي مــدى ســتختار المجموعــة 

اســتخدام الوســائل العمليــة وإعفــاءات االعتــراف.

ــًا  ــاء مبلغ ــة لإللغ ــر القابل ــة وغي ــغيلي القابل ــار التش ــود اإليج ــب عق ــة بموج ــتقبلية للمجموع ــار المس ــات اإليج ــى لدفع ــد األدن ــغ الح ــمبر ٢٠١٨، بل ــا فــي ٣١ ديس كم
ــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة. ــا تأثيــر جوهــري علــى البيان وقــدره ٦٠,٣ مليــون درهــم، علــى أســاس غيــر مخصــوم، والتــي مــن غيــر المتوقــع أن يكــون له

ليس من المتوقع ظهور أي تأثير جوهري على عقود اإليجار التمويلي للمجموعة.

2( التحول

تخطــط المجموعــة لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ١٦ مبدئيــًا فــي ١ ينايــر ٢٠١٩، وذلــك باســتخدام نهــج معــدل بأثــر رجعــي بطريقــة تســمح باالعتــراف 
ــل  ــي المقاب ــم ف ــغيلي دون أن يت ــار التش ــود اإليج ــة بعق ــتقبلية المتعلق ــات المس ــى للدفع ــد األدن ــة للح ــة الحالي ــاوية للقيم ــة مس ــتخدام بقيم ــق االس ــل ح بأص

االعتــراف بــأي مبلــغ فــي األربــاح المحتجــزة مــع عــدم إعــادة بيــان المعلومــات المقارنــة.

ــي  ــار الدول ــق المعي ــوف تطب ــا س ــي أنه ــك يعن ــول، وذل ــد التح ــابق عن ــار الس ــد اإليج ــف عق ــاظ بتعري ــة لاحتف ــائل العملي ــق الوس ــة لتطبي ــط المجموع ــا تخط كم
للتقاريــر الماليــة رقــم ١٦ علــى جميــع العقــود المبرمــة قبــل ١ ينايــر ٢٠١٩ والمحــددة علــى أنهــا عقــود إيجــار وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١٧ وتفســير لجنــة 

تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم ٤.
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

3. ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

ذ. المعايير والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه على الفترات السنوية التي تبدأ بعد ١ يناير ٢٠١٨ )تابع(

المعايير األخرى

ليس من المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة التالية أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورة ٢٠١٥ - ٢٠١٧ - معايير متعددة. •
الحصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة )تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ٢٨( تعديــل الخطــة أو تقليصهــا أو  •

تســويتها )تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ١٩(.
التفسير رقم ٢٣ الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية، “الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل“. •
التعديات على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقارير المالية. •
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٧، عقود التأمين. •

٤. إدارة المخاطر

١. إطار إدارة المخاطر

إن مجلــس اإلدارة )“المجلــس“( هــو المســؤول عــن اإلطــار العــام لحوكمــة وإدارة المخاطــر. ويعتبــر المجلــس مســؤواًل عــن تحديــد اســتراتيجية إدارة المخاطــر 
ووضــع حــدود للمخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة وضمــان متابعــة ورقابــة المخاطــر بصــورة فعالــة وبقائهــا ضمــن الحــدود الموضوعــة. كمــا يكــون المجلــس 
مســؤواًل أيضــًا عــن وضــع هيــكل محــدد بصــورة واضحــة إلدارة المخاطــر باإلضافــة إلــى اعتمــاد كافــة السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالمخاطــر والبنيــة التحتيــة 

وإدارة كافــة المخاطــر المتعلقــة بالمجموعــة.

ومــن أجــل القيــام بهــذه المســؤولية بكفــاءة، يحصــل مجلــس اإلدارة علــى الدعــم الــازم مــن لجــان منبثقــة مــن المجلــس إلــى جانــب اللجــان اإلداريــة. وفيمــا يلــي 
تلخيــص ألدوار ومهــام كل لجنــة:

اللجنة التنفيذية

تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بــدور اإلدارة التنفيذيــة العليــا للمجلــس المســؤولة عــن ضمــان تحقيــق المجلــس ألهدافــه االســتراتيجية والتشــغيلية. وتضــم اللجنــة 
التنفيذيــة أربعــة أعضــاء.

لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق من أعضاء مجلس اإلدارة، وهدفها هو مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤوليته الرقابية وذلك من خال:

اإلشراف على إجراءات إعداد التقارير المالية لدى المجموعة واالحتفاظ بسياسات محاسبية ومراجعة واعتماد المعلومات المالية. •
مراجعة التقارير الخاصة باألنظمة الرقابية الداخلية. •
إدارة العاقة مع مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة. •
مراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة األمور الرقابية ذات األهمية القصوى بالنسبة للمجموعة. •

لجنة إدارة المخاطر

تتألف لجنة إدارة المخاطر من أعضاء مجلس اإلدارة، وهدفها هو مساعدة مجلس اإلدارة في تنفيذ مسؤوليته الرقابية وذلك من خال:

مراقبة المخاطر الكامنة في أعمال المجموعة واإلجراءات الرقابية المتعلقة بتلك المخاطر. •
مراجعة محفظة المخاطر لدى المجموعة. •
مراقبة مستوى االلتزام بإدارة المخاطر وأساليب الرقابة المتبعة من قبل المجموعة. •
إجراء تقييم دقيق حول خطط واستراتيجيات األعمال من حيث المخاطر التي تتعرض لها المنشأة. •
ضمان تطبيق السياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. •

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٦٦



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. إدارة المخاطر )تابع(

١. إطار إدارة المخاطر )تابع(

اللجنة اإلدارية

يشــتمل نطــاق أعمــال اللجنــة اإلداريــة علــى كافــة األمــور الوظيفيــة التــي ال يشــملها نطــاق أعمــال اللجــان األخــرى. وتشــتمل عــادة مهــام اللجنــة اإلداريــة علــى 
بعــض المجــاالت مثــل االســتراتيجيات والسياســات والمــوارد البشــرية والتســويق واإلجــراءات اإلداريــة، كمــا تكــون مســؤولة أيضــًا عــن التنســيق مــع كافــة 

ــة. ــدى المجموع ــرى ل ــام األخ ــدات/ األقس الوح

لجنة االستثمار

إن الغــرض مــن لجنــة االســتثمار هــو مراجعــة نوعيــة المحفظــة االســتثمارية لــدى المجموعــة بالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، والمؤشــرات التــي تؤثــر عليهــا، وإدارة 
السياســات المتعلقــة باالســتثمار، وكذلــك الموافقــة علــى عــروض االســتثمار بمــا فــي ذلــك الصكــوك والتمويــل المجّمــع فــي حــدود الموافقــة الموضوعــة مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة.

اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات

تقــدم اللجنــة التوجيهيــة لتقنيــة المعلومــات اإلرشــادات االســتراتيجية والفنيــة إلدارة األنظمــة التقنيــة العامــة لــدى المجموعــة علــى المــدى الطويــل والمــدى 
القصيــر لضمــان التوافــق بيــن مبــادرات تقنيــة المعلومــات واألهــداف االســتراتيجية للمجموعــة. تعتبــر اللجنــة التوجيهيــة لتقنيــة المعلومــات مســؤولة عــن 

مســاعدة مجلــس اإلدارة فيمــا يلــي:

تقديــم التوجيهــات فيمــا يتعلــق بتحديــد أولويــات المبــادرات والمشــروعات التقنيــة وتنفيذهــا )بمــا فــي ذلــك المبــادرات والمشــروعات المتعلقــة بالبنيــة  •
التحتيــة(.

مراجعة عمليات تقنية المعلومات. •
ــراءات  • ــا واإلج ــات وتطبيقه ــن المعلوم ــم أم ــة نظ ــدى فاعلي ــة بم ــر المتعلق ــات والتقاري ــة المعلوم ــن تقني ــة بأم ــات المتعلق ــط والسياس ــة الخط مراجع

ــة. ــر الكامن ــة المخاط ــة لمواجه المتبع
مراجعــة خطــط اســتمرارية األعمــال وسياســاتها وتقاريرهــا المتعلقــة بمــدى فعاليــة إجــراءات اســتمرارية األعمــال وتطبيقهــا، وكذلــك التدابيــر المتبعــة  •

لمواجهــة المخاطــر الكامنــة.
مراجعة الفرص والخطط االستراتيجية لتطوير تقنية المعلومات لدى المجموعة. •

لجنة الموجودات والمطلوبات

ــات المتوقعــة فــي المســتقبل  ــج الموجــودات والمطلوب ــث مزي ــن حي ــب للمجموعــة م ــى إعــداد االســتراتيجية األنس ــات إل ــدف لجنــة الموجــودات والمطلوب ته
والنتائــج المحتملــة للتغيــرات فــي معــدالت الربــح وحــدود الســيولة والتعــرض لمخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة ومــدى كفايــة رأس المــال. كمــا أن لجنــة 
الموجــودات والمطلوبــات مســؤولة أيضــًا عــن ضمــان توافــق جميــع االســتراتيجيات مــع مــدى قــدرة تحمــل المجموعــة للمخاطــر ومســتويات التعــرض وفقــًا 

ــس اإلدارة. ــدده مجل ــا يح لم

تشتمل مهام لجنة الموجودات والمطلوبات على ما يلي:

وضــع عمليــة فعالــة إلدارة الموجــودات والمطلوبــات باإلضافــة إلــى اإلجــراءات المتعلقــة بمراقبــة ومتابعــة السياســات واإلجــراءات المعتمــدة لــدى المجموعــة 
فيمــا يتعلــق بــإدارة ورقابــة المخاطــر التاليــة:

لجنة الموجودات والمطلوبات

- مخاطــر الســيولة – تتمثــل فــي المخاطــر الناتجــة عــن عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة نتيجة 
عــدم القــدرة علــى تســييل الموجــودات أو الحصــول علــى التمويــل الكافي.

- مخاطر السوق – تتمثل في المخاطر التالية:

المخاطر التي قد تتعرض لها األرباح من جراء التغيرات السلبية في معدالت الربح وأسعار صرف العمات وتقلبات السوق. •
المخاطر من التغيرات في قيمة محفظة األدوات المالية. •

- مخاطر بيان المركز المالي – تتمثل في المخاطر التالية:
المخاطر التي قد تتعرض لها األرباح من جراء التغيرات في معدالت الربح وتقلبات السوق في المعدالت الخاصة باألفراد والمؤسسات. •
المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا القيمــة ورأس المــال مــن جــراء التغيــرات فــي قيمــة الموجــودات والمطلوبــات نتيجــة التغيــرات فــي معــدالت الربــح وتقلبــات  •

السوق.
المخاطر الناتجة عن التغيرات المادية في الظروف االقتصادية العالمية والمحلية بصورة عامة. •

٦٧مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4.  إدارة المخاطر )تابع(

١. إطار إدارة المخاطر )تابع(

لجنة االئتمان

ــاالت  ــة علــى ح ــان والموافق ــراءات االئتم ــات وإج ــدود وسياس ــتمرة لح ــة المس ــال المراجع ــن خ ــة م ــدى المجموع ــان ل ــر االئتم ــان إدارة مخاط ــة االئتم ــى لجن تتول
ــا. ــودة له ــات المرص ــة المخصص ــدى كفاي ــروض وم ــة الق ــتمر لمحفظ ــم المس ــول والتقيي ــاد الحل ــددة وإيج ــرض المح التع

لجنة الموارد البشرية

تتولى لجنة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية واألداء وتوظيف الكوادر المطلوبة للمجموعة من وقت آلخر.

مجموعة إدارة المخاطر

ــات.  ــة المعلوم ــن تقني ــدد أم ــي ته ــر الت ــغيل والمخاط ــر التش ــوق ومخاط ــر الس ــان ومخاط ــر االئتم ــرض إدارة مخاط ــر بغ ــة إدارة المخاط ــيس مجموع ــم تأس ت
ــي: ــا يل ــى م ــر عل ــة إدارة المخاط ــتمل دور مجموع ويش

وضع االستراتيجية والسياسة واإلطار العام إلدارة المخاطر بما يتوافق مع متطلبات األعمال. •

تقديم الدعم الازم للمجموعة لتطبيق نظام إدارة المخاطر. •

جمع التحليات الخاصة بتركيزات وحساسيات المخاطر على مستوى المجموعة. •

العمــل كجهــة مرجعيــة فيمــا يتعلــق باألمــور الخاصــة بالمخاطــر والرقابــة، وتقديــم االستشــارات إلــى اإلدارة، وعــرض أفضــل الممارســات المتبعــة، وإجــراء  •
مراجعــات خاصــة بنــاًء علــى توجيهــات لجنــة الموجــودات والمطلوبــات.

إجراء تقييم مستقل حول محفظة مخاطر األعمال وطريقة إداراتها وإبداء الماحظات عليها لضمان تنفيذ عملية إدارة المخاطر بشكل فعال. •

االلتزام

إن الدور العام لقسم االلتزام هو:

ضمان تحديد وتقييم ومتابعة ورقابة مخاطر االلتزام بصورة مائمة بالتعاون مع وحدات األعمال واألقسام الرقابية األخرى. •

ضمــان إطــاع اإلدارة العليــا علــى جميــع المشــكات الجوهريــة المتعلقــة بااللتــزام بمــا فــي ذلــك “اعــرف عميلــك“ و“مكافحــة غســيل األمــوال“ ووضــع الخطط  •
الازمــة لحــل تلك المشــكات.

المساهمة في تعزيز ثقافة االلتزام بهدف “تجنب حدوث مفاجآت“ من خال التثقيف والتوعية بأهمية االلتزام على مستوى المجموعة. •

تحقيق المواءمة بين خطط االلتزام السنوية واستراتيجيات وأهداف األعمال. •

الوفاء بالمتطلبات التنظيمية. •

التدقيق الداخلي

يتمثــل دور إدارة التدقيــق الداخلــي لــدى المجموعــة فــي تقديــم تأكيــدات مســتقلة وموضوعيــة حــول مــدى ماءمــة وفاعليــة تطبيــق اإلجــراءات المتعلقــة بتحديــد 
وتقييــم وإدارة المخاطــر الجوهريــة التــي تواجههــا المجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمراجعــة مســتقلة لمــدى االلتــزام بالقوانيــن 

واللوائــح وقيــاس االلتــزام بسياســات وإجــراءات المجموعــة.

يرأس تلك اإلدارة رئيس قسم التدقيق الداخلي الذي يرفع تقاريره إلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، ويتبع القسم إداريًا الرئيس التنفيذي.

ومــن أجــل القيــام بــدوره بالكفــاءة المطلوبــة، تتمتــع اإلدارة التدقيــق الداخلــي باســتقال تنظيمــي عــن اإلدارة حتــى يتســنى لــه تقييــم أنشــطة اإلدارة والموظفيــن 
دون قيــود.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٦٨



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. إدارة المخاطر )تابع(

١. إطار إدارة المخاطر )تابع(

الرقابة الداخلية

ــاء  ــة والوف ــر الدولي ــزام بالمعايي ــى االلت ــة إل ــة باإلضاف ــل المجموع ــة داخ ــة الداخلي ــم للرقاب ــام محك ــق نظ ــان تطبي ــي ضم ــة ف ــة الداخلي ــل دور إدارة الرقاب يتمث
ــي: ــا يل ــى م ــة عل ــة الداخلي ــم الرقاب ــؤوليات قس ــام ومس ــتمل مه ــة. وتش ــة الخارجي ــات التنظيمي ــة والجه ــات إدارة المجموع بمتطلب

ضمان االلتزام بالسياسات التشغيلية واإلجراءات واألنظمة الرقابية المطبقة لدى المجموعة. •
ضمان تطبيق أنظمة رقابية داخلية مائمة بحيث تعمل هذه األنظمة في الوقت المناسب وبصورة فعالة وفقًا للتصميم الموضوع لها. •
المراجعــة الدوريــة لنظــام الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة لتحديــد المجــاالت التــي يشــوبها ضعــف فــي األنظمــة الرقابيــة الداخليــة والمجــاالت التــي تفتقــد  •

لألنظمــة الرقابيــة والمجــاالت التــي توجــد بهــا أنظمــة رقابيــة مبالــغ فيهــا تــؤدي إلــى عــدم الكفــاءة التشــغيلية، واقتــراح أســاليب لتعديلهــا.
تمكين اإلدارة من إجراء مراجعة سنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتقديم تقارير حول نتائج هذه المراجعة. •

متابعة األنشطة التشغيلية من منظور وقائي ورقابي ومتابعة الضوابط التشغيلية التي تتم ممارستها لضمان تطبيقها بشكل منتظم وفعال.

الحوكمة وإدارة مشروع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

ــر الماليــة رقــم ٩ أحــد المعالــم البــارزة للمجموعــة لمــا تضمنــه ذلــك مــن مــوارد كبيــرة تتعلــق بالماليــة وإدارة المخاطــر  ــي للتقاري كان تطبيــق المعيــار الدول
ــح  ــم تنقي ــال. وت ــدات األعم ــات ووح ــة المعلوم ــة وتقني ــر والمالي ــام إدارة المخاط ــر أقس ــوي عب ــة ق ــكل حوكم ــال هي ــن خ ــروع م ــت إدارة المش ــة. تم والتقني
ومراجعــة نظــام الرقابــة الداخليــة لــدى المجموعــة عنــد الضــرورة بمــا يلبــي جميــع متطلبــات المعيــار الدولــي رقــم ٩. وقــد قامــت المجموعــة بتطبيــق العديــد 
ــة. أدى  ــاد الهام ــاالت االجته ــدة ومج ــية الجدي ــات الرئيس ــى العملي ــة عل ــط مائم ــق وضواب ــات تحق ــود آلي ــن وج ــي يضم ــي لك ــة الحال ــار الحوكم ــات إط ــن مكون م
تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم ٩ فــي عــام ٢٠١٨ إلــى مراجعــات لإلجــراءات وتغييــرات وتعديــات علــى وثائــق الرقابــة الداخليــة وأدلــة مخاطــر االئتمــان المطبقــة وتطويــر 
نمــاذج جديــدة للمخاطــر ومــا يرتبــط بهــا منهــا منهجيــات وعمليــات جديــدة فــي إدارة المخاطــر. كمــا تــم تقديــم تقاريــر دوريــة عــن ســير العمــل المحــرز مقارنــة 

بالخطــة الموضوعــة وعــن نتائــج التشــغيل المــوازي إلــى اإلدارة العليــا للمجموعــة خــال مرحلــة تنفيــذ المشــروع.

٢. إدارة المخاطر المالية

تتعرض المجموعة للمخاطر الرئيسية التالية من استخدامها لألدوات المالية:

مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة

مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

تعــد المخاطــر عنصــراً مازمــًا ألعمــال وأنشــطة المجموعــة. كمــا تمثــل قــدرة المجموعــة علــى تحديــد وتقييــم ومتابعــة وإدارة كل نــوع مــن أنــواع المخاطــر التــي 
تتعــرض لهــا عامــًا هامــًا فــي اســتقرارها المالــي وأدائهــا وســمعتها.

ــا،  ــة له ــط مائم ــقوف وضواب ــع س ــة، ووض ــا المجموع ــي تواجهه ــر الت ــل المخاط ــد وتحلي ــدف تحدي ــة به ــة مصمم ــدى المجموع ــر ل ــات إدارة المخاط إن سياس
ــوق  ــروف الس ــي ظ ــرات ف ــار التغي ــس آث ــا يعك ــة بم ــورة منتظم ــر بص ــة إدارة المخاط ــات وأنظم ــة سياس ــم مراجع ــقوف. وتت ــك الس ــزام بتل ــع االلت ــا م ومراقبته

ــة. ــات المقدم ــات والخدم والمنتج

يســتعرض هــذا اإليضــاح تفاصيــل تعــّرض المجموعــة لــكل خطــر مــن المخاطــر المبينــة أعــاه، وكذلــك أهدافهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا لقيــاس وإدارة المخاطــر 
باإلضافــة إلــى إدارة المجموعــة لــرأس المــال.

 أ. مخاطر االئتمان

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم التــزام عميــل أو طــرف مقابــل ألصــل مالــي بالوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يــؤدي إلــى تكبــد المجموعــة خســائر ماليــة. 
ــأ تلــك المخاطــر بصــورة رئيســية مــن ذمــم التمويــل المدينــة وذمــم اإلجــارة المدينــة واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة والمرابحــات الدوليــة  تنش
وترتيبــات الوكالــة مــع المؤسســات الماليــة والموجــودات األخــرى )باســتثناء المبالــغ المدفوعــة مقدمــًا والموجــودات المتاحــة للبيــع( واالســتثمارات فــي أدوات 
الديــن لــدى المجموعــة. ولغــرض إعــداد تقاريــر حــول إدارة المخاطــر تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار كافــة عناصــر التعــرض لمخاطــر االئتمــان وتقــوم بتوحيدهــا 

علــى مســتوى القطاعــات المختلفــة.
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. إدارة المخاطر )تابع(

٢. إدارة المخاطر المالية )تابع(

 أ. مخاطر االئتمان )تابع(

ــع األنشــطة التمويليــة واســتثماراتها الخاصــة لتفــادي تركيــز المخاطــر لــدى أفــراد أو مجموعــة مــن  ــإدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال تنوي تقــوم المجموعــة ب
العمــاء فــي موقــع أو نشــاط معيــن.

وعــاوة علــى ذلــك، تديــر المجموعــة التعــرض لمخاطــر االئتمــان بالحصــول علــى ضمانــات، إذا اقتضــت الضــرورة، والحــد مــن مــدة التعــرض. وقــد تقــوم المجموعــة 
فــي بعــض الحــاالت بإنهــاء المعامــات أو التنــازل عنهــا إلــى أطــراف مقابلــة أخــرى للحــد مــن مخاطــر االئتمــان.

يقوم قسم التدقيق الداخلي بتنفيذ أعمال تدقيق منتظمة على وحدات األعمال وإجراءات االئتمان لدى المجموعة.

١. التركيز

ــمات  ــم س ــون له ــة أو يك ــة الجغرافي ــس المنطق ــي نف ــطة ف ــة أو أنش ــة مماثل ــطة تجاري ــة أنش ــراف المقابل ــن األط ــدد م ــزاول ع ــا ي ــز عندم ــر التركي ــأ مخاط تنش
اقتصاديــة مماثلــة، األمــر الــذي يجعــل قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة تتأثــر بصــورة مماثلــة بالتغيــرات االقتصاديــة أو السياســية أو الظــروف األخــرى. 
تقــوم المجموعــة بقيــاس تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان اســتناداً إلــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة ناقصــًا المبالــغ التــي تمــت مقاصتهــا واألربــاح 

المعلقــة وخســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت.

ــر  ــز مخاط ــان تركي ــم بي ــاح ٧ )ب(. ويت ــي اإليض ــامي ف ــل اإلس ــي التموي ــتثمارات ف ــق باالس ــا يتعل ــل فيم ــاع العم ــب قط ــان حس ــر االئتم ــز مخاط ــان تركي ــم بي يت
ــاح ٢٩. ــي االيض ــة ف ــات المالي ــع المؤسس ــة م ــات الوكال ــات وترتيب ــوك والمرابح ــن البن ــتحقة م ــغ المس ــق بالمبال ــا يتعل ــي فيم ــع الجغراف ــب التوزي ــان حس االئتم

٢. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمجموعة على أساس اإلجمالي، قبل التخفيف باستخدام الضمانات:

إن التعــرض لمخاطــر االئتمــان بســبب االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة والمصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ال يخضــع النخفــاض القيمــة وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩. راجــع اإليضــاح رقــم ٨ لمزيــد مــن التفاصيــل.

إجمالي الحد األقصى للتعّرض

2017 2018

744,830 285,823 نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

3,925,490 5,268,935 مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

22,847,256 25,580,511 استثمارات في التمويل اإلسالمي

3,882,019 3,854,270 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

- 1,191,463 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

625,167 748,777 موجودات أخرى

32,024,762 36,929,779

511,685 748,112 مطلوبات طارئة

32,536,447 37,677,891 المجموع
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. إدارة المخاطر )تابع(
٢. إدارة المخاطر المالية )تابع(

 أ. مخاطر االئتمان )تابع(
3. جودة االئتمان

يوضح الجدول التالي تصنيف الموجودات المالية حسب المرحلة.

2017 2018

مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة

مجموع المجموع المرحلة الثالثة
على مدار العمر

المرحلة الثانية
على مدار العمر

المرحلة األولى
12 شهرًا

744,830 285,823 - 11 285,812 نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

- (24) - - (24) مخصص الخسارة

744,830 285,799 - 11 285,788 القيمة الدفترية

3,925,490 5,268,935 - - 5,268,935 مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

- (1,707) - - (1,707) مخصص الخسارة

3,925,490 5,267,228 - - 5,267,228 القيمة الدفترية

22,847,256 25,580,511 1,400,927 1,540,472 22,639,112 استثمارات في التمويل اإلسالمي

(1,139,881) (1,456,751) (1,097,211) (191,279) (168,261) مخصص الخسارة

21,707,375 24,123,760 303,716 1,349,193 22,470,851 القيمة الدفترية

3,882,019 3,854,270 25,607 - 3,828,663 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

(19,205) (30,571) (24,327) - (6,244) مخصص الخسارة

3,862,814 3,823,699 1,280 - 3,822,419 القيمة الدفترية

- 1,191,463 - - 1,191,463 استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

- (958) - - (958) مخصص الخسارة

- 1,190,505 - - 1,190,505 القيمة الدفترية

625,167 748,777 35,152 1,274 712,351 )موجودات أخرى )باستثناء الموجودات غير المالية

(56,034) (42,107) (35,152) (7) (6,948) مخصص الخسارة

569,133 706,670 - 1,267 705,403 القيمة الدفترية

30,809,642 35,397,661 304,996 1,350,471 33,742,194  مجموع التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المدرجة في الميزانية العمومية

511,685 748,112 231 7,674 740,207 اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

- (3,285) - (393) (2,892) مخصص الخسارة

511,685 744,827 231 7,281 737,315 التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المدرجة خارج الميزانية العمومية:

31,321,327 36,142,488 305,227 1,357,752 34,479,509
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. إدارة المخاطر )تابع(
٢. إدارة المخاطر المالية )تابع(

 أ. مخاطر االئتمان )تابع(
٤. التعرض لمخاطر االئتمان للموجودات المالية للمجموعة لكل تصنيف داخلي للمخاطر

2017 2018 استثمارات في التمويل اإلسالمي

المجموع المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

1.126.089 11.382.611 - 112.765 11.269.846 درجة االستثمار

10.420.142 12.543.365 - 1.174.099 11.369.266 درجة غير االستثمار

10.783.135 253.608 - 253.608 -  قائمة المراقبة

517.890 1.400.927 1.400.927 - - تعرضت لالنخفاض في قيمتها االئتمانية

22.847.256 25.580.511 1.400.927 1.540.472 22.639.112 المجموع اإلجمالي

استثمارات في أوراق مالية
المجموع المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

3.584.961 4.766.843 - - 4.766.843 درجة االستثمار

271.451 253.283 - - 253.283 درجة غير االستثمار

25.607 25.607 - 25.607 - تعرضت لانخفاض في قيمتها االئتمانية

3.882.019 5.045.733 - 25.607  5.020.126 المجموع اإلجمالي

٥. الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر التعثــر ألداة ماليــة قــد زادت زيــادة جوهريــة منــذ االعتــراف المبدئــي، فــإن المجموعــة تنظــر فــي المعلومــات المعقولــة والمؤيــدة 
ذات الصلــة والمتاحــة دون تكبــد أي تكلفــة أو جهــد غيــر ضــروري، ويشــمل ذلــك المعلومــات الكميــة والنوعيــة والتحليل، بنــاًء على التجربــة التاريخيــة للمجموعة 
وتقييــم خبــراء االئتمــان، والمعلومــات التطلعيــة. تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد شــهد زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان عنــد اســتيفاء واحــد أو أكثــر 

مــن المعاييــر الكميــة أو النوعيــة أو معاييــر الدعــم التاليــة:

المعايير الكمية

تمويل الشركات:

بالنسبة لتمويل الشركات، إذا كان المقترض يواجه زيادة جوهرية في احتمال التعثر والتي يمكن أن تنشأ عن العوامل التالية:

إعادة هيكلة تسهيات التمويل خال االثني عشر شهراً األخيرة. •
تسهيات التمويل التي تأخر سدادها لمدة ٣٠ يوًما وأكثر ولكن أقل من ٩٠ يوًما. •
التغيير الفعلي أو المتوقع في التصنيفات الخارجية و/أو التصنيفات الداخلية.    •

األفراد:

بالنسبة لمحفظة األفراد، إذا كان المقترضون يستوفون واحًدا أو أكثر من المعايير التالية:

نتائج عكسية لحساب/ مقترض حسب بيانات مكتب االئتمان. •
إعادة جدولة التمويل قبل تأخر السداد ألكثر من ٣٠ يومًا. •
حسابات تأخر سدادها بين ٣٠ و٩٠ يومًا. •

الخزينة

زيادة جوهرية في احتمالية تعثر أداة الخزينة األساسية. •
تغير جوهري في األداء المتوقع لاستثمار وسلوك المقترض )قيمة الضمانات والتوقف المؤقت عن السداد ونسبة الدفع إلى الدخل وغير ذلك(. •
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

4. إدارة المخاطر )تابع(

٢. إدارة المخاطر المالية )تابع(

أ. مخاطر االئتمان )تابع(

٥. الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان )تابع(

المعايير الكمية:

ماحظات من إطار إشارات اإلنذار المبكر لدى المجموعة )إلى جانب عوامل أخرى مثل التغير السلبي في األعمال أو الظروف المالية أو االقتصادية(.

معايير الدعم:

يتــم تطبيــق معاييــر الدعــم وتعتبــر الموجــودات الماليــة أنهــا تعرضــت لزيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان فــي حــال تجــاوز المقتــرض ٣٠ يومــا فــي ســداد دفعاتــه 
التعاقدية.

لم تستخدم المجموعة إعفاًءا ائتمانًيا منخفًضا ألي أدوات مالية في السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

درجات االئتمان

تستخدم المجموعة تصنيفات مخاطر االئتمان الداخلية التي تعكس تقييمها الحتمالية التعثر لكل عميل. 

تشــتمل طريقــة التقييــم للمجموعــة علــى ١٩ مســتوى تصنيــف لــألدوات غيــر المتعثــرة )مــن ١ إلــى ٧-( وثــاث فئــات تعثــر )٨-١٠(. تعتبــر درجــة االســتثمار مــن 
الموجــودات الماليــة التــي تقــع ضمــن درجــات االئتمــان مــن ١ إلــى ٤-. وتعتبــر درجــة غيــر االســتثمار مــن الموجــودات الماليــة التــي تقــع ضمــن درجــات االئتمــان مــن 
ــا  ــف نطاًق ــة تصني ــكل فئ ــدد المقيــاس الرئيســي ل ــة. يح ــة المراقب ــن الئح ــف ائتمــان ٧- ضم ــل تصني ــة التــي تحم ــودات المالي ــر الموج ــن تعتب ــى ٧، فــي حي ٥+ إل
محــدًدا مــن احتمــاالت التعثــر، والــذي يكــون مســتقرا بمــرور الوقــت. تخضــع طريقــة التقييــم لعمليــة التحقــق وإعــادة المعايــرة الســنوية بحيــث تعكــس أحــدث 

التوقعــات فــي ضــوء جميــع حــاالت التعثــر عــن الماحظــة فعليــا.

تقــوم المجموعــة بربــط كل تعــرض بدرجــة معينــة مــن درجــات مخاطــر االئتمــان بنــاًء علــى مجموعــة مــن البيانــات التــي يتــم تحديدهــا علــى أنهــا تتنبــأ بمخاطــر 
التعثــر، وكذلــك بنــاًء علــى تطبيــق األحــكام االئتمانيــة الســابقة. يتــم تحديــد درجــات مخاطــر االئتمــان باســتخدام عوامــل نوعيــة وكميــة تــدل علــى مخاطــر التعثر. 

وتختلــف هــذه العوامــل تبعــًا لطبيعــة التعــرض ونــوع المقتــرض.

يتــم تحديــد ومعايــرة درجــات مخاطــر االئتمــان بحيــث تزيــد مخاطــر التعثــر زيــادة جوهريــة مــع كل تدهــور فــي مخاطــر االئتمــان، فعلــى ســبيل المثــال يكــون الفــرق 
فــي مخاطــر التعثــر بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان ١ و٢ أصغــر مــن الفــرق بيــن درجتــي مخاطــر االئتمــان ٢ و٣. ویتم وضــع كل  تعــرض تحــت درجة مــن درجــات مخاطــر 
االئتمان عند االعتراف المبدئي استناداً إلــى المعلومات المتاحة عن العمیل. وتخضــع التعرضــات لرقابــة مســتمرة ممــا قــد يــؤدي إلــى نقــل تعــرض إلــى درجــة أخــرى مــن 

درجــات مخاطــر االئتمــان.

يقــدم الجــدول أدنــاه رســًما إرشــادًيا لكيفيــة ارتبــاط درجــات مخاطــر االئتمــان الداخليــة للمجموعــة باحتماليــة التعثــر، وبالنســبة لمحفظــة العمــاء من الشــركات 
إلــى التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة لــوكاالت تصنيــف موديــز وفيتــش وســتاندرد آنــد بورز.

٧٣مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

أ. مخاطــر االئتمان )تابع(

٥. الزيــادة الجوهريــة في مخاطــر االئتمان )تابع(

مخاطــر االئتمان )تابع(

وصف الدرجة نسبة احتمالية 
التعثر  ERR درجة تصنيف موديز 

القياسي 
تصنيف فيتش 

القياسي
تصنيف ستاندرد 
آند بورز القياسي 

مقياس درجات 
وتصنيف مصرف 
الشارقة اإلسالمي

يعتبــر  والــذي   ، االســتثنائي  التجــاري  االئتمــان 
مــن أعلــى مســتويات الجــودة مــع الحــد األدنــى 
مــن مخاطــر االئتمــان. أعلــى جــودة وقــدرة ماليــة 
للموجــودات؛ والتــي تشــمل مركــز ســيولة القــوي 
وتوليــد النقــد واإلدارة الممتــازة والمثبتــة؛ الرائــدة 

فــي الســوق.

0,008 1 Aaa AAA AAA ممتازة 1

نوعيــة  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  جــدا  جيــد  عمــل 
موجــودات جيــدة جــدا، ومركــز ســيولة قــوي وقــدرة 
تمويــل قويــة باســتمرار؛ تحظــى بتقديــر كبيــر 

فــي قطــاع العمــل مــع حصــة ســوقية قويــة.

0,013 +2 Aa 1 AA+ AA+

قوية 20,019 2 Aa 2 AA AA

0,029 -2 Aa 3 AA- AA-

الدرجــة  مــن  وتعتبــر  جيــد  تجــاري  ائتمــان  ذات 
ائتمــان  لمخاطــر  وتخضــع  العليــا،  المتوســطة 
ومركــز  جيــدة  موجــودات  نوعيــة  منخفضــة؛ 
الشــركة  إن  قــوي وقــدرة تمويــل قويــة.  ســيولة 
ــدة فــي  ــة جي فــوق حجــم متوســط وتحتــل مكان

العمــل. قطــاع 

0,044 3 A1 A+ A+

جيدة 30,067 3 A2 A A

0,1 -3 A3 A- A-

لمخاطــر  وتخضــع  مقبــول  تجــاري  ائتمــان  ذات 
ائتمــان معتدلــة، وتعتبــر ذات درجــة متوســطة 
مــن  أعلــى  مخاطــر  خصائــص  تمتلــك  وقــد 
لــأداء  يكفــي  مــا  العميــل  أظهــر  المتوســط. 

الجيــد.

0,155 +4 Baa 1 BBB+ BBB+

ُمرضية 40,235 4 Baa 2 BBB+ BBB

0,355 -4 Baa 3 BBB- BBB-

مــن  أقــل  إلــى  متوســط  تجــاري  ائتمــان  ذات 
معتدلــة،  ائتمــان  لمخاطــر  وتخضــع  متوســط 
تمتلــك  وقــد  متوســطة  درجــة  ذات  وتعتبــر 
خصائــص مخاطــر أعلــى. أظهــر العميــل أداء كاف.

0,565 +5 Ba 1 BB+ BB+

كافية 50,85 5 Ba 2 BB BB

1,25 -5 Ba 3 BB- BB-

وتخضــع  التجــاري  االئتمــان  متوســط  مــن  أقــل 
لمخاطــر ائتمــان عاليــة. مــن المحتمــل أن يكــون 
فــي  المســتوى  مــن  أدنــى  منافًســا  العميــل 
ــة ولكنهــا تتطلــب مراقبــة ودعــم  ــه. مقبول مجال

القويــة. المخاطــر  مــن  للتخفيــف  قوييــن 

1,9 +6 B 1 B+ B+

هامشية 6

2,9 6 B 2 B B

4,25 -6 B 3 B- B-

6,5 +7 Caa 1 CCC+ CCC+

10 7 Caa 2 CCC CCC

ضعيفــة  وتعتبــر  ضعيــف  تجــاري  ائتمــان  ذات 
تشــكل  جــدا.  عاليــة  ائتمــان  لمخاطــر  وتخضــع 
ــي  ــررة. وه ــر مب ــة وغي ــر ضروري ــر ائتمــان غي مخاط
حاليــا فــي حالــة األداء وال تصــل إلــى درجــة تبريــر 

القياســية. دون  تصنيــف 

13,5 -7 Caa 3 CCC- CCC- ضعيفة 7

ائتمــان  القياســية): ذات  التعثــر (دون  فــي حالــة 
تجــاري غيــر مقبــول مــع خطــر فــي الســداد العادي.  100 8 Ca CC CC دون القياسية 8

تحصيلهــا):  فــي  (مشــكوك  تعثــر  حالــة  فــي 
ســداد كامــل مشــكوك فيــه. مشــاكل خطيــرة 
ــا  ــون فيه ــح أن تك ــن المرج ــي م ــة الت ــى النقط إل

األصلــي.  للمبلــغ  الجزئيــة  الخســارة 

100 9 C C C
مشكوك في 

تحصيلها 9

فــي حالــة تعثــر (خســارة): الخســارة المتوقعــة. قــد 
يكــون لمثــل هــذا األصــل اســترداد ولكــن ليــس 
إلــى درجــة تجنــب تصنيــف الخســائر. مخصــص 

وشــطب محتمــل مــن الدرجــة 3. 

100  10 - D D خسارة 10

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٧٤



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

أ. مخاطــر االئتمان )تابع(

٥. الزيــادة الجوهريــة في مخاطــر االئتمان )تابع(

تحديــد هيكل مــدة احتمالية التعثر

ــة  ــوم المجموع ــان. تق ــر االئتم ــات مخاط ــر لتعرض ــة التعث ــدة احتمالي ــكل م ــد هي ــة تحدي ــي عملي ــة ف ــات األولي ــي المدخ ــان ه ــر االئتم ــات مخاط ــد درج تع
ــف  ــب تصني ــك بحس ــل، وكذل ــج والعمي ــوع المنت ــة ون ــع أو المنطق ــب الموق ــة بحس ــان مصنف ــر االئتم ــا لمخاط ــر لتعرضاته ــات األداء والتعث ــع معلوم بجم

ــظ. ــض المحاف ــة لبع ــة المرجعي ــة الخارجي ــوكاالت االئتماني ــن ال ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــات الت ــتخدام المعلوم ــم اس ــا يت ــان. كم ــر االئتم مخاط

تســتخدم المجموعــة نمــاذج إحصائيــة لتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا وتضــع تقديــرات للفتــرة المتبقيــة الحتماليــة التعثــر لتعرضــات المخاطــر وكيــف 
يتوقــع لهــا أن تتغيــر نتيجــة لمــرور الوقــت.

تحديــد مــا إذا كانت قــد حدثت زيادة جوهرية فــي مخاطر االئتمان

تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانــت قــد حدثــت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمان منذ االعتراف المبدئي في تاریخ التقریر. ويتوقــف تحديــد مــا إذا كانــت الزيــادة 
فــي مخاطــر االئتمــان هــي زيــادة جوهريــة علــى خصائــص األداة الماليــة والعميــل والمنطقــة الجغرافيــة. وكل زيــادة جوهريــة قــد تختلــف باختــاف نــوع 
التمويــل، وال ســيما بيــن محافــظ العمــاء مــن األفــراد والشــركات. وتتوقــف زيــادة احتماليــة التعثــر علــى عــدة عوامــل منهــا قطــاع العمــل للعميــل 

ــرى. ــل أخ ــج وعوام ــوع المنت ــداد ون ــرة الس ــل ووتي ــتحقاق التموي ــد اس ــي وموع ــي المبدئ ــه االئتمان وتصنيف

قــد تعتبــر كذلــك مخاطــر االئتمــان أنهــا قــد زادت زيــادة جوهريــة منــذ االعتــراف المبدئــي بنــاًء علــى عوامــل نوعيــة مرتبطــة بعمليــات إدارة مخاطــر االئتمــان 
ــي  ــات الت ــى التعرض ــك عل ــق ذل ــب. وينطب ــت المناس ــي الوق ــي وف ــا الكم ــي تحليله ــل ف ــكل كام ــرى وبش ــة أو بأخ ــر بطريق ــد ال تظه ــي ق ــة والت ــدى المجموع ل
تســتوفي بعــض معاييــر الخطــر المتقدمــة، مثــل اإلدراج علــى قائمــة المراقبــة. وتســتند هــذه العوامــل النوعيــة علــى الحكــم المتمــّرس والخبــرات الســابقة 

المائمــة.

تراقــب المجموعــة مــدى كفــاءة المعاييــر المســتخدمة لتحديــد الزيادات الجوهرية فــي مخاطر االئتمان من خــال المراجعات الدوريــة للتأكد من التالي:

أن المعايير قادرة على تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل الدخول في التعثر.  •
أن المعايير ال تتفق مع النقطة الزمنية التي يصبح فيها األصل متأخر السداد لمدة ٣٠ يومًا.  •
أن متوسط الوقت بين تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان والتعثر يبدو معقوالً.  •
أن التعرضات ال يتم تحویلها عمومًا وبشكل مباشر من قیاس خسارة االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شهراً إلى تعرضات انخفضت قيمتها االئتمانية.  •
أنــه ال تــوجد تقلبات غير ضرورية في مخصــص الخسارة من جــراء التحويــات بين احتماليــة التعثــر لمــدة ١٢ شــهراً )المرحلــة األولى( واحتماليــة التعثــر علــى  •

مــدار العمــر )المرحلة الثانية(.

تعريــف التعثر

تعتبــر المجموعــة األصل المالــي متعثراً في الحالتيــن التاليتين:
ــق  • ــل تحقي ــراءات مث ــاذ إج ــى اتخ ــة إل ــأ المجموع ــل دون أن تلج ــة بالكام ــى المجموع ــة إل ــه االئتماني ــل التزامات ــؤدي العمي ــح أن ي ــر المرج ــن غي ــون م أن يك

ــا(.  ــظ به ــات محتف ــاك ضمان ــت هن ــات )إذا كان الضمان
أن يصبح من المحتمل أن يقوم العميل بإعادة هيكلة األصل نتيجة لإلفاس وذلك بسبب عجز العميل عن أداء التزاماته االئتمانية. •

٧٥مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

١. مخاطــر االئتمان )تابع(

٥. الزيــادة الجوهريــة في مخاطــر االئتمان )تابع(

تعريــف التعثر )تابع(

وعنــد تقييــم مــا إذا كان العميل متعثــراً، تراعي المجموعة المؤشــرات التي تكون:

نوعيــة، مثل عدم االلتزام بتعهد ما. •
كمية، مثل حالة التعثر وعدم أداء التزام آخر لنفس الُمصدر إلى المجموعة.   •
قائمــة علــى بيانات معدة داخليًا وتــم الحصول عليها مــن مصادر خارجية. •

قــد تتغيــر بمــرور الوقــت المدخــات المتعلقــة بتقييــم مــا إذا كانــت أداة ماليــة فــي حالــة تعثــر، وكذلــك مــدى أهميــة هــذه المدخــات، بمــا يعكــس التغيــرات 
فــي الظــروف. ویتوافق تعریف التعثــر إلــى حــد كبيــر مع التعريــف الــذي تطبقــه المجموعــة ألغراض رأس المــال التنظيمــي.

اســتخدام المعلومــات التطلعية

ــة منــذ االعتــراف المبدئــي وعنــد قيــاس  ــادة جوهري تراعــي المجموعــة المعلومــات التطلعيــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان لــألداة قــد زادت زي
ــة. ــان المتوقع ــائر االئتم خس

ــة  ــى الحال ــلبية. تتماش ــة الس ــيناريو الحال ــة وس ــة اإليجابي ــيناريو الحال ــية وس ــة األساس ــيناريو الحال ــي س ــة وه ــيناريوهات اقتصادي ــة س ــة ثاث ــع المجموع تض
ــة. ــة التقديري ــتراتيجي والموازن ــط االس ــل التخطي ــرى مث ــراض أخ ــة ألغ ــتخدمها المجموع ــي تس ــات الت ــع المعلوم ــية م األساس

ــرة تحديدهــا للســيناريوهات التمثيليــة الصاعــدة والهابطــة. ويتــم إجــراء  تجــري المجموعــة بانتظــام اختبــار الضغــط المالــي للصدمــات األكثــر شــدة لمعاي
مراجعــة شــاملة ســنويًا علــى األقــل علــى تصميــم الســيناريوهات بواســطة فريــق مــن الخبــراء يقــدم المشــورة إلــى اإلدارة العليــا للمجموعــة.

قامــت المجموعــة بتحديــد وتوثيــق الدوافــع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان لــكل محفظــة مــن األدوات الماليــة، وباســتخدام تحليــل 
البيانــات التاريخيــة قامــت بتقديــر العاقــات بيــن متغيــرات االقتصــاد الكلــي ومخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان.

إن مؤشــرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية لمخاطــر االئتمــان لمحافــظ الشــركات هــي أســعار النفــط ومؤشــر أســعار األســهم، بينمــا تتمثــل مؤشــرات 
االقتصــاد الكلــي الرئيســية لمخاطــر االئتمــان لمحافــظ األفــراد فــي إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي فــي اإلمــارات، وأســعار النفــط ومؤشــر أســعار 

اإلمــارات. فــي  المســتهلكين 

قياس الخســارة االئتمانيــة المتوقعة

تتمثــل المعطيــات الرئيســية فــي قياس الخســارة االئتمانية المتوقعــة في هيــكل المتغيرات التالية:

التعثر.  • احتمالية 
الخســارة الناتجة عن التعثر.  •
مســتوى التعرض الناتــج عن التعثر.  •

الناتجــة عــن التعثــر  تحتســب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة للتعرضــات فــي المرحلــة األولــى بضــرب احتماليــة التعثــر لمــدة ١٢ شــهراً فــي الخســارة 
ومســتوى التعــرض الناتــج عــن التعثــر. وتحتســب الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار العمــر بضــرب احتماليــة التعثــر علــى مــدار العمــر فــي الخســارة 
الناتجــة عــن التعثــر ومســتوى التعــرض الناتــج عــن التعثــر. يتــم مناقشــة المنهجيــة المتبعــة فــي تقديــر احتماليــة التعثــر المذكــورة أعــاه ضمــن العنــوان 

ــر“. ــة التعث ــدة احتمالي ــكل م ــد هي “تحدي

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٧٦



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

١١. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

أ. مخاطــر االئتمان )تابع(

٥. الزيــادة الجوهريــة في مخاطــر االئتمان )تابع(

 قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعة )تابع(

ــر مقاييــس الخســارة الناتجــة عــن التعثــر بناًء  الخســارة الناتجــة عــن التعثــر هــي حجــم الخســارة المحتملــة فــي حالــة حــدوث تعثــر. وتقوم المجموعة بتقدي
علــى تاریخ معدالت استرداد المطالبات ضد األطــراف المقابلــة المتعثــرة. تراعــي نمــاذج الخســارة الناتجــة عــن التعثــر الهيــكل والضمــان وأقدميــة المطالبــة 
وقطــاع العمــل للطــرف المقابــل وتكاليــف اســترداد أي ضمانــات قــد تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن األصــل المالــي. بالنســبة للتمويــل المضمــون بعقــارات 
ــارة  ــرات الخس ــم تقدي ــاد تقيي ــر. وُيع ــن التعث ــة ع ــارة الناتج ــد الخس ــي تحدي ــيًا ف ــًا رئيس ــزي مقياس ــرف المرك ــر المص ــر معايي ــة، تعتب ــارات تجاري ــة وعق التجزئ
الناتجــة عــن التعثــر لمختلــف الســيناريوهات االقتصاديــة، وللقــروض العقاريــة، بمــا يعكــس التغيــرات المحتملــة فــي أســعار العقــارات. ويتــم حســابها علــى 

ــم. ــل خص ــي كعام ــعر الفعل ــدل الس ــتخدام مع ــة باس ــة المخصوم ــات النقدي ــاس التدفق أس

يمثــل مســتوى التعــرض الناتــج عــن التعثــر التعــرض المتوقــع فــي حالــة حــدوث التعثــر. وتســتخلص المجموعــة مســتوى التعــرض الناتــج عــن التعثــر مــن 
التعــرض الحالــي للطــرف المقابــل والتغيــرات المحتملــة للمبلــغ الحالــي المســموح بــه بموجــب العقــد والناشــئ مــن اإلطفــاء.

يمثــل مســتوى التعــرض الناتــج عــن التعثــر ألصــل مالــي إجمالــي قيمتــه الدفتريــة فــي وقــت التعثــر. بالنســبة اللتزامــات التمويــل، يتمثــل مســتوى التعــرض 
الناتــج عــن التعثــر فــي المبالــغ المســتقبلية المحتملــة التــي يمكــن ســحبها بموجــب العقــد، والتــي يتــم تقديرهــا بنــاًء علــى الماحظــات التاريخيــة 
ــح  ــا يصب ــون عندم ــرض المضم ــغ التع ــي مبل ــر ف ــن التعث ــج ع ــرض النات ــتوى التع ــل مس ــة، يتمث ــات المالي ــبة للضمان ــتقبل. وبالنس ــأن المس ــات بش والتوقع
الضمــان المالــي مســتحق الدفــع. أمــا بالنســبة لبعــض الموجــودات الماليــة، يتــم تحديــد مســتوى التعــرض الناتــج عــن التعثــر عــن طريــق حســاب عوامــل 

ــة.  ــاليب إحصائي ــيناريوهات وأس ــتخدام س ــة باس ــة مختلف ــاط زمني ــي نق ــة ف ــرض المحتمل ــج التع ــن نتائ ــة م ــاذج لمجموع ــع نم ــان بوض ــل االئتم تحوي
كمــا هــو موضــح أعــاه، وبنــاًء علــى اســتخدام الحــد األقصــى الحتماليــة التعثــر لمــدة ١٢ شــهراً للموجــودات الماليــة فــي المرحلــة األولــى، تقيــس المجموعــة 
خســارة االئتمــان المتوقعــة آخــذة بعيــن االعتبــار مخاطــر التعثــر خــال فتــرة التعاقــد القصــوى )بمــا فــي ذلــك خيــارات التمديــد للعميــل( التــي تتعــرض فيهــا 
ــى  ــوى إل ــد القص ــرة التعاق ــد فت ــول. وتمت ــرة أط ــا فت ــي اعتباره ــة ف ــذت المجموع ــان، أخ ــر االئتم ــراض إدارة مخاط ــو، ألغ ــى ل ــان، حت ــر االئتم ــة لمخاط المجموع

التاريــخ الــذي يحــق فيــه للمجموعــة أن تطلــب الوفــاء بقيمــة التمويــل أو إنهــاء التــزام أو ضمــان التمويــل.

ومــع ذلــك، وبالنســبة لتســهيات األفــراد وبطاقــات االئتمــان التــي تشــتمل علــى عنصــر تمويلــي وعنصــر التــزام غيــر مســحوب، تقــوم المجموعــة بقيــاس 
الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار فتــرة أطــول مــن فتــرة التعاقــد القصــوى إذا كانــت قــدرة المجموعــة التعاقديــة علــى طلــب الســداد وإلغــاء 
ــدة  ــا م ــت له ــهيات ليس ــذه التس ــة. إن ه ــعار التعاقدي ــرة اإلش ــدار فت ــى م ــة عل ــائر ائتماني ــة لخس ــرض المجموع ــن تع ــد م ــحوب ال تح ــر المس ــزام غي االلت
محــددة أو هيــكل ســداد معيــن وتــدار علــى أســاس جماعــي. ويمكــن للمجموعــة إلغاؤهــا بأثر فوري، ولكــن هــذا الحق التعاقدي ال یتم تطبیقــه في اإلدارة 
اليوميــة االعتياديــة، ولكــن هــذا فقط عندما تصبح المجموعة علــى درايــة بحــدوث أي زيــادة في مخاطــر االئتمان علــى مستوى التســهيل. يتــم تقديــر هــذه 
الفتــرة الطويلــة باألخــذ فــي االعتبــار إجــراءات إدارة مخاطــر االئتمــان التــي تتوقــع المجموعــة اتخاذهــا والتــي تعمــل علــى التخفيــف مــن الخســارة االئتمانيــة 

المتوقعــة.

عندمــا يتــم وضــع نمــوذج للقياس على أســاس جماعــي، يتم تجميع األدوات المالية على أســاس خصائص المخاطر المشــتركة والتي تشــمل:

نوع األداة •
تصنيفات مخاطر االئتمان •
تاريخ االعتراف المبدئي •
الفترة المتبقية حتى االستحقاق •
قطاع العمل •
الموقع الجغرافي للعميل •

تخضــع التجميعــات للمراجعــة المنتظمــة للتأكــد مــن أن التعرضات داخــل مجموعة معينة تظل متجانســة على نحو مناســب.

بالنسبة للمحافظ التــي لــدى المجموعة بیانات تاریخیة محدودة عنهــا، یتم استخدام المعلومــات المقارنــة الخارجيــة التــي تكــون مكّملــة للبيانــات المتاحة 
داخلیاً.

يتــم بيــان التســويات بيــن األرصــدة االفتتاحيــة والختامية لمخصص الخســارة من حيث فئة األصــل المالي في اإليضاح رقم ٧.

٧٧مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

أ. مخاطــر االئتمان )تابع(

٦. الموجــودات المالية ذات شــروط تمت إعادة التفاوض بشــأنها

ألغــراض اإلفصاحــات فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، يعــرف “االســتثمار فــي التمويــل اإلســامي الــذي ينطــوي علــى شــروط تمــت إعــادة التفــاوض بشــأنها“ 
ــم  ــة بتقدي ــت المجموع ــه قام ــى أساس ــذي عل ــل وال ــي للعمي ــز المال ــور المرك ــة لتده ــه نتيج ــادة هيكلت ــم إع ــذي ت ــامي ال ــل اإلس ــي التموي ــتثمار ف ــه االس بأن
تنــازالت مــن خــال الموافقــة علــى شــروط وأحــكام مواتيــة للعميــل أكثــر مــن تلــك التــي قدمتهــا المجموعــة فــي البدايــة ومــا كانــت المجموعــة لتقبلهــا فــي 

ظــل ظــروف أخــرى.

تقــوم المجموعــة بإعــادة التفــاوض بشــأن االســتثمار فــي التمويــل اإلســامي مــع العمــاء خــال األزمــات الماليــة )ُيشــار إلــى ذلــك باســم “أنشــطة اإلمهــال“( 
بغــرض زيــادة فــرص التحصيــل وتخفيــض مخاطــر التعثــر. ووفقــًا لسياســة اإلمهــال لــدى المجموعــة، يتــم منــح مهلــة علــى أســاس انتقائــي فــي حــال كان 
ــة  ــذل كاف ــد ب ــل ق ــى أن العمي ــل عل ــود دلي ــع وج ــر، م ــن التعث ــة م ــر هام ــاك مخاط ــت هن ــه أو كان ــاء بالتزامات ــن الوف ــي ع ــت الحال ــي الوق ــزاً ف ــل عاج العمي

ــة. ــروط المعدل ــاء بالش ــن الوف ــل م ــن العمي ــع أن يتمك ــن المتوق ــون م ــة، ويك ــة األصلي ــروط التعاقدي ــًا للش ــداد وفق ــة للس ــود المعقول الجه

٧. الضمانــات والتأمينات

تحتفــظ المجموعــة بضمانــات وتأمينــات مقابــل االســتثمار فــي التمويــل اإلســامي فــي صــورة تأمينــات نقديــة وضمانــات شــخصية ورهونــات عقاريــة أو 
ضمانــات أخــرى علــى الموجــودات. تســتند تقديــرات تخفيــف مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي التمويــل اإلســامي علــى قيمــة الضمانــات المقــررة 
وقــت التمويــل، ويتــم الحقــا متابعتهــا علــى أســاس دوري. فيمــا يلــي قيــاس المــدى الــذي يمكــن فيــه للضمانــات والتعزيــزات االئتمانيــة األخــرى أن تخّفــف مــن 

مخاطــر االئتمــان:

مخاطر التســوية

قــد تــؤدي أنشــطة المجموعــة إلــى نشــوء مخاطــر وقــت تســوية المعامــات والعمليــات التجاريــة. تتعلــق مخاطــر التســوية بالخســائر التــي قــد تنتــج فــي 
ــق  ــد المتف ــروط التعاق ــب ش ــودات بحس ــن الموج ــا م ــات أو غيره ــة أو الضمان ــغ النقدي ــر المبال ــه بتوفي ــاء بالتزامات ــي الوف ــل ف ــرف المقاب ــاق الط ــة إخف حال

ــا. عليه

الطرفيــن  المتاجــرة فقــط عنــد وفــاء كا  بالتأكــد مــن تحديــد موعــد  المخاطــر  المجموعــة بتخفيــف هــذه  تقــوم  المعامــات،  ببعــض  يتعلــق  فيمــا 
ــوية  ــات التس ــى معام ــوية عل ــر التس ــول مخاط ــب قب ــان. ويتطل ــدود االئتم ــة ح ــة مراقب ــن عملي ــزءاً م ــوية ج ــدود التس ــل ح ــة. تمث ــا التعاقدي بالتزاماتهم

الحــرة موافقــات خاصــة تتعلــق بالمعامــات أو الطــرف المقابــل مــن قســم إدارة مخاطــر المجموعــة.
 

٢٠١٧ ٢٠١٨

المجموع المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

١٠,٠٤٨,٢٤٧ ١٠,٢٩٥,٢٩٥ ٣٤٤,٦٤٩ ١,٠٢١,٥٧٧ ٨,٩٢٩,٠٦٩ رهونات عقارية

٣٣,٠٢٠ ١٤٢,٦٩٣ ٧٤٢ ١٩,٦٨٢ ١٢٢,٢٦٩ حجوزات نقدية وأخرى

١٠,٠٨١,٢٦٧ ١٠,٤3٧,9٨٨ 3٤٥,39١ ١,٠٤١,٢٥9 9,٠٥١,33٨ القيمة الدفترية

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٧٨



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

ب. مخاطر الســيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن الصعوبــة التــي قــد تواجههــا المجموعــة عنــد الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بمطلوباتهــا 
الماليــة التــي تتــم تســويتها مــن خــال الدفــع نقــداً أو مــن خــال موجــودات ماليــة أخــرى. تتضمــن هــذه المخاطــر عــدم القــدرة علــى تمويــل الموجــودات فــي 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــب، وع ــي مناس ــار زمن ــي إط ــة وف ــعار معقول ــودات بأس ــييل الموج ــى تس ــدرة عل ــدم الق ــبة، وع ــدالت المناس ــق المع ــتحقاق ووف ــخ االس تواري
ــأ مخاطــر الســيولة نتيجــة االضرابــات فــي الســوق أو التخفيــض االئتمانــي ممــا قــد يــؤدي إلــى تناقــص بعــض  الوفــاء بااللتزامــات عنــد اســتحقاقها. قــد تنش

ــل. ــادر التموي مص

يهــدف منهــج المجموعــة إلدارة مخاطــر الســيولة إلــى ضمــان احتفــاظ اإلدارة بمصــادر تمويــل متنوعــة ومراقبــة الســيولة عــن كثــب لضمــان توافــر مصــادر 
تمويــل كافيــة.

يضــع مجلــس إدارة المجموعــة اســتراتيجية المجموعــة إلدارة مخاطــر الســيولة ويفــّوض لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بمســؤولية مراقبــة تطبيــق 
ــيولة  ــز الس ــإدارة مرك ــة ب ــم الخزين ــوم قس ــة. ويق ــدى المجموع ــيولة ل ــراءات الس ــات وإج ــات سياس ــودات والمطلوب ــة الموج ــد لجن ــة. تعتم ــذه السياس ه
لــدى المجموعــة بصــورة يوميــة، كمــا يقــوم بمراجعــة التقاريــر اليوميــة الخاصــة بمركــز الســيولة لــكل مــن المجموعــة وشــركاتها التابعــة العاملــة. 

وتتــم مراجعــة جميــع السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالســيولة والتصديــق عليهــا مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات.

التعّرض لمخاطر الســيولة

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــة وال يأخ ــداد التعاقدي ــات الس ــاس ترتيب ــى أس ــة عل ــة بالمجموع ــة الخاص ــألدوات المالي ــة ل ــتحقاقات التعاقدي ــي االس ــدول التال ــص الج يلخ
ــة  ــألدوات المالي ــة ل ــتحقاقات التعاقدي ــد االس ــم تحدي ــد ت ــة. لق ــدى المجموع ــع ل ــاظ بالودائ ــخ االحتف ــي تاري ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــتحقاق الفعلي ــخ االس تواري
علــى أســاس الفتــرة المتبقيــة مــن تاريــخ التقريــر حتــى تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي. وتقــوم اإلدارة بمراقبــة تواريــخ االســتحقاق للتأكــد مــن االحتفــاظ 

بالســيولة الكافيــة.

المجموع أكثر من ٥  سنوات ١ - ٥  سنوات  3 أشهر إلى سنة
واحدة أقل من  3 أشهر 3١ ديسمبر ٢٠١٨

الموجودات

٢,٤٤٠,٨٦٨ - - - ٢,٤٤٠,٨٦٨ نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٧,٢١٧,٢٢٦ - ٣٦٧,٣٠٠ ٣٨٥,٦٦٥ ٦,٤٦٤,٢٦١ مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢٤,١٢٣,٧٦٠ ٧,٠٥٢,٣٩٣ ١١,٨٧٠,٩٠٦ ٣,٥٧٠,١١٢ ١,٦٣٠,٣٤٩ استثمارات في التمويل اإلسامي

٦,٢٢٠,٤٥٢ ١,٦٣٧,٥٦٢ ٣,٦٣٩,٤٩٥ ٥٩٩,٢٦١ ٣٤٤,١٣٤ استثمارات في أوراق مالية

٧٠٦,٦٧٠ - - - ٧٠٦,٦٧٠ موجودات أخرى

٤٠,٧٠٨,9٧٦ ٨,٦٨9,9٥٥ ١٥,٨٧٧,٧٠١ ٤,٥٥٥,٠3٨ ١١,٥٨٦,٢٨٢

المطلوبات

٢٦,٤٣٨,٢٧٥ - - ٦,٦٣٩,٦١٠ ١٩,٧٩٨,٦٦٥ ودائع العماء

٦,٥٤٨,٧٨١ - ١,٧٩٦,٤٦٥ ١,٦٨٦,٢٣٠ ٣,٠٦٦,٠٨٦ مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٤٩٩,٦٠٣ - ٥,٤٩٩,٦٠٣ - - صكوك مستحقة الدفع

٨٠٩,٦٠٧ - ٥,٥٥٨ ١٢٣,٢٩٠ ٦٨٠,٧٥٩ مطلوبات أخرى

٣٩,٢٩٦,٢٦٦ - ٧,٣٠١,٦٢٦ ٨,٤٤٩,١٣٠ ٢٣,٥٤٥,٥١٠

٢,١١٥,٦3٠ - ١,39٤,٠٧٥ ٥٢٤,٤١9 ١9٧,١3٦ المطلوبات الطارئة

٧٩مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

٢. مخاطر الســيولة )تابع(

التعــّرض لمخاطر الســيولة )تابع(

يتضمــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة ودائــع إجباريــة لــدى المصــرف المركــزي )راجــع اإليضــاح ٢٧(. وقــد تختلــف التدفقــات النقديــة المتوقعــة 
للمجموعــة عــن هــذا التحليــل، فعلــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تحافــظ الودائــع تحــت الطلــب الخاصــة بالعمــاء علــى أرصــدة ثابتــة أو متزايــدة.

ال تختلــف االســتحقاقات المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة لــدى المجموعــة بشــكل كبيــر عــن اســتحقاقاتها التعاقديــة، حيــث تتبــع المجموعــة مبــادئ 
ــة. ــر مضمون ــي غي ــائر وه ــاح أو الخس ــم األرب ــى تقاس ــود عل ــد العق ــز عوائ ــا ترتك ــامية كم ــريعة اإلس الش

ج. مخاطر الســوق
ــوق  ــدالت الس ــر فــي مع ــة بســبب التغي ــة بالمجموع ــة الخاص ــة األدوات المالي ــرادات و/أو قيم ــة اإلي ــب قيم ــة بتقل ــر المتعلق ــوق هــي المخاط ــر الس إن مخاط

مثــل معــدالت الربــح وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة واألســعار الســوقية لألســهم.

مخاطــر هامش الربح
ال تتعــرض المجموعــة بصــورة جوهريــة ألي مخاطــر تتعلــق بإعــادة تســعير ودائــع العمــاء ألنــه، طبقــًا للشــريعة اإلســامية، ال تقــدم المجموعــة معــدالت عائــد 
ــه  ــق بموجب ــذي يواف ــة ال ــدأ المضارب ــى مب ــتند إل ــتثمار يس ــابات االس ــاب حس ــن وأصح ــتحق للمودعي ــد المس ــتثمار. إن العائ ــابات االس ــاب حس ــة ألصح تعاقدي
ــرة  ــال فت ــة خ ــدى المجموع ــة ل ــة المجّمع ــودات المضارب ــة موج ــا محفظ ــي تحققه ــاح الت ــي األرب ــاركة ف ــى المش ــتثمار عل ــابات االس ــاب حس ــون وأصح المودع

ــة. معين

مخاطــر معدالت الربح
تتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي تتعــرض . لهــا محافــظ غيــر المتاجــرة فــي مخاطــر تكبد خســارة مــن التقلبات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلة 
لــألدوات الماليــة نتيجــة التغيــر فــي معــدالت الربــح فــي الســوق. تتألــف مخاطــر معــدالت الربــح بصــورة رئيســية مــن مخاطــر الســوق ومخاطــر التقييــم، وتتــم إدارتهــا 
علــى أســاس توزيــع محــدد مســبقًا للموجــودات عبــر مختلــف فئــات الموجــودات وكذلــك التقييــم المســتمر لظــروف وتوجهــات الســوق وتقديــر اإلدارة للتغيــرات 

طويلــة وقصيــرة األجــل فــي القيمــة العادلــة، وتتــم إدارة مخاطــر التســعير ومخاطــر معــدالت الربــح بصــورة عامــة مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات.

المجموع أكثر من ٥ سنوات ١ - ٥  سنوات
 3 أشهر إلى سنة

واحدة
أقل من 3 أشهر 3١ ديسمبر ٢٠١٧

الموجودات

٣,١٠٣,١١١ - - - ٣,١٠٣,١١١
نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٣,٩٢٥,٤٩٠ - ٢٩٣,٨٤٠ ٣١٢,٢٠٥ ٣,٣١٩,٤٤٥
مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢١,٧٠٧,٣٧٥ ٦,١٥٤,٩١٨ ١٠,٦٨٠,٢٤٦ ٣,١٧٦,٧٤١ ١,٦٩٥,٤٧٠ استثمارات في التمويل اإلسامي

٥,٠٣٤,١٣٧ ١,٢٤٠,٢٧٤ ٣,١١٨,٠٨٢ ٢٤٥,٣٤٤ ٤٣٠,٤٣٧ استثمارات في أوراق مالية

٥٦٩,١٣٣ - - ٨١,٣٧٩ ٤٨٧,٧٥٤
موجودات أخرى

3٤,339,٢٤٦ ٧,39٥,١9٢ ١٤,٠9٢,١٦٨ 3,٨١٥,٦٦9 9,٠3٦,٢١٧

المطلوبات

٢٢,٣١٨,٥٢٣ - - ٤,٥٣٤,٣٩٩ ١٧,٧٨٤,١٢٤ ودائع العماء

٤,٠٧٦,٢٤١ - ١,٥٥٢,٩٠٠ - ٢,٥٢٣,٣٤١ مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٥٠١,٧٤٣ - ٣,٦٦٥,٧٨١ ١,٨٣٥,٩٦٢ - صكوك مستحقة الدفع

٨٠٨,٨٣٨ - ٤,٦١٣ ١٣١,٦٥٣ ٦٧٢,٥٧٢ مطلوبات أخرى

3٢,٧٠٥,3٤3 - ٥,٢٢3,٢9٤ ٦,٥٠٢,٠١٤ ٢٠,9٨٠,٠3٧

٢,٢١٠,٥٢١ ٢٥٢,٥٠٥ ١,٧٧٠,9٥٠ ١٨٢,٥٧١ ٤,٤9٥ المطلوبات الطارئة
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

إدارة المخاطــر )تابع(  .٤

إدارة المخاطــر المالية )تابع(  .٢

مخاطر الســوق )تابع( ج. 

مخاطــر معدل الربح )تابع(

تتمثــل حساســية بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد فــي تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي معــدالت الربــح علــى صافــي اإليــرادات لســنة واحــدة، بنــاًء علــى 
المتاجــرة. لغيــر  الماليــة  والمطلوبــات  الموجــودات 

العمالت مخاطر 

ــبب  ــة، بس ــة الوظيفي ــة بالعمل ــة المقوم ــاف األدوات المالي ــة، بخ ــة األدوات المالي ــة أو قيم ــرادات المجموع ــب إي ــر تقل ــي مخاط ــات ف ــر العم ــل مخاط تتمث
التغيــر فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة.

تتــم إدارة مخاطــر العمــات علــى أســاس الحــدود الموضوعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتقييــم المســتمر للمركــز المفتــوح للمجموعــة والحــركات 
ــر  ــة مخاط ــوم بمطابق ــه يق ــرورة، فإن ــت الض ــة، وإذا قض ــات األجنبي ــي العم ــرة ف ــة بالمتاج ــوم المجموع ــات. ال تق ــرف العم ــعار ص ــة ألس ــة والمتوقع الحالي

ــا. ــة به ــرى مرتبط ــة أخ ــة أو أي عمل ــس العمل ــات بنف ــع المطلوب ــة م ــودات معين ــي موج ــة ف ــات الكامن العم

قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود علــى المراكــز حســب العملــة. وتتــم مراقبــة المراكــز عــن كثــب مــن قبــل لجنــة الموجــودات والمطلوبــات لضمــان بقــاء 
هــذه المراكــز ضمــن الحــدود الموضوعــة.

فيمــا يلــي صافــي التعرضــات الهامة المقومــة بالعمات األجنبيــة لدى المجموعة كما في ٣١ ديســمبر:

إن ســعر صــرف الدرهــم اإلماراتــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي منــذ نوفمبــر ١٩٨٠، وبذلــك تكــون التعرضــات الخاصــة بالمجموعــة لمخاطــر العمــات محــدودة 
فــي هــذا النطــاق.

مخاطر أســعار األسهم

تنشــأ مخاطــر أســعار األســهم مــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق الملكيــة. وتديــر المجموعــة هــذه المخاطــر بتنويــع االســتثمارات مــن حيــث 
ــع الجغرافــي والتركيــز حســب القطــاع االقتصــادي. التوزي

يلخــص الجــدول التالــي أثــر التغير في أســعار حقوق الملكية بنســبة ±١٠٪ على بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخــر للمجموعة.

الزيادة/ النقص في صافي اإليرادات

٢٠١٧ ٢٠١٨
 الزيادة/ النقص في نقاط

األساس

١٩,٥٤٢ ٢٢,٢٢٢ ٥٠ نقطة أساس صافي حساسية معدل الربح على الموجودات والمطلوبات المالية

صافي مركز العملة

)١,٥٤٣,٢٧٨( )١,٦٥٤,٠٨٩( دوالر أمريكي

٣٩,٨٨٨ ٤٥,٢٦٢ جنيه إسترليني

)٧,٤٩٨( )١,٤١٣( يورو

٧,٣٩٩ ٧,٤٠٢ دينار بحريني

)٤,٣٩٧( )٦٦,٩٩٢( ريال سعودي

)١,٠٢٣( ٧١٧ دينار كويتي

٢٠١٧ ٢٠١٨

 التأثير على الدخل
الشامل اآلخر

 التأثير على
 األرباح أو
الخسائر

 التأثير على الدخل
الشامل اآلخر

 التأثير على
األرباح أو

- ٤,٩٣٢ - ٤,٢٣٨ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

١٠٦,٦٨٩ - ١١٦,٣٨٧ - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

إدارة المخاطــر )تابع(  .٤

إدارة المخاطــر المالية )تابع(  .٢

مخاطر التشــغيل د. 

مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي قــد تنتــج عــن أســباب متنوعــة مرتبطــة بعمليــات المجموعــة والموظفيــن 
ــات  ــن المتطلب ــج ع ــي تنت ــك الت ــل تل ــيولة مث ــر الس ــوق ومخاط ــر الس ــان ومخاط ــر االئتم ــاف مخاط ــرى بخ ــة أخ ــل خارجي ــة وعوام ــة التحتي ــات والبني والتقني
ــة  ــا كاف ــرض له ــة وتتع ــات المجموع ــة عملي ــن كاف ــغيل ع ــر التش ــج مخاط ــي. تنت ــألداء المؤسس ــًا ل ــة عموم ــر المقبول ــة والمعايي ــة والتنظيمي القانوني

المنشــآت االقتصاديــة.

ــاد  ــع االقتص ــة م ــمعة المجموع ــرار بس ــدم اإلض ــة وع ــائر المالي ــادي الخس ــن تف ــوازن بي ــداث الت ــغيل بإح ــر التش ــي إدارة مخاط ــة ف ــدف المجموع ــل ه يتمث
ــكار. ــادرة واالبت ــن روح المب ــد م ــي تح ــة الت ــراءات الرقابي ــادي اإلج ــًا لتف ــف، وأيض ــي التكالي ــام ف ــكٍل ع بش

ــة إدارة  ــوم لجن ــأنها. وتق ــر بش ــم تقاري ــر وتقدي ــة وإدارة المخاط ــم ومراقب ــد وتقيي ــراءات لتحدي ــات واإلج ــن السياس ــام م ــار ع ــع إط ــة بوض ــت المجموع قام
ــن  ــبًا م ــون مناس ــا يك ــر حيثم ــك المخاط ــن تل ــد م ــم الح ــغيلية. يت ــائر تش ــدوث أي خس ــة ح ــن احتمالي ــد م ــغيل للح ــر التش ــد وإدارة مخاط ــر بتحدي المخاط

ــة. ــة ذات الصل ــة والتنظيمي ــات القانوني ــزام بالمتطلب ــة االلت ــدى المجموع ــغيل ل ــر التش ــات مخاط ــب سياس ــوال تتطل ــي كل األح ــن. وف ــال التأمي خ

ــدة  ــع إدارة الوح ــات م ــذه المراجع ــج ه ــة نتائ ــم مناقش ــراءات. وتت ــات واإلج ــال للسياس ــن االمتث ــة تضم ــات دوري ــراء مراجع ــي إج ــق الداخل ــم التدقي ــى قس يتول
ــة. ــا بالمجموع ــق واإلدارة العلي ــة التدقي ــى لجن ــأنها إل ــزة بش ــر موج ــم تقاري ــع تقدي ــة م ــة المعني التنظيمي

إدارة رأس المال  .٥

رأس المــال التنظيمي

تقــوم الجهــة التشــريعية الرئيســية للمجموعــة، المتمثلــة فــي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، بوضــع ومراقبــة متطلبــات رأس المــال 
التنظيمــي. وفيمــا يلــي أهــداف المجموعــة مــن إدارة رأس المــال:

حمايــة قــدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة عاملة وزيادة عائدات المســاهمين. •
االلتــزام بمتطلبــات رأس المــال التنظيميــة الموضوعة من قبــل المصرف المركزي. •

تتبــع المجموعــة سياســة المحافظــة علــى قاعــدة رأســمالية قويــة للحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق والتطويــر المســتقبلي لألعمــال. 
كمــا تــدرك المجموعــة تأثيــر مســتوى رأس المــال علــى عائــدات المســاهمين وضــرورة تحقيــق التــوازن بيــن العائــدات العاليــة التــي قــد تكــون محتملــة مــن 

خــال تزايــد نســبة المديونيــة وبيــن المميــزات والضمانــات التــي يتحملهــا مركــز رأســمالي ســليم.

ــة  ــات الخارجي ــة المتطلب ــة بكاف ــت المجموع ــزي. التزم ــرف المرك ــل المص ــن قب ــة م ــاص بالمجموع ــي الخ ــال التنظيم ــة رأس الم ــدل كفاي ــد مع ــم تحدي يت
المفروضــة عليهــا علــى مــدى الفتــرة. ولــم تكــن هنــاك تغيــرات ماديــة فــي إدارة المجموعــة لــرأس المــال خــال الســنة. قامــت المجموعــة بتطبيــق 
ــل  ــة، وتعم ــة بداي ــغيل كنقط ــر التش ــى مخاط ــي عل ــر األساس ــج المؤش ــق منه ــت بتطبي ــا قام ــوق، كم ــر الس ــان ومخاط ــر االئتم ــى مخاط ــي عل ــج قياس منه
ــزي. ــرف المرك ــل المص ــن قب ــدد م ــي المح ــار الزمن ــًا لإلط ــك وفق ــدم، وذل ــي المتق ــف الداخل ــي والتصني ــي األساس ــف الداخل ــق التصني ــى تطبي ــة عل المجموع

الشــق األول مــن رأس المال ويشــمل رأس المال العــادي واالحتياطي القانونــي واالحتياطي النظامي واألربــاح المحتجزة. •
ــة  • ــة المصنف ــودات المالي ــة علــى الموج ــر المحقق ــاح/ الخســائر غي ــة باألرب ــة المرتبط ــة العادل ــمل احتياطيــات القيم ــن رأس المــال ويش ــي م ــق الثان الش

بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ومخصــص انخفــاض القيمــة الجماعــي.

تنطبــق القيــود التاليــة على الشــق الثاني من رأس المال:

يجــب أال يزيــد مجمــوع الشــق الثاني من رأس المال عن ٦٧٪ من الشــق األول من رأس المال. •
يجــب أال تزيــد المطلوبــات الثانويــة عن ٥٠٪ من مجموع الشــق األول من رأس المال. •
يجــب أال يزيــد مخصــص انخفــاض القيمة الجماعي عــن ١,٢٥٪ من الموجودات المرجحــة بالمخاطر. •

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٨٢



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

إدارة المخاطــر )تابع(  .٤

إدارة المخاطــر المالية )تابع(  .٢

إدارة رأس المــال )تابع(  .٥

يوضــح الجــدول التالي مكونــات رأس المال التنظيمــي للمجموعة:

بازل 3

٢٠١٧ ٢٠١٨

الشق األول من رأس المال

٢,٩٣٤,٨٥٥ ٢,٩٣٤,٨٥٥ رأس المال العادي

٨٩٩،٢٩٦ ٩٣٢,٧٩٣ أرباح محتجزة

)٣٩,٤٨٨( )٨٧,٥٣٧( احتياطي القيمة العادلة

٨٩,٠٠٨ ٨٩,٠٠٨ احتياطي نظامي

١,٣٧٧,٩٠٢ ١,٤٢٩,٢٦٤ احتياطي قانوني

٥,٢٦١,٥٧3 ٥,٢9٨,3٨3 مجموع الشق األول من قاعدة رأس المال

الشق الثاني من رأس المال

٣٢١,٨١٨ ٣٧١,١٩٢ مخصص انخفاض القيمة الجماعي

٣٢١,٨١٨ ٣٧١,١٩٢ مجموع الشق الثاني من قاعدة رأس المال

٥,٨١٨,١٧٩ ٥,٦٦٩,٥٧٥ مجموع قاعدة رأس المال

الموجودات المرّجحة بالمخاطر

٢٥,٧٤٥,٤١١ ٢٩,٦٩٥,٣٤٠ مخاطر االئتمان

٢٦٣,٦١٢ ١٤٥,٣٣٤ مخاطر السوق

٢,٢٣٤,٥١١ ٢,٢٠٢,٨٦١ مخاطر التشغيل

٢٨,٢٤3,٥3٤ 3٢,٠٤3,٥3٥ الموجودات المرّجحة بالمخاطر

٪١٩,٤٦ ٪١٦,٥٣ معدل الشق األول

٪٢٠,٦٠ ٪١٧,٦٩ معدل كفاية رأس المال

٪١٩,٧٧ ٪١٦,٩٦ معدل كفاية راس المال )بعد استعادة التوزيعات النقدية المقترحة(

٢٠١٨

 الموجودات
 المرّجحة

بالمخاطر

 صافي التعرض
 بعد تحويل

االئتمان

 تخفيف مخاطر
االئتمان

 التعّرض قبل
 تخفيف مخاطر

االئتمان

 إجمالي
المستحق فئات الموجودات

٨٦١,٧٨٦ ١٠,٠٦٠,٥٧٤ - ١٠,٠٦٠,٥٧٤ ١٠,٠٦٠,٥٧٤ مطالبات على جهات سيادية

- ١,٧٢٥,١٧٩ - ١,٧٢٩,٢١١ ١,٧٢٩,٢١١ مطالبات على القطاع العام غير التجاري

٢,٥٩٩,٥٣١ ٧,٥٠٤,٠٠٦ - ٧,٥٠٤,٨٤٧ ٧,٥٠٤,٨٤٧ مطالبات على البنوك

١٠,٥١٣,٥١٩ ١٠,٦٦٦,٠٨٧ )٤٠,٩٣٨( ١١,٥٨٨,٩٦٥ ١١,٦١٣,٣١١ مطالبات على الشركات ومؤسسات حكومية

٧,٢٦٤,٦٧٣ ٧,٩٦٧,٠٩٢ )٨١,٧٠٩( ٧,٩٧٧,٠٦٥ ٧,٩٧٧,١١٨ مطالبات مدرجة في محفظة األفراد التنظيمية

٩٥١,٣٤٧ ١,٢٣١,٥٩٣ )١٢١( ١,٢٣١,٥٩٣ ١,٢٣١,٥٩٣ مطالبات مضمونة بعقارات سكنية

١١٢,٣٤٣ ١١٢,٣٤٣ - ١١٢,٣٤٣ ١١٢,٣٤٣ مطالبات مضمونة بعقارات تجارية

٥٥٩,١٧٣ ٤٤٩,٨٣٧ )٧٤٠( ٤٥٧,٤٣٣ ١,٥٨٥,٥١٥ تمويات متأخرة السداد

١٥,٨٤٧ ١٠,٥٦٥ - ١٠,٥٦٥ ١٠,٥٦٥ فئات مرتفعة المخاطر

٦,٨١٧,١٢١ ٦,٥١٩,٩٠٩ - ٦,٥٢٧,٠٨٠ ٦,٥٦٢,٢٣٣ موجودات أخرى

٢9,٦9٥,3٤٠ ٤٦,٢٤٧,١٨٥ )١٢3,٥٠٨( ٤٧,١99,٦٧٦ ٤٨,3٨٧,3١٠ مجموع المطالبات

٨٣مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٤. إدارة المخاطــر )تابع(

٢. إدارة المخاطــر الماليــة )تابع(

هـ. إدارة رأس المال

٢٠١٧

 الموجودات
 المرّجحة

بالمخاطر

 صافي التعرض
 بعد تحويل

االئتمان

 تخفيف مخاطر
االئتمان

 التعّرض قبل
 تخفيف مخاطر

االئتمان

 إجمالي
المستحق فئات الموجودات

٦٧٠,٦١٤ ٩,١٩٢,٤٩١ - ٩,١٩٢,٤٩١ ٩,١٩٢,٤٩١ مطالبات على جهات سيادية

- ١,١٤٩,٨٥٧ - ١,١٤٩,٨٥٧ ١,١٤٩,٨٥٧ مطالبات على القطاع العام غير التجاري

١,٥٨٢,٤٦٩ ٥,٤٨٧,٥٦٩ - ٥,٤٨٨,٤٧٣ ٥,٤٨٨,٤٧٣ مطالبات على البنوك

٩,٦٦٢,٠١٣ ٩,٦٩٤,٨٨٠ )٣٢,٨٦٧( ١٠,٧١١,١٨٢ ١٠,٧١١,١٨٥ مطالبات على الشركات ومؤسسات حكومية

٧,٠٦١,٩٠٦ ٧,٦٩٣,١٥٣ - ٧,٧٠٣,٠٧٦ ٧,٧٠٣,١٩١ مطالبات مدرجة في محفظة األفراد التنظيمية

٦٦٠,٣٧٨ ٨٥٩,٤١٧ - ٨٥٩,٤١٧ ٨٥٩,٤٧٠ مطالبات مضمونة بعقارات سكنية

١٢٦,١٣٧ ١٢٦,١٣٧ - ١٢٦,١٣٧ ١٢٦,١٣٧ مطالبات مضمونة بعقارات تجارية

٥٢٦,٦١٨ ٤٣٠,٦٢٦ - ٤٣١,٤٤٩ ١,٢٦٢,٢٦١ تمويات متأخرة السداد

١٦,٢٩٥ ١٠,٨٦٣ - ١٠,٨٦٣ ١٠,٨٦٣ فئات مرتفعة المخاطر

٥,٤٣٨,٩٨١ ٥,١٧٤,٧١٥ - ٥,١٧٥,١٨٣ ٥,١٧٥,١٨٣ موجودات أخرى

٢٥,٧٤٥,٤١١ 39,٨١9,٧٠٨ )3٢,٨٦٧( ٤٠,٨٤٨,١٢٨ ٤١,٦٧9,١١١ مجموع المطالبات

أوزان الخطر لمخاطر الســوق

يتــم احتســاب متطلبــات رأس المــال لمخاطر الســوق باســتخدام المنهج القياســي. وتنقســم متطلبات رأس المال لمخاطر الســوق إلــى متطلبات رأس 
المــال لمخاطــر معدالت الربح ومخاطر أســعار األســهم ومخاطر صــرف العمات األجنبية.

فيمــا يلــي ملخــص حــول متطلبات رأس المال الخاصة بمخاطر الســوق وفقــًا للمنهج القياســي بموجب بازل ٣:

أوزان الخطــر لمخاطر التشــغيل

ــه  ــى أن ــال عل ــات رأس الم ــي متطلب ــاب إجمال ــم احتس ــي. ويت ــر األساس ــج المؤش ــتخدام منه ــغيل باس ــر التش ــال لمخاط ــات رأس الم ــاب متطلب ــم احتس يت
ــم(. ــون دره ــم )٢٠١٧: ٢٣٤,٦ ملي ــون دره ــغ ٢٣١,٣ ملي ــنوات والبال ــاث س ــر ث ــل آلخ ــط الدخ ــن متوس ١٥٪ م

نقــد وأرصدة لدى البنوك والمؤسســات المالية  .٥

تتضمــن المبالــغ المســتحقة مــن البنــوك رصيــد حســاب جاري لدى مصرف اإلمــارات العربية المتحــدة المركزي بقيمــة ١,٩ مليون درهم )٢٠١٧: ١٨١ مليون   ٥-١
درهم(.

٢٠١٧ ٢٠١٨

٢١,٩٣٠ ٨,٨٩٩ مخاطر مركز األسهم

٥,٧٤٨ ٦,٣٦١ مخاطر صرف العملة األجنبية

٢٧,٦٧٨ ١٥,٢٦٠

٤٤9,39٧ ٤٦3,٤٦٠ النقد

١,٧٢٧,٩١٨ ١,٦٨٩,٧١١ ودائع نظامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

٩٢٥,٧٩٦ ٢٨٧,٦٩٧ ٥,١ مبالغ مستحقة من البنوك

3,١٠3,١١١ ٢,٤٤٠,٨٦٨

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٨٤



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

مرابحــات وترتيبات وكالة مع مؤسســات مالية  .٦

اســتثمارات في التمويل اإلسالمي  .٧
إن االســتثمارات فــي التمويــل اإلســامي مضمونــة بأنــواع مقبولة مــن الضمانــات للتخفيف من مخاطــر االئتمان ذات الصلة، كما هــو مبين في اإليضاح ٤ )أ(. 

وتتكــون االســتثمارات في التمويل اإلســامي مما يلي:

أ(  حســب النوع

ب(  حســب القطاع

تتضمــن ترتيبــات الوكالة لدى المؤسســات المالية شــهادات إيداع إســامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحــدة المركزي بقيمة ١,٩٥ مليار درهم )٢٠١٧:   ٦-١
٠,٨٠ مليار درهم(.

٢٠١٧ ٢٠١٨

٩١,٩٦٨ ٦١٠,٩٠٨ مرابحة

٣,٨٣٣,٥٢٢ ٦-١  ٦,٦٠٦,٣١٨ ترتيبات وكالة

3,9٢٥,٤9٠ ٧,٢١٧,٢٢٦  

٢٠١٧ ٢٠١٨

٣١٤,٧٤٨ ٢٨٦,١٣٦  مرابحة السيارات

٦,٠٥٢,٤٩٢ ٦,٤٨٣,٦٣٦ مرابحة البضائع

١٦٩,٣١٨ ١١٢,٢٧٠ مرابحة العقارات

٣٣١,٩٧٦ ٤٠٤,٢٤٧ ذمم مرابحة مدينة أخرى

٧٩٩,٩٩٨ ١,٢٣٠,٢٤٩ مرابحة مجّمعة

٧,٦٦٨,٥3٢ ٨,٥١٦,٥3٨ إجمالي تمويل المرابحة

)٦٨٣,٩٣٦( )٦٦٧,٩٠٤( ناقصًا: أرباح مؤجلة

٦,9٨٤,٥9٦ ٧,٨٤٨,٦3٤ صافي تمويل المرابحة

١٤,٠٧٥,٨٣٨ ١٥,٣٣٧,٤٠٠ تمويل اإلجارة

٥١٧,٦١٩ ٦٣٧,١١٢ قرض حسن

٥٤,٦٢٨ ٧٢,١٩٦ ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

١,٢١٤,٥٧٥ ١,٦٨٥,١٦٩ استصناع

٢٢,٨٤٧,٢٥٦ ٢٥,٥٨٠,٥١١ مجموع االستثمارات في التمويل اإلسالمي

)١,١٣٩,٨٨١( )١,٤٥٦,٧٥١( ٧,١ ناقصًا: مخصص الخسارة لاستثمارات في التمويل اإلسامي

٢١,٧٠٧,3٧٥ ٢٤,١٢3,٧٦٠

٧,٤١٩,٩٥٤ ٧,٥١٥,٤٣٢ الدوائر والهيئات الحكومية

٥٨٤,٨٠٨  ٧١٣,٣٩٨ اإلنشاءات

٦١٧,٠٦٧ ٦٣٤,٩٦٢ التصنيع

٤٩٥,٣٥٤ ٥٢١,٣٥٥ المواصات

٣,٠٠٧,٩٨٠ ٣,٥١٧,٤٤٧ العقارات

٩٥٢,٥٠٠ ١,١١٥,٢٠١ التجارة

١٧٢,٠٩٠ ١٦٠,٤٦٨ المؤسسات المالية

٥٩٩,٧٨٥ ٦٣٠,٠٢١ خدمات أخرى

٣,٧٢٠,٠٠٠ ٥,٠١٠,٠٢٣ األفراد

٥,٩٦١,٦٥٤ ٦,٤٣٠,١٠٨ األفراد ذوي األصول الضخمة

)٦٨٣,٩٣٦( )٦٦٧,٩٠٤( أرباح مؤجلة

)١,١٣٩,٨٨١( )١,٤٥٦,٧٥١( ناقصًا: مخصص الخسارة لاستثمارات في التمويل اإلسامي

٢١,٧٠٧,3٧٥ ٢٤,١٢3,٧٦٠

٨٥مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٧. اســتثمارات في التمويل اإلســالمي )تابع(

يتــم بيــان التســويات بين األرصدة االفتتاحيــة والختامية لمخصص الخســارة أدناه.  ٧-١

٨. اســتثمارات في أوراق مالية

اســتثمارات في أوراق مالية - حســب الفئة

٢٠١٧

المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

١,١٣٩,٨٨١ - - - الرصيد في ١ يناير

٢٨٣,٩٤٣ - - - إعادة القياس وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

١,٤٢3,٨٢٤ ٨99,٨٦٤ 3٥٨,٦3٠ ١٦٥,33٠

- - )٢,٢٥٠( ٢,٢٥٠  تحويل إلى المرحلة األولى

- - ٨,٠٦٠ )٨,٠٦٠( تحويل إلى المرحلة الثانية

- ١٤١,٩٥٦ )١٤٠,٠٠٥( )١,٩٥١( تحويل إلى المرحلة الثالثة

٨٧,٦٥٤ ١١٠,١١٨ )٣٣,١٥٦( ١٠,٦٩٢ صافي مخصص الخسارة المعاد قياسه

)٤١,٦٨٠( )٤١,٦٨٠( - - مستردات

)١٣,٠٤٧( )١٣,٠٤٧( - - حذوفات

١,٤٥٦,٧٥١ ١,٠9٧,٢١١ ١9١,٢٧9 ١٦٨,٢٦١ الرصيد في 3١ ديسمبر

٢٠١٧ ٢٠١٨

١٠٤,٤٣٤ ٤٢,٣٧٧
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

- أسهم وصناديق

١,٠٦٦,٨٨٩

-

١,١٦٣,٨٧١

١,١٩١,٤٦٣

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

- أسهم وصناديق

- صكوك

١,٠٦٦,٨٨9 ٢،3٥٥،33٤

- )٩٥٨(  ناقصا مخصص الخسارة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

١,٠٦٦,٨٨9 ٢,3٥٤,3٧٦

٣,٨٨٢,٠١٩ ٣,٨٥٤,٢٧٠ موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

)١٩,٢٠٥( )٣٠,٥٧١( ناقصًا: مخصص الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

3,٨٦٢,٨١٤  3,٨٢3,٦99

٥,٠3٤,١3٧ ٦,٢٢٠,٤٥٢

٢٠١٧

١,٠٢٣,٩٢١ الرصيد في بداية السنة

)٣٨,٤١٢( المحذوف خال السنة

٢٥٣,٨٤٧ مخصص إضافي للسنة

)٩٩,٤٧٥( مبالغ مستردة خال السنة

١,١٣٩,٨٨١ الرصيد في نهاية السنة

٢٨٣,٩٤٣ إعادة القياس وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩

١,٤٢3,٨٢٤ الرصيد في ١ يناير

قــام المصــرف بشــراء اســتثمارات فــي حقــوق ملكيــة بمبلــغ ١٨٣,٦ مليــون درهــم خــال الســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٨ )٢٠١٧: ١٠٢,٨ مليــون   ٨-١
درهــم(. وتــم تصنيــف االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة التــي تــم شــراؤها خــال الســنة ضمــن القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة والقيمــة 

ــر. ــامل اآلخ ــل الش ــال الدخ ــن خ ــة م العادل

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٨٦



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٨. اســتثمارات فــي أوراق مالية )تابع(

اســتثمارات في أوراق مالية - حســب المدرج/ غير المدرج

تشــمل الصكــوك  الماليــه بالتكلفــه المطفــأة مبلــغ ٢,٢٣١ مليــون درهم )٢٠١٧: ٨٠١ مليون درهــم (, مرهونه مقابل مرابحات ســلع ) إيضاح ١٤-١(.  ٨-٢

اســتثمارات عقارية  .9

تتمثــل القيمــة الدفتريــة لاســتثمارات العقاريــة فــي القيمــة العادلــة للعقــارات التــي يتــم تحديدهــا مــن قبــل خبيــر تقييــم مســتقل لديــه المؤهــات 
المهنيــة المناســبة المعتــرف بهــا والخبــرة الحديثــة المتعلقــة بالموقــع الجغرافــي وفئــة العقــار الجــاري تقييمــه، وتتــم مراجعتهــا مــن قبــل أعضــاء 
ــي  ــة الت ــات الجوهري ــان االفتراض ــم بي ــوح، ويت ــوق المفت ــي الس ــائدة ف ــة الس ــى القيم ــاء عل ــة بن ــم العادل ــد القي ــم تحدي ــنوي. ت ــاس س ــى أس ــس اإلدارة عل مجل

ــاح ٢٨. ــي اإليض ــم ف ــر التقيي ــا خبي ــام به ق

عقــارات ُمحتفظ بهــا لغرض البيع  .١٠

٢٠١٧ ٢٠١٨

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

٦٧,٧٠٤ ٥,٥٦٣ مدرجة

٣٦,٧٣٠ ٣٦,٨١٤ غير مدرجة

١٠٤,٤3٤ ٤٢,3٧٧

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

٩٠٩,٧٧٧ ٢,١٢٣,٦٧٦ مدرجة

١٥٧,١١٢ ٢٣١,٦٥٨ غير مدرجة

)٩٥٨( ناقصا مخصص الخسارة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 

١,٠٦٦,٨٨9 ٢,3٥٤,3٧٦

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

٣,٢٣١,٨١٥ ٣,٠٠١,٩٥٥ مدرجة

٦٥٠,٢٠٤ ٨٥٢,٣١٥ غير مدرجة

)١٩,٢٠٥( )٣٠,٥٧١( ناقصًا: مخصص الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

3,٨٦٢,٨١٤ 3,٨٢3,٦99

٢,١٢٤,٣٥٩ ٢,١٦٧,٧٦٣ الرصيد في بداية السنة

٣٢,٨٥٠ ٢٤٨,٠٤٦ إضافات

٧٧,٣٧٢ - تحويل من محتفظ بها لغرض البيع

)١٦,٦٩٦( - تحويل إلى ممتلكات ومعدات

)٥٦,٤٠٦( )٨٧,٤٨٤( استبعادات

٦,٢٨٤ )١٠,١٩٦( )خسارة(/ ربح إعادة التقييم

٢,١٦٧,٧٦3 ٢,3١٨,١٢9 الرصيد في نهاية السنة

٥٦٨,٠٧٨ ٥٦٨,٠٧٨ الرصيد في بداية السنة

٥٧,٣٣٧ ١١٤,٥٠١ إضافات

٩٤,٧٠٦ - تحويل من ممتلكات ومعدات

)٧٧,٣٧٢( - تحويل إلى استثمارات عقارية

)٧٧,٧١٧( )١٢,٢١٨( استبعادات

)٢,١٢٤( )١١,٩٠١( خسارة انخفاض القيمة

٥٦٨,٠٧٨ ٦٥٨,٤٦٠ الرصيد في نهاية السنة
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)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

١١. موجودات أخرى

١٢. ممتلــكات ومعدات

١3. ممتلــكات ومعدات

١٤. مبالــغ مســتحقة إلى البنوك

٢٠١٧ ٢٠١٨

١٨١,٣٢٧ ٦٥,٨٤٣ مصاريف مدفوعة مقدمًا وسلفيات أخرى

٢٢٣,٧٧١ ٢٧٢,٨٣٩ أرباح مدينة

١٣٤,٣١٨ ٢٦٦,٣٥٦ مدينون متنوعون

١٧٢,٨٠٤ ١٣٨,٦٧٧ موجودات متاحة للبيع - موجودات المرابحة

٥٥,٧٤٧ ١١١,٦٥٦ أخرى

١٥٥,٢٩٧ ٩٧,٩٢٦ تعويضات بموجب القبوالت

- )٤٢,١٠٧( ناقصًا: مخصص الخسارة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ فيما يتعلق بالموجودات األخرى

- )٣,٢٨٥( ناقصًا: مخصص الخسارة وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩ فيما يتعلق باالعتمادات المستندية 
وخطابات الضمان

9٢3,٢٦٤ )9٠٧،9٠٥(

٤,٠٧٢,١٨٨ ٥,٩٨٨,٣٢٦ ١٤,١ ودائع ألجل

٤,٠٥٣ ٥٦٠,٤٥٥ تحت الطلب

٤,٠٧٦,٢٤١ ٦,٥٤٨,٧٨١

٢٠١٧ ٢٠١٨
٨,١٠٣,٤٩٣ ٧,٨١٥,٣٢٠ حسابات جارية
٢,٢٩٨,٣٠٤ ٢,٢٢٣,٧٩١ حسابات توفير
٧٩٩,٢٨٦ ٤٣٧,٨٧٠ حسابات وطني/ تحت الطلب
١٠,٦٦١,١٢٥ ١٥,٤٣٥,٣٤٨ ودائع ألجل
٤٥٦,٣١٥ ٥٢٥,٩٤٦ ودائع هامشية

٢٢,3١٨,٥٢3 ٢٦,٤3٨,٢٧٥

المجموع
رأسمالية أعمال

قيد اإلنجاز
مركبات

حاسوب

معدات

معدات

وأثاث وتجهيزات
 بنظام التملك

الحر أرض ومباٍن

التكلفة
١,١٤٢,٣٠٠ ١٦,٥٦٤ ٥,٧٣٣ ١٠٦,٣٢١ ١٢٧,٩٨٨ ٨٨٥,٦٩٤ كما في ١ يناير ٢٠١٨

٤١,١٤٩ ٢٨,٨٧٦ ٧٧٩ ٦,٢٧٣ ٥,٠٥٤ ١٦٧ إضافات
)١٠,١٦٥( - )٣٩٠( )٥,٩٣٤( )٩٩٩( )٢,٨٤٢( استبعادات

- )٨,٣٧٦( - ٣,١٩٨ ١,٨٤٧ ٣,٣٣١ رسملة
١,١٧3,٢٨٤ 3٧,٠٦٤ ٦,١٢٢ ١٠9,٨٥٨ ١33,٨9٠ ٨٨٦,3٥٠ كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

االستهالك المتراكم
٢٨٢,٩٩٩ - ٣,٩٠٧ ٣٨,٦٩١ ١٠٥,٧٤٣ ١٣٤,٦٥٨ كما في ١ يناير ٢٠١٨

٤١,٦٩٤ - ٩١٠ ١٨,٢٦٦ ٩,٧٢٧ ١٢,٧٩١ المحّمل السنة
)١٠,٠٩٦( - )٣٩٠( )٥,٩٠٧( )٩٥٧( )٢,٨٤٢( استبعادات

3١٤,٥9٧ - ٤,٤٢٧ ٥١,٠٥٠ ١١٤,٥١3 ١٤٤,٦٠٧ كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

صافي القيمة الدفترية

٨٥٨,٦٨٧ 3٧,٠٦٤ ١,٦9٥ ٥٨,٨٠٨ ١9,3٧٧ ٧٤١,٧٤3 كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

٨٥9,3٠١ ١٦,٥٦٤ ١,٨٢٦ ٦٧,٦3٠ ٢٢,٢٤٥ ٧٥١,٠3٦ كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

١٤-١  تشــمل الودائــع ألجــل أرصــده بقيمــة ٢,٣٧٦ مليــون درهــم ) ٢٠١٧ : ٨٥٠ مليــون ( والتــي تمثــل مرابحــات ســلع مرهونــة , حيــث قامــت المجموعــة برهــن 
ــى ٦  ــور + ٠,٤٥٪ ال ــهر ليب ــن ٣ أش ــن بي ــاح م ــبة ارب ــع نس ــل الودائ ــدة.  تتحم ــذه األرص ــل ه ــم ( مقاب ــون دره ــم )٢٠١٧: ٨٠١ ملي ــون دره ــة ٣,٢٣١ ملي ــوك بقيم صك
أشــهر ليبــور +١,١٥٪ , حيــث تســتحق هــذه الودائــع مــا بيــن ٢٠١٩ الــى ٢٠٢٣. تحتــوي الودائــع ألجــل علــى مرابحــه بقيمــة ٩٧٣ مليــون درهــم )٢٠١٧: ٩٧٣ مليــون 

ــو ٢٠١٩.  ــهر ليبــور +١,٦٥٪ للســنه ومســتحقت الدفــع فــي ماي ــاح  ٣ اش درهــم (, تحمــل نســبة ارب

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٨٨



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

١٧. رأس المال

١٥. صكوك مســتحقة الدفع

٢٠١٧ ٢٠١٨ إيضاح

١٥٧,٤١٢ ٢٥٥,١٢٩   أرباح دائنة

١٦,٣٧٩ ٢٨,٥٣٨ مستحقات ومخصصات

٩٢,٦١٣ ٧٧,٥٠١ ذمم دائنة

٦٢,٢١١ ٦٧,٧٦٠ مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٦,٨١١ ١١,١٢٨ احتياطي األرباح

٦٥,٠٨٤ ٤٨,٦٩٧ شيكات مصدقة

١٥٥,٢٩٧ ٩٧,٩٢٦ التزامات بموجب القبوالت

٢٤٣,٠٣١ ٢٢٢,٩٢٨ دائنون متنوعون
٨٠٨,٨3٨ ٨٠9,٦٠٧

٢,٤٢٥,٥٠٠ ٢,٩٣٤,٨٥٥ الرصيد في بداية السنة

٢٤٢,٥٥٠ - إصدار أسهم منحة

٢٦٦,٨٠٥ - ١٧,١ تحويل صكوك

٢,93٤,٨٥٥ ٢,93٤,٨٥٥ الرصيد في نهاية السنة

٢٠١٧ ٢٠١٨ تاريخ االستحقاق اسم الُمصدر

معدل الربح القيمة الدفترية معدل الربح القيمة الدفترية

٢,٩٥٠٪ ١,٨٣٥,٩٦٢ - - ١٥ أبريل ٢٠١٨ صكوك مصرف الشارقة اإلسامي المحدودة ٣

٢,٨٤٣٪ ١,٨٣٤,٢٦٨ ٢,٨٤٣٪ ١,٨٣٥,٢٧٢ ١٧ مارس ٢٠٢٠ صكوك مصرف الشارقة اإلسامي ٢٠٢٠  
٣,٠٨٤٪ ١,٨٣١,٥١٣ ٣,٠٨٤٪ ١,٨٣٢,٨٦١ ٨ سبتمبر ٢٠٢١ صكوك مصرف الشارقة اإلسامي ٢٠٢١

- - ٤,٢٣١٪ ١,٨٣١,٤٧٠ ١٧ أبريل ٢٠٢٣ صكوك مصرف الشارقة اإلسامي ٢٠٢٣
٥,٥٠١,٧٤3 ٥,٤99,٦٠3 المجموع

قــام المصــرف مــن خــال ترتيبــات تمويــل قصيــرة األجــل متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية بطــرح صكــوك مقّومــة بالــدوالر األمريكــي بقيمــة ١,٨٣ 
مليــار درهــم )٥٠٠ مليــون دوالر أمريكــي( فــي ١٨ أبريــل ٢٠١٨. وتــم إدراج الصكــوك فــي البورصــة األيرلنديــة وناســداك دبــي.

تتضمــن شــروط الترتيبــات تحويــل بعــض ذمــم اإلجــارة المدينــة واالســتثمارات فــي األوراق الماليــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية الخاصــة بالمصــرف 
ــت  ــاص تأسس ــرض خ ــأة ذات غ ــي منش ــدرة“(، وه ــات الُمص ــدودة ٣ )“الجه ــامي المح ــارقة اإلس ــرف الش ــوك مص ــركة صك ــى ش ــتركة“( إل ــودات المش )“الموج
بهــدف إصــدار الصكــوك. ومــن حيــث الجوهــر تظــل هــذه الموجــودات ذات الملكيــة المشــتركة تحــت ســيطرة المصــرف، وبالتالــي سيســتمر االعتــراف 
ــا  ــي يتحمله ــائر الت ــة الخس ــوية كاف ــداً بتس ــرف تعه ــدم المص ــد ق ــر، فق ــة التعث ــي حال ــة. وف ــدة للمجموع ــة الموح ــات المالي ــي البيان ــودات ف ــذه الموج به

ــوك. ــو الصك حامل

ــذه  ــون ه ــع أن تك ــن المتوق ــرة. وم ــودات المؤج ــق بالموج ــا يتعل ــتلمة فيم ــدات المس ــن العائ ــنوي م ــف الس ــع نص ــغ التوزي ــدرة مبل ــات الُمص ــتدفع الجه س
العائــدات كافيــة لتغطيــة مبلــغ التوزيــع نصــف الســنوي مســتحق الدفــع لحملــة الصكــوك. وقــد تعهــد المصــرف عنــد االســتحقاق بإعــادة شــراء الموجــودات 

بســعر ممارســة يبلــغ ١,٨٣ مليــار درهــم )٥٠٠ مليــون دوالر أمريكــي(.  

١٦. مطلوبــات أخرى

يتألــف رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل لدى المصرف من ٢,٩٣٤,٨٥٥,٠٠٠ )٢٠١٧: ٢,٩٣٤,٨٥٥,٠٠٠( ســهم قيمــة كل منها درهم واحد.

ــة للمصــرف بمــا يعــادل ١٠٪ مــن رأس المــال. وتــم  ــع األخيــر مــن عــام ٢٠١٧ صكــوكًا دائمــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم عادي ١٧-١   أصــدر المصــرف خــال الرب
ــى  ــوك إل ــل الصك ــار بتحوي ــع خي ــدار م ــخ اإلص ــي تاري ــا ف ــرف كم ــال المص ــن رأس م ــادل ١٠٪ م ــا يع ــم بم ــغ ٢٦٦,٨٠٥,٠٠٠ دره ــة بمبل ــوك الدائم ــذه الصك ــدار ه إص
ــان  ــارقة للضم ــدوق الش ــل صن ــن قب ــل م ــة بالكام ــوك الدائم ــي الصك ــاب ف ــم االكتت ــهم. ت ــكل س ــد ل ــم واح ــمية دره ــة اس ــرف بقيم ــة للمص ــهم عادي أس
االجتماعــي )المســتثمر(، وهــو صنــدوق وقــف تأّســس بموجــب المرســوم األميــري رقــم ٦٦ لســنة ٢٠١٨ الصــادر عــن صاحــب الســمو حاكــم إمــارة الشــارقة. 
ــاء الصكــوك. وقــد مــارس المســتثمر خيــار تحويــل  ــهر أو عنــد إنه حملــت الصكــوك ربحــًا بنســبة ٢٪ ســنويًا يســتحق الدفــع إلــى المســتثمر كل ســتة أش

ــتثمر. ــتحقة للمس ــاح المس ــع األرب ــع جمي ــوك ودف ــاء الصك ــم إنه ــل، ت ــد التحوي ــرف. وبع ــة للمص ــهم عادي ــى أس ــوك إل الصك

٨٩مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

األرباح  توزيعات   .١٨

ــة بنســبة ٨٪ مــن رأس المــال المدفــوع بقيمــة  ــاح نقدي ــر ٢٠١٨، تــم اعتمــاد توزيعــات أرب خــال االجتمــاع العــام الســنوي للمســاهمين المنعقــد فــي ١٠ فبراي
ــة  ــة، بقيم ــهم مملوك ــكل ١٠ أس ــد ل ــهم واح ــدل س ــة بمع ــهم منح ــات أس ــمبر ٢٠١٧ )٢٠١٧: ١٠٪ توزيع ــي ٣١ ديس ــة ف ــنة المنتهي ــم للس ــون دره ٢٣٤,٨ ملي

ــمبر ٢٠١٦(. ــي ٣١ ديس ــة ف ــنة المنتهي ــم للس ــون دره ٢٤٢,٦ ملي

مكافــآت مقترحــة ألعضاء مجلس اإلدارة  .١9

ــم )٢٠١٧:  ــون دره ــس اإلدارة ٥,٣ ملي ــاء مجل ــة ألعض ــآت المقترح ــغ المكاف ــنة ٢٠١٥، تبل ــم )٢( لس ــة رق ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــم ١٦٩ م ــادة رق ــًا للم طبق
ــم(. ــون دره ٥,٣ ملي

احتياطيات  .٢٠

ــى  ــدت، إل ــنوية، إن وج ــاح الس ــن األرب ــل ١٠٪ م ــرف تحوي ــى المص ــن عل ــام ٢٠١٨، يتعي ــم ١٤ لع ــادي رق ــون اإلتح ــا للقان ــرف، وطبق ــي للمص ــام األساس ــًا للنظ وفق
ــاح  ــن األرب ــل ١٠٪ م ــرف تحوي ــي للمص ــام األساس ــًا للنظ ــم وفق ــا ت ــال. كم ــن رأس الم ــبة ٥٠٪ م ــاويًا لنس ــي مس ــذا االحتياط ــح ه ــى يصب ــي حت ــي القانون االحتياط
الســنوية، إن وجــدت، إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى عــام ٢٠٠٥، والحقــًا تــم إيقــاف التحويــل فــي االجتمــاع العــام العــادي بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة. 

ــس اإلدارة. ــات مجل ــى توصي ــاًء عل ــادي بن ــام الع ــاع الع ــا االجتم ــي يحدده ــراض الت ــي األغ ــي ف ــي النظام ــتخدام االحتياط ــن اس ويمك

المصــرف  عــن  الصــادرة   ٩ رقم  المالية  للتقارير  الدولــي  المعيــار  تطبيــق  حول  المالية  والمؤسسات  للبنوك  اإلرشادية  المذكــرة  إلــى  اســتناداً  أنــه  كمــا 
ــا في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.  ــة لمخاطر االئتمان كم ــاب مخصص عام بنسبة ١,٥٪ من الموجودات المرجح ــرف باحتس ــام المص ــد ق ــزي في مارس ٢٠١٨، فق المرك
وتــم تحويــل الفــرق بيــن نســبة ١,٥٪ للموجــودات المرجحــة لمخاطــر االئتمــان والخســارة االئتمانيــة المجّمعــة للمرحلتيــن األولــى والثانيــة مــن األربــاح 
المحتجــزة إلــى احتياطــي عــام لإلنخفــاض فــي القيمــة غيــر القابــل للتوزيــع. وفيمــا لــو تــم االعتــراف باحتياطــي االنخفــاض فــي القيمــة العــام فــي بيــان األربــاح 

ــم.  ــون دره ــع ٦٦,٧ ملي ــت بواق ــد إنخفض ــنة ق ــاح الس ــت أرب ــمبر ٢٠١٨، لكان ــي ٣١ ديس ــة ف ــنة المنتهي ــد للس ــائر الموح أو الخس

يتألــف احتياطــي القيمــة العادلــة مــن صافــي التغير المتراكم فــي القيم العادلــة للموجودات المالية من خال الدخل الشــامل اآلخر.

 احتياطي القيمة
العادلة

  احتياطي عام
 لالنخفاض في

القيمة
نظامي احتياطي قانوني احتياطي

)٣٩,٤٨٨( - ٨٩,٠٠٨ ١,٣٧٧,٩٠٢ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
١٨٣ ٦٦,٧١٧ - ٥١,٣٦٢ تحويل إلى االحتياطي

)٤٨,٢٣٢( - - - التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية
)٨٧,٥3٧( ٦٦,٧١٧ ٨9,٠٠٨ ١,٤٢9,٢٦٤ الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١٨

٢٠١٧ ٢٠١٨

٥٨,٧٠٥ ١١٢,١٠٩ إيرادات من مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢٩٣,٧٤٨ ٣٤٢,٣٤٣ إيرادات من تمويل المرابحة

٢٧,١١٨ ٤٥,٠٠٨ إيرادات من المنتجات المشتركة

٦٩٤,٤٦٥ ٧٥٢,٥٤٨ إيرادات من تمويل اإلجارة

٣٦,٩٧١ ٧١,١٧٦ إيرادات من منتجات التمويل اإلسامي األخرى

١,١١١,٠٠٧ ١,3٢3,١٨٤

إيرادات من االســتثمار في التمويل اإلســالمي  .٢١

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٩٠



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢٠١٧ ٢٠١٨

٢١٢,٢٩٢ ٢٦٦,٤١٣ إيرادات أرباح من صكوك

١٢,١٧٧ ٤,٦٥٤ إيرادات من استثمارات أخرى

٢٠٠,٩٥٥ ١٩٨,٥١١ صافي الرسوم والعموالت

٢٩,٦٤٩ ٣١,٥١٩ صافي إيرادات اإليجار

٢٥,٨٤٢ ٢٥,٦٣٢ صافي األرباح من التعامل في العمات األجنبية

٢٣,٤٥٠ ٥,٥٧٩ صافي اإليرادات من بيع عقارات ُمحتفظ بها لغرض البيع

- ٢١,٥٥٢ صافي اإليرادات من بيع استثمارات عقارية

٦,٢٨٤ )١٠,١٩٦( صافي )الخسارة(/ األرباح من إعادة تقييم استثمارات عقارية

)٢,١٢٤( )١١,٩٠١( خسائر إعادة تقييم عقارات ُمحتفظ بها لغرض البيع

٢,٢٠٦ ٢,٢٩٦ إيرادات تشغيلية أخرى

٥١٠,٧3١ ٥3٤,٠٥9

)٣٨٧,٠٤٠( )٤١٩,٤٥٨( تكاليف موظفين

)١٢٢,٠٧٥( )١٥٨,٧٥٩( مصاريف عمومية وإدارية أخرى

)٤١,٦٣٠( )٣٦,٠٢٩( استهاك

)٥٥٠,٧٤٥( )٦١٤,٢٤٦(

٣٠٤,٩٩٩ ٥٤٦,٢٢٢ توزيعات على المودعين

٢,٣٢٥ )٥,٦٨٣( تعديات أخرى

3٠٧,3٢٤ ٥٤٠,٥39

مخصص االستثمار في التمويل اإلسامي أ( 

)٢٥٣,٨٤٧( )٨٧,٦٥٤( مخصص مرصود خال السنة

٩٩,٤٧٥ ٤١,٦٨٠ مبالغ مستردة خال السنة

)١٥٤,3٧٢( )٤٥,9٧٤(

مخصص آخر ب( 

- )٥٧٢( صافي الخسائر االئتمانية المتوقعة من موجودات مالية أخرى

٤,٩٢٦ ٨,٤٠٣ مبالغ مستردة - الذمم المدينة للشركات التابعة

٤,9٢٦ ٧,٨3١

٦٢٩ ١,٣٧٤ مبالغ مستردة أخرى خال السنة ج( 

)١٤٨,٨١٧( )3٦,٧٦9( مجموع المخصصات - صافية من المبالغ المستردة

اســتثمارات ورســوم وعموالت وإيرادات أخرى – بالصافي  .٢٢

مصاريــف عمومية وإدارية  .٢3

توزيعــات على المودعين  .٢٥

يتــم توزيــع األربــاح بيــن المودعيــن والمســاهمين حســب الطــرق التــي اعتمدتهــا هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية بالمصــرف اعتبــاراً مــن ١ يوليــو ٢٠٠٢. وقــد 
قــام المصــرف بتطبيــق “طريقــة الوعــاء المشــترك“ كأســاس لتوزيــع األربــاح بيــن المودعيــن والمســاهمين. وفيمــا يلــي نتائــج تطبيــق هــذه الطريقــة:

مخصصــات - صافية من المبالغ المســتردة  .٢٤

٩١مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢٠١٧ ٢٠١٨

النقد وما في حكمه يشمل:

٣,١٠٣,١١١ ٢,٤٤٠,٨٦٨ نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

٣,٩٢٥,٤٩٠ ٧,٢١٧,٢٢٦ مرابحة وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

)٤,٠٧٦,٢٤١( )٦,٥٤٨,٧٨١( ناقصا: مبالغ مستحقة للبنوك

٢,٩٥٢,٣٦٠ ٣,١٠٩,٣١٣

)١,٧٢٧,٩١٨( )١,٦٨٩,٧١١( ناقصًا: االحتياطيات النقدية لدى المصرف المركزي

)٦٠٦,٠٤٥( )٢,٨٤١,٩٩٤( ناقصًا: المبالغ المستحقة من البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثاثة أشهر

١,٥٥٦,٤٧٧ ٤,٥١٥,٦٨٠ زائداً: المبالغ المستحقة للبنوك بفترة استحقاق أصلية تزيد عن ٣ أشهر

٢,١٧٤,٨٧٤ 3,٠93,٢٨٨ نقد وما في حكمه

ربحية الســهم األساســية والمخّفضة  .٢٦

يرتكــز احتســاب ربحيــة الســهم علــى األربــاح البالغــة ٥١٠,٤ مليــون درهــم )٢٠١٧: ٤٧٧,٧ مليــون درهــم( عــن الســنة مقســومة علــى المتوســط المرجــح لعــدد 
األســهم القائمــة خــال الســنة. ال يوجــد أي تأثيــر للتخفيــض علــى ربحيــة الســهم األساســية.

النقــد وما في حكمه  .٢٧

ال تحمــل االحتياطيــات النقديــة لــدى المصــرف المركزي أي أرباح، كما أنهــا غير متاحة لتمويــل العمليــات اليومية للمصرف.  ٢٧-١

٢٨. التقديرات المحاســبية الرئيســية واألحكام المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية

إلــى  باإلضافــة  التاليــة  الماليــة  الســنة  خــال  والمطلوبــات  للموجــودات  المعلنــة  المبالــغ  علــى  تؤثــر  وافتراضــات  تقديــرات  بوضــع  المجموعــة  تقــوم 
ــرى،  ــل أخ ــابقة وعوام ــرة الس ــز علــى الخب ــكام وهــي ترتك ــرات واألح ــم التقدي ــتمرة تقيي ــورة مس ــم بص ــة. تت ــة العادل ــك والقيم ــة علــى ذل ــات المترتب المخصص

بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية، التــي يعتقــد بأنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة.

وعلــى وجــه التحديــد، يتطلب من اإلدارة وضع أحــكام هامة فيمــا يتعلق بما يلي:

خســائر انخفاض قيمة االســتثمار في التمويل اإلســالمي واالســتثمارات في الصكوك والموجودات األخرى

ــنوية  ــع س ــورة رب ــة بص ــاض القيم ــم انخف ــرى لتقيي ــودات األخ ــامي والموج ــل اإلس ــي التموي ــتثمار ف ــة باالس ــا الخاص ــة محافظه ــة بمراجع ــوم المجموع تق
علــى األقــل. ولتحديــد مــدى ضــرورة قيــد خســارة انخفــاض القيمــة ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد، تقــوم المجموعــة بوضــع أحــكام لمعرفــة مــا إذا 
كانــت هنــاك أي معطيــات جديــرة بالماحظــة تشــير إلــى وجــود انخفــاض يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة مــن إحــدى محافــظ 

االســتثمار فــي التمويــل اإلســامي والموجــودات األخــرى قبــل تحديــد النقــص فــي أي مــن الذمــم المدينــة داخــل تلــك المحفظــة.

ــامي  ــل اإلس ــي التموي ــتثمار ف ــة االس ــاض قيم ــاس انخف ــبية لقي ــات المحاس ــق المتطلب ــد تطبي ــة عن ــة المطلوب ــكام الجوهري ــن األح ــدد م ــًا ع ــاك أيض هن
ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــرى، منه ــودات األخ والموج

تحديــد معاييــر زيادة مخاطر االئتمــان بصورة جوهرية. •
اختيــار النمــاذج واالفتراضات المناســبة لقياس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة. •
تحديــد العــدد والــوزن النســبي للســيناريوهات المســتقبلية لــكل نوع من المنتجات/ األســواق وما يرتبط بها من الخســائر االئتمانيــة المتوقعة. •
إنشــاء مجموعــات مــن الموجودات الماليــة المماثلة ألغراض قياس الخســائر االئتمانيــة المتوقعة. •

ــروف  ــي الظ ــة أو ف ــة معين ــي مجموع ــاء ف ــداد للعم ــة الس ــي حال ــلبيًا ف ــراً س ــاك تغي ــأن هن ــد ب ــة تفي ــرة بالماحظ ــات جدي ــة معطي ــذه األدل ــن ه ــد تتضم ق
ــرة  ــة الجدي ــات التفصيلي ــبة للمعطي ــة. بالنس ــي المجموع ــودات ف ــق بالموج ــا يتعل ــداد فيم ــن الس ــر ع ــط بالتأخ ــي ترتب ــة الت ــة أو المحلي ــة القومي االقتصادي

ــاح ٤)أ(. ــاح ٣)٦( واإليض ــى اإليض ــوع إل ــى الرج ــة، يرج ــة المتوقع ــارة االئتماني ــول الخس ــة ح ــرة بالماحظ ــر الجدي وغي

خســائر انخفــاض قيمة االســتثمارات في األوراق المالية

ــة  ــة الحالي ــول القيم ــرات اإلدارة ح ــل تقدي ــى أفض ــاًء عل ــة بن ــاض القيم ــد انخف ــة لتحدي ــورة فردي ــة بص ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــم االس ــرف بتقيي ــوم المص يق
ــا  ــل. كم ــرف المقاب ــي للط ــز المال ــول المرك ــكام ح ــع أح ــوم اإلدارة بوض ــة، تق ــات النقدي ــذه التدفق ــر ه ــد تقدي ــتامها. وعن ــع اس ــي يتوق ــة الت ــات النقدي للتدفق

يتــم أيضــا وضــع أحــكام عنــد مراجعــة العوامــل التــي توضــح وتحــدد الدليــل الموضوعــي علــى انخفــاض قيمــة االســتثمارات فــي األوراق الماليــة.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٩٢



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢٨. التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامة المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية )تابع(

تقييــم األدوات المالية

تقــوم المجموعــة بقيــاس القيــم العادلــة باســتخدام تسلســل القيمــة العادلــة المبيــن أدنــاه الــذي يعكــس أهميــة المعطيــات المســتخدمة فــي عمليــات 
القيــاس.

المســتوى األول: المعيطات التي تمثل أســعار الســوق المدرجة )غير المعدلة( في األســواق النشــطة ألدوات متطابقة.

المســتوى الثانــي: المعطيــات، بخــاف األســعار المدرجــة ضمــن المســتوى األول، الجديــرة بالماحظــة إمــا بطريقــة مباشــرة )وهــي األســعار( أو غيــر مباشــرة 
)وهــي المســتمدة مــن األســعار(. تشــمل هــذه الفئــة األدوات التــي يتــم تقييمهــا باســتخدام أســعار الســوق المدرجــة فــي أســواق نشــطة ألدوات مماثلــة، أو 
ــرة  األســعار المدرجــة ألدوات متطابقــة أو مماثلــة فــي أســواق تعتبــر أقــل نشــاطًا، أو أســاليب التقييــم األخــرى بحيــث تكــون كافــة المعطيــات الهامــة جدي

بالماحظــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن بيانــات الســوق.

المســتوى الثالــث: المعطيــات غيــر الجديــرة بالماحظــة. وتشــمل هــذه الفئــة كافــة األدوات التــي تتضمــن أســاليب تقييمهــا معطيــات غيــر مســتندة إلــى 
ــي  ــى األدوات الت ــة عل ــذه الفئ ــتمل ه ــم األداة. تش ــة تقيي ــى عملي ــري عل ــر جوه ــة تأثي ــرة بالماحظ ــر الجدي ــات غي ــون للمعطي ــة ويك ــرة بالماحظ ــات جدي بيان
ــة غيــر ملحوظــة لكــي تعكــس  ــا اســتناداً إلــى األســعار المدرجــة ألدوات مماثلــة حيــث يقتضــي األمــر إجــراء تعديــات أو وضــع افتراضــات جوهري يتــم تقييمه

الفــروق بيــن األدوات.

تعتــرف المجموعــة بالتحويــات بيــن مســتويات قيــاس القيمة العادلة فــي نهاية فترة التقريــر التي يظهر فيهــا التغيير.

النقديــة المخصومــة والمقارنــة مــع أدوات مماثلــة توجــد لهــا أســعار ســوقية  التدفقــات  التقييــم صافــي القيمــة الحاليــة ونمــاذج  تتضمــن أســاليب 
ملحوظــة ونمــاذج تقييــم أخــرى. تشــتمل االفتراضــات والمعطيــات المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم علــى معــدالت الربــح المعياريــة والخاليــة مــن 
المخاطــر، وفــروق االئتمــان عنــد تقديــر معــدالت الخصــم، وأســعار الســندات واألســهم، وأســعار صــرف العمــات األجنبيــة، وأســعار مؤشــرات األســهم، 
ــعر  ــح الس ــذي يوض ــة ال ــة العادل ــاس القيم ــى قي ــول إل ــو الوص ــم ه ــاليب التقيي ــن أس ــدف م ــا. إن اله ــط بينه ــل الرب ــعار وعوام ــي األس ــة ف ــات المتوقع والتقلب

ــاس. ــخ القي ــي تاري ــوق ف ــي الس ــاركين ف ــن مش ــة بي ــة نظامي ــب معامل ــزام بموج ــوية االلت ــه لتس ــل أو دفع ــع األص ــن بي ــه م ــن قبض ــذي يمك ال

ــوية  ــه لتس ــل أو دفع ــع األص ــن بي ــه م ــن قبض ــذي يمك ــعر ال ــح الس ــذي يوض ــة ال ــة العادل ــاس القيم ــى قي ــول إل ــو الوص ــم ه ــاليب التقيي ــن أس ــدف م إن اله
االلتــزام بموجــب معاملــة نظاميــة بيــن مشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس.

ــة  ــًا للجن ــة إداري ــة وتابع ــن اإلدارة االعتيادي ــتقلة ع ــم مس ــدة تقيي ــار وح ــك اإلط ــن ذل ــة. ويتضم ــم العادل ــاس القي ــام لقي ــار ع ــع إط ــة بوض ــت المجموع قام
االســتثمار، ومســؤولة بصــورة عامــة عــن التحقــق المســتقل مــن نتائــج عمليــات المتاجــرة واالســتثمار وكافــة القياســات الهامــة للقيمــة العادلــة.

تشــتمل الضوابط المحــددة على ما يلي:

التحقــق من األســعار الملحوظة. •
إعــادة تنفيذ نمــاذج التقييم. •
مراجعــة واعتمــاد النمــاذج الجديــدة والتغيرات على النمــاذج التي تدخل في عمليــة التقييم. •
معايــرة واختبــار النمــاذج مقابــل المعامات الســوقية الملحوظة وذلك على فتــرات منتظمة. •
تحليــل وفحص حــركات التقييم الهامة. •
مراجعــة المعطيــات الهامــة غيــر الجديــرة بالماحظــة وتعديــات التقييــم والتغيــرات الهامــة علــى قيــاس القيمــة العادلــة لــألدوات ضمــن المســتوى  •

الثالــث ومقارنتهــا مــع الشــهر الســابق بواســطة لجنــة االســتثمار.

يتــم عرض مشــكات التقييــم الجوهرية على لجنة االســتثمار.

٩٣مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامة المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية )تابع(  .٢٨

تقييــم األدوات المالية )تابع(

يوضــح الجــدول المبيــن أدنــاه تحليــًا للموجــودات المالية وغيــر المالية المقاســة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حســب تسلســل مســتويات قياس 
القيمــة العادلة:

المجموع  المستوى
الثالث المستوى الثاني المستوى األول إيضاح 3١ ديسمبر ٢٠١٨

الموجودات المالية
٤٢,٣٧٧ ٣٦,٨١٤ - ٥,٥٦٣ ٨ استثمارات في أوراق مالية - بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

٢,٣٥٤,٣٧٦ ٢٣١,٦٥٨ - ٢,١٢٢,٧١٨ ٨ استثمارات في أوراق مالية - بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
٢,39٦,٧٥3 ٢٦٨,٤٧٢ - ٢,١٢٨,٢٨١ المجموع

الموجودات غير المالية

٢,3١٨,١٢9 ٢,3١٨,١٢9 - - 9 استثمارات عقارية

3١ ديسمبر ٢٠١٧

الموجودات المالية
١٠٤,٤٣٤ ٣٦,٧٣٠ - ٦٧,٧٠٤ ٨ استثمارات في أوراق مالية - بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة

١,٠٦٦,٨٨٩ ١٥٧,١١٢ - ٩٠٩,٧٧٧ ٨ استثمارات في أوراق مالية - بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
١,١٧١,3٢3 ١93,٨٤٢ - 9٧٧,٤٨١ المجموع

الموجودات غير المالية

٢,١٦٧,٧٦3 ٢,١٦٧,٧٦3 - - 9 استثمارات عقارية

٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٨ الموجــودات المالية

 القيمة العادلة
 من خالل الدخل

الشامل اآلخر

 القيمة العادلة
 من خالل الربح أو

الخسارة

 القيمة العادلة
 من خالل الدخل

الشامل اآلخر

 القيمة العادلة
 من خالل الربح أو

الخسارة
١٠٠,٢٣٤ - ١٥٧,١١٢ ٣٦,٧٣٠ الرصيد كما في ١ يناير

)٩,٢٣٦( - ١,٠٨٦ ٨٤ ربح إعادة التقييم
٦٦,١١٤ ٣٦,٧٣٠ ٧٣,٤٦٠ - إضافات

١٥٧,١١٢ 3٦,٧3٠ ٢3١,٦٥٨ 3٦,٨١٤ كما في 3١ ديسمبر

خــال عــام ٢٠١٨ )٢٠١٧: ال شــيء(، لــم تكن هناك تحويــات ألي موجودات مالية فيمــا بين مســتويات القيمة العادلة.

يوضــح الجــدول التالــي التســوية بيــن األرصــدة االفتتاحية واألرصدة الختامية لقياســات القيمــة العادلة في المســتوى الثالث من مســتويات قياس القيمة 
العادلــة لاســتثمارات في األوراق المالية:

٢٠١٧ ٢٠١٨ الموجــودات غير المالية

٢,١٢٤,٣٥٩ ٢,١٦٧,٧٦٣ الرصيد في بداية السنة

٣٢,٨٥٠ ٢٤٨,٠٤٦ إضافات

٧٧,٣٧٢ - تحويل من محتفظ بها لغرض البيع

)٥٦,٤٠٦( )٨٧,٤٨٤( استبعاد

٦,٢٨٤ )١٠,١٩٦( ربح إعادة التقييم

)١٦,٦٩٦( - تحويل إلى ممتلكات ومعدات

٢,١٦٧,٧٦3 ٢,3١٨,١٢9 الرصيد في نهاية السنة

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٩٤



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامة المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية )تابع(  .٢٨

المعطيــات غيــر الجديــرة بالمالحظة المســتخدمة في قيــاس القيمة العادلة

ــل  ــن قب ــة م ــات المقدم ــى المعلوم ــة إل ــا، باإلضاف ــة به ــم الخاص ــات التقيي ــال عملي ــن خ ــتثماراتها م ــة اس ــتمر بمراقب ــكل مس ــتثمار بش ــوم إدارة االس تق
مديــر الصنــدوق. وبنــاًء علــى طبيعــة الموجــودات ذات الصلــة، يتــم اســتخدام األســاليب الكميــة مثــل القيمــة المتبقيــة، أو التدفقــات النقديــة المخصومــة/ 

ــة. ــوقية واالقتصادي ــات الس ــن التوقع ــي تتضم ــة الت ــاليب النوعي ــتخدام األس ــًا اس ــم أيض ــة. ويت ــوقية المقارن ــة الس ــيناريو، أو القيم ــل الس تحلي

تأثيــر المعطيــات غيــر الجديــرة بالمالحظة على قيــاس القيمة العادلة

علــى الرغــم مــن أن المجموعــة تعتقــد أن تقديراتهــا المتعلقــة بالقيمــة العادلــة تعتبر مناســبة، فــإن اســتخدام منهجيــات أو افتراضات مختلفة قــد يؤدي إلى قياســات 
مختلفــة للقيمــة العادلــة. وفيمــا يتعلــق بقياســات القيمــة العادلــة فــي المســتوى الثالــث، فــإن أي تغير بنســبة ١٠٪ في افتــراض أو أكثر ســيكون لــه التأثيــر التالي:

األدوات الماليــة غيــر المقاســة بالقيمة العادلة

يوضــح الجــدول التالــي القيــم العادلــة لألدوات المالية غير المقاســة بالقيمــة العادلة )التكلفــة المطفأة(، كما يقدم تحليًا لها حســب المســتوى في 
تسلســل مســتويات قيــاس القيمــة العادلة. وقد تم ســابقًا اإلفصاح عن تسلســل مســتويات قيــاس القيمة العادلة لــألدوات المالية المقاســة بالقيمة 

العادلــة في اإليضاح رقم ٢٨.

التأثير على الدخل الشامل اآلخر التأثير على األرباح أو الخسائر

سلبي إيجابي سلبي إيجابي 3١ ديسمبر ٢٠١٨

)٢٣,١٦٦( ٢٣٥,٤٩٤(                        ٢٣,١٦٦( ٢٣٥,٤٩٤

التأثير على الدخل الشامل اآلخر التأثير على األرباح أو الخسائر

سلبي إيجابي سلبي إيجابي 3١ ديسمبر ٢٠١٧

)١٥,٧١١( ١٥,٧١١  )٢٢٠,٤٤٩( ٢٢٠,٤٤٩

 مجموع القيمة
الدفترية

 مجموع
 القيمةس

العادلة

  المستوى
الثالث

  المستوى
الثاني المستوى األول 3١ ديسمبر ٢٠١٨

الموجودات المالية

٢,٤٤٠,٨٦٨ ٢،٤٤٠،٨٦٨ - ٢,٤٤٠,٨٦٨ - نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٧,٢١٧,٢٢٦ ٧،٢١٧،٢٢٦ - ٧,٢١٧,٢٢٦ - مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢٤,١٢٣,٧٦٠ ٢٤,١٢٣,٧٦٠ ٢٤,١٢٣,٧٦٠ - - استثمار في التمويل اإلسامي

٣،٨٢٣،٦٩٩ ٤،٠٧٥،٠٧٤ ٨٢٦،١٦٩ - ٣,٢٤٨,٩٠٥ استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

٧٠٦,٦٧٠ ٧٠٦,٦٧٠ ٧٠٦,٦٧٠ - - موجودات أخرى

3٨،3١٢،٢٢3 3٨،٥٦3،٥9٨ ٢٥،٦٥٦،٥99 9،٦٥٨،٠9٤ 3،٢٤٨،9٠٥ المجموع

المطلوبات المالية

٢٦,٤٣٨,٢٧٥ ٢٦,٤٣٨,٢٧٥ ٢٦,٤٣٨,٢٧٥ - ودائع العماء

٦,٥٤٨,٧٨١ ٦,٥٤٨,٧٨١ - ٦,٥٤٨,٧٨١ - مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٤٩٩,٦٠٣ ٥,٤٩٩,٦٠٣ - - ٥,٤٩٩,٦٠٣ صكوك مستحقة الدفع

٧٤١,٨٤٧ ٧٤١,٨٤٧ ٧٤١,٨٤٧ - - مطلوبات أخرى

39,٢٢٨,٥٠٦ 39,٢٢٨,٥٠٦ ٢٧,١٨٠,١٢٢ ٦,٥٤٨,٧٨١ ٥,٤99,٦٠3 المجموع

٩٥مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامة المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية )تابع(  .٢٨

األدوات الماليــة غير المقاســة بالقيمــة العادلة  )تابع(

 مجموع القيمة
الدفترية

 مجموع القيمة
العادلة

 المستوى
الثالث المستوى الثاني المستوى األول 3١ ديسمبر ٢٠١٧

الموجودات المالية

٣,١٠٣,١١١ ٣,١٠٣,١١١ - ٣,١٠٣,١١١ - نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٣,٩٢٥,٤٩٠ ٣,٩٢٥,٤٩٠ - ٣,٩٢٥,٤٩٠ - مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢١,٧٠٧,٣٧٥ ٢١,٧٠٧,٣٧٥ ٢١,٧٠٧,٣٧٥ - - استثمارات في التمويل اإلسامي

٣,٨٦٢,٨١٤ ٤,٠٥٨,١٠٤ ٥٨٧,٨٣٦ - ٣,٤٧٠,٢٦٨ استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

٥٦٩,١٣٣ ٥٦٩,١٣٣ ٥٦٩,١٣٣ - - موجودات أخرى

33,١٦٧,9٢3 33,3٦3,٢١3 ٢٢,٨٦٤,3٤٤ ٧,٠٢٨,٦٠١ 3,٤٧٠,٢٦٨ المجموع

المطلوبات المالية

٢٢,٣١٨,٥٢٣ ٢٢,٣١٨,٥٢٣ ٢٢,٣١٨,٥٢٣ ودائع العماء

٤,٠٧٦,٢٤١ ٤,٠٧٦,٢٤١ - ٤,٠٧٦,٢٤١ - مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٥٠١,٧٤٣ ٥,٥٠١,٧٤٣ - - ٥,٥٠١,٧٤٣ صكوك مستحقة الدفع

٧٤٦,٦٢٤ ٧٤٦,٦٢٤ ٧٤٦,٦٢٤ - - مطلوبات أخرى

3٢,٦٤3,١3١ 3٢,٦٤3,١3١ ٢3,٠٦٥,١٤٧ ٤,٠٧٦,٢٤١ ٥,٥٠١,٧٤3 المجموع

ــتثمارات العقارية تقييم االس

تــم تحديــد القيمــة العادلــة لاســتثمارات العقاريــة مــن قبــل خبيــر تقييــم عقــاري خارجــي مســتقل لديــه خبــرة حديثــة فــي تقييــم عقــارات فــي مواقــع وفئــات 
مماثلــة للعقــارات التــي يجــري تقييمهــا. يقــوم خبيــر التقييــم المســتقل بتقييــم القيمــة العادلــة لمحفظــة االســتثمارات العقاريــة لــدى المجموعــة 

ــنويًا. س

أســاليب التقييــم والمعطيــات الهامة غير الجديــرة بالمالحظة

ــرة  ــر الجدي ــة غي ــات الهام ــح المعطي ــا يوض ــة، كم ــتثمارات العقاري ــة لاس ــم العادل ــاس القي ــي قي ــتخدمة ف ــم المس ــاليب التقيي ــي أس ــدول التال ــح الج يوض
المســتخدمة. بالماحظــة 

اســتخدمت المجموعــة أعلــى وأفضل قيــم عادلة لقياس القيمــة العادلة الســتثماراتها العقارية.

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٩٦



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

تقاريــر القطاعات  .٢9

تتألــف أنشــطة المصرف مــن قطاعات األعمال الرئيســية التالية:

الشــركات والحكومة أ. 

يقــدم المصــرف مــن خــال هــذا القطــاع مجموعــة مــن الخدمــات والمنتجــات الماليــة اإلســامية للشــركات، والمؤسســات، والدوائــر الحكوميــة. ويشــتمل 
ذلــك علــى األفــراد مــن أصحــاب الثــروات الضخمــة.

األفراد ب. 

يقــدم المصــرف مــن خــال هذا القطاع مجموعــة متنوعة من الخدمــات المالية اإلســامية للعماء من األفراد.

االســتثمار والخزينة ج. 

ــة  ــتثمارات العقاري ــة واالس ــي األوراق المالي ــتثمارات ف ــرى واالس ــة األخ ــات المالي ــع المؤسس ــة م ــات الوكال ــى معام ــي عل ــكل رئيس ــاع بش ــذا القط ــتمل ه يش
ــوق المــال. ــرى فــي س ــطة األخ ــدرة واألنش ــوك المص ــع والصك ــرض البي ــا لغ ــظ به والعقــارات المحتف

الضيافة والوســاطة د. 

يقــوم المصــرف مــن خــال شــركتيه التابعتيــن شــركة الشــارقة الوطنيــة للفنــادق وشــركة الشــارقة اإلســامي للخدمــات الماليــة بتقديــم خدمــات الضيافــة 
والوســاطة علــى التوالــي.

التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامة المســتخدمة في تطبيق السياســات المحاســبية )تابع(  .٢٨

األدوات الماليــة غير المقاســة بالقيمــة العادلة )تابع(

 الترابط بين المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة
وقياسات القيمة العادلة المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة أســلوب التقييم

ارتفــاع/ انخفــاض القيمة العادلــة المقدرة في حالة: معــدل نمو اإليجارات المتوقع في الســوق طريقة االستثمار

ارتفاع أو انخفاض معدل نمو اإليجارات المتوقع في السوق معــدالت الخصم المعدلة حســب المخاطر

انخفاض/ ارتفاع معدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر العقــار بالتملك الحر

العقار ليس بالتملك الحر خلو العقار من أي تعهدات أو حقوق أو التزامات تجاه أطراف أخرى

يخضع العقار لتعهدات أو حقوق أو التزامات الشــرعية القانونيــة والنظامية

يخضع العقار ألي إشعارات قانونية سلبية/ أحكام العقار حالة 

يخضع العقار ألي عيوب/ أضرار
 ترتفع/ تنخفض القيمة العادلة المقدرة إذا اختلفت معطيات طريقة

.المقارنة
 تنطوي طريقة المقارنة على فحص وتحليل معامات/ بيانات

 السوق الحديثة وإجراء تسويات على هذه البيانات مع األخذ
 باالعتبار الفروق الخاصة بالموقع ومساحة المبنى ونوع اإلشغال

.والتشطيب وتاريخ البيع والواجهة والخصائص الفردية األخرى

طريقة المقارنة

٩٧مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

المجموع   الضيافة
والوساطة

 االستثمار
والخزينة األفراد  الشركات

والحكومة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨:

بيان الدخل الموحد:
١,٣٢٣,١٨٤ - ١٩٦,٨٢١ ٢٨٥,٢٨٨ ٨٤١,٠٧٥ إيرادات من التمويل اإلسامي
)١٨٣,٥٣٩( - )١٨٣,٥٣٩( - - مصاريف األرباح على الصكوك

٥٣٤,٠٥٩ - ٣٤٠,٧٦٦ ٦٤,٦٧١ ١٢٨,٦٢٢ استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى
٢٨,٢٢٩ ٢٨,٢٢٩ - - - إيرادات من الشركات التابعة

١,٧٠١,933 ٢٨,٢٢9 3٥٤,٠٤٨ 3٤9,9٥9 9٦9,٦9٧ مجموع اإليرادات
)٣١,٤٤١( )٣١,٤٤١( - - - مصاريف عمومية وإدارية

)٥٨٢,٨٠٥( - - - - مصاريف عمومية وإدارية - غير موزعة
١,٠٨٧,٦٨٧ )3,٢١٢( 3٥٤,٠٤٨ 3٤9,9٥9 9٦9,٦9٧ صافي االيرادات/ )الخسائر( التشغيلية

)٣٦,٧٦٩( ٨,٤٠٣ )٣,٨٠٢( ٩,٩٥٩ )٥١,٣٢٩( مخصصات - صافية من المبالغ المستردة
١,٠٥٠,9١٨ ٥,١9١ 3٥٠,٢٤٦ 3٥9,9١٨ 9١٨,3٦٨ األرباح قبل التوزيعات على المودعين

)٥٤٠,٥٣٩( - )١١٩,٥٨٨( )٤٤,٧٠١( )٣٧٦,٢٥٠( توزيعات على المودعين
٥١٠,3٧9 ٥,١9١ ٢3٠,٦٥٨ 3١٥,٢١٧ ٥٤٢,١١٨ أرباح السنة

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨:

بيان المركز المالي الموحد:

الموجودات
٤٤,٢٣٩,٨٤٦ ٢٨,٤٠٤ ١٩,٥٢٦,٩٦٦ ٤,٤١٥,٧١٨ ٢٠,٢٦٨,٧٥٨ موجودات القطاع

٥٠٥,٦٤١ - - - - موجودات غير موزعة

٤٤,٧٤٥,٤٨٧ ٢٨,٤٠٤ ١9,٥٢٦,9٦٦ ٤,٤١٥,٧١٨ ٢٠,٢٦٨,٧٥٨ مجموع الموجودات
المطلوبات

٣٩,٠٠٩,٧٩٣ ٨,٧٦٣ ١٢,٨٥١,٦٠٩ ٤,٧٥١,١٢١ ٢١,٣٩٨,٣٠٠ مطلوبات القطاع
٣٨٤,٠٦٢ - - - - مطلوبات غير موزعة

39,3٥٧,٨٥٥ ٨,٧٦3 ١٢,٨٥١,٦٠9 ٤,٧٥١,١٢١ ٢١,39٨,3٠٠ مجموع المطلوبات

المجموع   الضيافة
والوساطة

 االستثمار
والخزينة األفراد  الشركات

والحكومة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

بيان الدخل الموحد:
١,١١١,٠٠٧ - ٥٩,٧٧٤ ٢٠٢,٩١٨ ٨٤٨,٣١٥ إيرادات من التمويل اإلسامي

)١٦٧,٧٦٣( - )١٦٧,٧٦٣( - - مصاريف األرباح على الصكوك
٥١٠,٧٣١ - ٢٩٨,٣٩١ ١١٠,٨٥١ ١٠١,٤٨٩ استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى
٣٠,٥٨٥ ٣٠,٥٨٥ - - - إيرادات من الشركات التابعة

١,٤٨٤,٥٦٠ 3٠,٥٨٥ ١9٠,٤٠٢ 3١3,٧٦9 9٤9,٨٠٤ مجموع اإليرادات
)٣٠,٦٠٠( )٣٠,٦٠٠( - - - مصاريف عمومية وإدارية

)٥٢٠,١٤٥( - - - - مصاريف عمومية وإدارية - غير موزعة
933,٨١٥ )١٥( ١9٠,٤٠٢ 3١3,٧٦9 9٤9,٨٠٤ صافي اإليرادات التشغيلية
)١٤٨,٨١٧( ٤,٩٢٦ - )٣٦,٥٧٠( )١١٧,١٧٣( مخصصات - صافية من المبالغ المستردة
٧٨٤,99٨ ٤,9١١ ١9٠,٤٠٢ ٢٧٧,١99 ٨3٢,٦3١ األرباح قبل التوزيعات على المودعين
)٣٠٧,٣٢٤( - )٤٨,٦٦٧( )٣٧,٤٨٥( )٢٢١,١٧٢( توزيعات على المودعين

٤٧٧,٦٧٤ ٤,9١١ ١٤١,٧3٥ ٢39,٧١٤ ٦١١,٤٥9 أرباح السنة

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

بيان المركز المالي الموحد:

الموجودات

٣٧,٨٥٨,٥١١ ٢٩,٥١٧ ١٥,٤٩٩,٢٢٨ ٢,٩١٩,٦٠٧ ١٩,٤١٠,١٥٩ موجودات القطاع

٤٣٠,٠٠٨ - - - - موجودات غير موزعة

3٨,٢٨٨,٥١9 ٢9,٥١٧ ١٥,٤99,٢٢٨ ٢,9١9,٦٠٧ ١9,٤١٠,١٥9 مجموع الموجودات

المطلوبات

٣٢,٣٤٩,٩٣٣ ١٤,٩٨٥ ٩,٧١٩,٥٩٠ ٤,٧١٩,٦٥٢ ١٧,٨٩٥,٧٠٦ مطلوبات القطاع

٤١٩,٣٠٦ - - - - مطلوبات غير موزعة

3٢,٧٦9,٢39 ١٤,9٨٥ 9,٧١9,٥9٠ ٤,٧١9,٦٥٢ ١٧,٨9٥,٧٠٦

تقاريــر القطاعات )تابع(  .٢9

مصــرف الشــارقة اإلســامي ٩٨



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢٠١٨

المجموع أخرى آسيا أوروبا
 الواليات
 المتحدة

األمريكية

 أمريكا
الشمالية

 دول عربية
أخرى

 دول مجلس
 التعاون
الخليجي

الموجودات

٢,٤٤٠,٨٦٨ - ٤٥٥ ١٧٥,٧٣٢ ٣٣,٤٩٣ ٤٥,٣٩١ ٣,٦٤٧ ٢,١٨٢,١٥٠ نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
٧,٢١٧,٢٢٦ - ٢٧٥,٤٧٥ - - - ٤٥٩,١٢٥ ٦,٤٨٢,٦٢٦ مرابحات دولية وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية
٢٤,١٢٣,٧٦٠ - ٢٤١,١٩٦ ٩٣٤ ٥ ١٢ ٧٢٩,٢٨٢ ٢٣,١٥٢,٣٣١ استثمارات في التمويل اإلسامي
٦,٢٢٠,٤٥٢ ١٨,٣٦٥ ٨٥٣,٠٩٦ ١٤,٦٠٠ - - ٦٩٦,٥٩٨ ٤,٦٣٧,٧٩٣ استثمارات في أوراق مالية
٢,٣١٨,١٢٩ - - - - - - ٢,٣١٨,١٢٩ استثمارات عقارية
٦٥٨,٤٦٠ - - - - - - ٦٥٨,٤٦٠ عقارات ُمحتفظ بها لغرض البيع

٩٠٧,٩٠٥ - ٤,٧٨٧ - - - ٧,٦٤٠ ٨٩٥,٤٧٨ موجودات أخرى
٨٥٨,٦٨٧ - - - - - - ٨٥٨,٦٨٧ ممتلكات ومعدات

٤٤,٧٤٥,٤٨٧ ١٨,3٦٥ ١,3٧٥,٠٠9 ١9١,٢٦٦ 33,٤9٨ ٤٥,٤٠3 ١,٨9٦,٢9٢ ٤١,١٨٥,٦٥٤ مجموع الموجودات

المطلوبات

٢٦,٤٣٨,٢٧٥ - - - - - - ٢٦,٤٣٨,٢٧٥ ودائع العماء
٦,٥٤٨,٧٨١ ٨٢٣ ٢١٦,٩١٣ ١,٤٨٦,٤٣٩ ٤,١٥٧ - ٧٩٢,٨٢٧ ٤,٠٤٧,٦٢٢ مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٤٩٩,٦٠٣ - - - - - - ٥,٤٩٩,٦٠٣ صكوك مستحقة الدفع
٨٧١,١٩٦ - - - - - - ٨٧١,١٩٦ مطلوبات أخرى وزكاة مستحقة الدفع

٥,٣٨٧,٦٣٢ - - - - - - ٥,٣٨٧,٦٣٢ حقوق الملكية للمساهمين

٤٤,٧٤٥,٤٨٧ ٨٢3 ٢١٦,9١3 ١,٤٨٦,٤39 ٤,١٥٧ - ٧9٢,٨٢٧ ٤٢,٢٤٤,3٢٨  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
للمساهمين

٢,١١٥,٦3٠ - - ١,39٥ - - - ٢,١١٤,٢3٥ المطلوبات الطارئة

تقاريــر القطاعات )تابع(  .٢9

٩٩مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

٢٠١٧

المجموع أخرى آسيا أوروبا
 الواليات
 المتحدة

األمريكية

 أمريكا
الشمالية

 دول عربية
أخرى

 دول مجلس
 التعاون
الخليجي

الموجودات

٣,١٠٣,١١١ ٤١١ ١,١٢٨ ٤١٩,١١٣ ٣٦,١٩٨ ٩,١٤٥ ١,٨٤٠ ٢,٦٣٥,٢٧٦ نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

٣,٩٢٥,٤٩٠ - - - - - ١١٠,١٩٠ ٣,٨١٥,٣٠٠ مرابحات دولية وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

٢١,٧٠٧,٣٧٥ - ٣٦ ٢٠,٧٢٧ - - ٨٩,٤٣٩ ٢١,٥٩٧,١٧٣ ذمم تمويل مدينة

٥,٠٣٤,١٣٧ ٣٠,٦٥٨ ٧٣٩,٨٣٥ ٥٠٣,٤٠٣ - - - ٣,٧٦٠,٢٤١ استثمارات في أوراق مالية

٢,١٦٧,٧٦٣ - - - - - - ٢,١٦٧,٧٦٣ استثمارات عقارية

٥٦٨,٠٧٨ - - - - - - ٥٦٨,٠٧٨ عقارات ُمحتفظ بها لغرض البيع

٩٢٣,٢٦٤ - - ٢٨ - - ٨٠٠ ٩٢٢,٤٣٦ موجودات أخرى

٨٥٩,٣٠١ - - - - - - ٨٥٩,٣٠١ ممتلكات ومعدات

3٨,٢٨٨,٥١9 3١,٠٦9 ٧٤٠,999 9٤3,٢٧١ 3٦,١9٨ 9,١٤٥ ٢٠٢,٢٦9 3٦,3٢٥,٥٦٨ مجموع الموجودات

المطلوبات

٢٢,٣١٨,٥٢٣ - - - - - - ٢٢,٣١٨,٥٢٣ ودائع العماء

٤,٠٧٦,٢٤١ - ٣٩٦ ٥٧٩,٥٥٥ - - - ٣,٤٩٦,٢٩٠ مبالغ مستحقة إلى البنوك

٥,٥٠١,٧٤٣ - - - - - - ٥,٥٠١,٧٤٣ صكوك مستحقة الدفع

٨٧٢,٧٣٢ - - - - - - ٨٧٢,٧٣٢ مطلوبات أخرى وزكاة مستحقة الدفع

٥,٥١٩,٢٨٠ - - - - - - ٥,٥١٩,٢٨٠ حقوق الملكية للمساهمين

3٨,٢٨٨,٥١9 - 39٦ ٥٧9,٥٥٥ - - - 3٧,٧٠٨,٥٦٨  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
للمساهمين

٢,٢١٠,٥٢٠ - - ١,٤٦3 - - - ٢,٢٠9,٠٥٧ المطلوبات الطارئة

تقاريــر القطاعات )تابع(  .٢9

مصــرف الشــارقة اإلســامي ١٠٠



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

مطلوبــات طارئة والتزامات  .3٠

ــة  ــاء ثابت ــخ انته ــدود وتواري ــا ح ــات له ــذه االتفاقي ــرف. وه ــاء المص ــات عم ــة احتياج ــتندية لتلبي ــادات مس ــه واعتم ــات مالي ــم ضمان ــرف بتقدي ــوم المص يق
وهــي غيــر مركــزة فــي أي فتــرة.

تمثــل مبالــغ الضمانــات أقصــى خســارة محاســبية يمكــن االعتــراف بهــا بتاريــخ التقريــر فــي حــال أخفقــت األطــراف المقابلــة بشــكل كامــل فــي االلتــزام بمــا 
هــو متعاقــد عليــه.

ــائر  ــة بالخس ــتحقاقات الخاص ــوم واالس ــراف بالرس ــط االعت ــم فق ــث يت ــة حي ــة العمومي ــارج الميزاني ــة خ ــر ائتماني ــة مخاط ــات الطارئ ــذه المطلوب ــل ه تحم
المحتملــة فــي بيــان المركــز المالــي حتــى يتــم الوفــاء بهــذه االلتزامــات أو انتهاؤهــا. وتنتهــي العديــد مــن االلتزامــات الطارئــة دون أن يتــم تقديمهــا ســواء 

ــة. ــتقبلية المتوقع ــة المس ــات النقدي ــل التدفق ــغ ال تمث ــإن المبال ــك ف ــي، ولذل ــي أو جزئ ــكل كل بش

أخرى

ــارات  ــر وإدارة العق ــة تأجي ــن رخص ــة ع ــة االقتصادي ــرة التنمي ــم( لدائ ــون دره ــم )٢٠١٧: ٥ ملي ــون دره ــغ ٥ ملي ــي بمبل ــان مال ــدار ضم ــًا بإص ــرف أيض ــام المص ق
ــة. ــاس العقاري ــركة أس لش

ــف مــن مبلــغ ١٠٠ مليــون درهــم لســوق أبوظبــي لــألوراق الماليــة، ومبلــغ ١٠٠ مليــون  ــي بقيمــة ٢٣٠ مليــون درهــم يتأل ــك، تــم إصــدار ضمــان مال عــاوة علــى ذل
درهــم لســوق دبــي المالــي، ومبلــغ ٣٠ مليــون درهــم لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي عــن ممارســة عمليــات الوســاطة لشــركة الشــارقة 

اإلســامي للخدمــات الماليــة )٢٠١٧: ٢٣٠ مليــون درهــم(.

ــردى أو  ــكل ف ــادي بش ــر م ــاوى تأثي ــذه الدع ــن ه ــس ألي م ــه لي ــرف أن ــرى المص ــرف. وي ــد المص ــة ض ــاوى قضائي ــع دع ــة رف ــال االعتيادي ــياق األعم ــي س ــم ف يت
ــوارد  ــة لم ــات خارجي ــراء تدفق ــر إج ــتدعي األم ــح أن يس ــن المرج ــون م ــا يك ــاوى عندم ــذه الدع ــص له ــرورة بمخص ــت الض ــرف إذا اقتض ــرف المص ــي. ويعت جماع
ــه  ــة ولكن ــريعات المطبق ــن والتش ــزام بالقواني ــرف لالت ــعى المص ــة. يس ــورة موثوق ــزام بص ــة االلت ــر قيم ــن تقدي ــة ويمك ــع اقتصادي ــن مناف ــة تتضم اقتصادي

ــة. ــون هام ــن أن تك ــام ويمك ــكل ع ــا بش ــر نتائجه ــب تقدي ــر يصع ــت آلخ ــن وق ــة م ــات قانوني ــراءات وتحقيق ــع إلج ــد يخض ق

٢٠١٧ ٢٠١٨

اعتمادات مستندية - حسب القطاع: أ(

٢٢٠,٩٦٤ ١٢٩,١٨٨ الشركات

٢,٧٨٧ ١٧,٦٥٢ الحكومة

٢٢3,٧٥١ ١٤٦,٨٤٠

خطابات ضمان - حسب القطاع: ب(

١,٥٤٥ ٤,١٤٨ البنوك

١,٨١٨,٦٦٠ ١,٧٧٧,٧٨٧ الشركات

٩٣ ٨,٩١٦ الحكومة

٢٣,٥٨٦ ٢٨,٤٩٣ األفراد ذوي األصول الضخمة

١٠,٠١٣ ١٥,٩٢٣ األفراد

١٣٢,٨٧٢ ١٣٣,٥٢٣ المؤسسات المالية غير المصرفية

١,9٨٦,٧٦9 ١,9٦٨,٧9٠

التزامات رأسمالية  ج(

٩,٠١٥ ٤٨,٧٠١ ممتلكات ومعدات

١٥٩,٩٣٦ ٢٦٤,٦٤٣ التزامات عقارية أخرى

١٦٨,9٥١ 3١3,3٤٤

١٠١مصــرف الشــارقة اإلســامي



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

األطراف ذات العالقة  .3١

تقــوم المجموعــة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة بإبــرام معامــات متنوعــة مــع شــركات وموظفــي اإلدارة الرئيســين الذيــن يقعــون ضمــن تعريــف األطــراف 
الصاحيــة  لديهــم  الذيــن  األشــخاص  هــؤالء  فــي  الرئيســيون  اإلدارة  موظفــو  يتمثــل   .٢٤ رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  فــي  المحــدد  العاقــة  ذات 
والمســؤولية عــن تخطيــط وتوجيــه ومراقبــة أنشــطة المجموعــة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بمــا فــي ذلــك أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن 
أو غيــر التنفيذييــن لــدى المجموعــة. يتــم تنفيــذ معامــات األطــراف ذات العاقــة وفقــًا لشــروط متفــق عليهــا بيــن األطــراف المعنيــة، والتــي تــرى اإلدارة أنهــا 

ــا مــن أطــراف أخــرى. ال تختلــف بشــكل كبيــر عــن الشــروط التــي يمكــن الحصــول عليه

تتضمــن هــذه األرصــدة الهامة كما في تاريــخ التقرير ما يلي:

تشــمل تعويضــات موظفــي اإلدارة الرئيســيين الرواتــب واالمتيــازات األخرى قصيرة األجــل البالغة ٢٥,٣ مليون درهم فــي عام ٢٠١٨ )٢٠١٧: ٢٣,٥ مليون درهم( 
وتعويضــات نهايــة الخدمــة البالغــة ٢,٨ مليون درهم فــي عام ٢٠١٨ )٢٠١٧: ١,٦ مليون درهم(.

٢٠١٨

المجموع  أطراف أخرى ذات
عالقة

 المساهمون
الرئيسيون

 موظفو اإلدارة
الرئيسيون بيان المركز المالي

٧,٦٥١,٢٧٦ ٣,٥٣٩,٦٨٦ ٣,٣٣٦,٠٨٨ ٧٧٥,٥٠٢ استثمارات في التمويل اإلسامي

)٣,٧٥٨,٤٤٣( )٢,٩١٨,١٣٤( )٦٦٥,٥٩٣( )١٧٤,٧١٦( ودائع العماء

١٤٤,١٩١ - ٢٩,٥٤١ ١١٤,٦٥٠ المطلوبات الطارئة - خارج الميزانية العمومية

بيان األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية في 3١ 
ديسمبر ٢٠١٨

٣٠١,٠٨٠ ١٣١,٦٣٧ ١٥١,٠١١ ١٨,٤٣٢ إيرادات من التمويل اإلسامي

)٣٣,٦٩٢( )٢٦,٤٩٥( )٦,٧٠٣( )٤٩٤( حصة المودعين من األرباح

٢٠١٧

المجموع  أطراف أخرى ذات
عالقة

 المساهمون
الرئيسيون

 موظفو اإلدارة
الرئيسيون بيان المركز المالي

٨,٣٤١,٦١٧ ٣,٤٢٢,١٩٩ ٤,٢٨٨,٥٠٤ ٦٣٠,٩١٤ استثمارات في التمويل اإلسامي

)٣,٨٩٩,٤١٠( )٣,٦٦٤,٦٦٩( )١٩٥,٨٣٠( )٣٨,٩١١( ودائع العماء

١٢٣,٠٨٥ - ٣,٠١٢ ١٢٠,٠٧٣ المطلوبات الطارئة - خارج الميزانية العمومية

 بيان األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية في 3١
ديسمبر ٢٠١٧

٢٥٢,٥٥١ ٩٨,٦٥٥ ١٢٧,٤٩٠ ٢٦,٤٠٦ إيرادات من التمويل اإلسامي

)١٣,٣٩٢( )١٠,٥٩٤( )٢,٥١٢( حصة المودعين من األرباح  )٢٨٦(

مصــرف الشــارقة اإلســامي ١٠٢



)العملــة: آالف الدراهم اإلماراتية(

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٨ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(

مســاهمات اجتماعية  .3٢

قــدم المصــرف مســاهمات اجتماعيــة بمبلــغ ٦٠,٩ مليــون درهــم )٢٠١٧: ٥٤,٥ مليــون درهــم( مــن صنــدوق الــزكاة. ويتــم احتســاب المبالــغ الخاصــة بصنــدوق 
الــزكاة وفقــًا لإليضــاح ٣)ن(.

قــدم المصــرف أيضــًا خــال الســنة مســاهمة اجتماعيــة بمبلــغ ٣,١ مليــون درهــم )٢٠١٧: ٢,٨ مليــون درهــم( كتبرعــات خيريــة. تتمثــل هــذه التبرعــات الخيريــة 
فــي المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا مــن عمــاء المصــرف كمــا هــو محــدد ومعتمــد مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للمصــرف.   

33.  األرقــام المقارنة

لقــد أعيــد تصنيــف بعــض األرقام المقارنة للســنة الســابقة حتى تتوافق مــع العرض المتبع في الســنة الحالية.

١٠٣مصــرف الشــارقة اإلســامي





شــبكة
الفروع
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الفرع الرئيسي بالشارقة 
البحيرة 

الملك فيصل – فرع الرجال 
الملك فيصل – فرع السيدات 

الجامعة ا�مريكية بالشارقة 
واسط 

الصناعية 
محكمة الشارقة 

جامعة الشارقة – كلية الطالب 
جامعة الشارقة – كلية الطالب 

متاجر الجرينة 
ميغامول 

منطقة الحمرية الحرة 
متاجر المرقاب 

دائرة التنمية االقتصادية 
المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي 

سوق الحراج 
مويلح 

الفرع الرئيسي دبي 
الطّوار 

شارع الشيخ زايد 
المنطقة الحرة لجبل علي 

بور سعيد 

رأس الخيمة 

الفرع الرئيسي أبوظبي 
مصفح 

الخالدية

دبا 
الفجيرة 

الذيد 

كلباء 
خورفكان 

الفرع الرئيسي العين
هزاع بن زايد

أول صراف آلي في الشرق ا�وسط للمكفوفين.

أول صراف آلي في الدولة والمنطقة لذوي ا§عاقة الحركية.                                                           

أول صراف آلي في الشرق ا�وسط يخدم ا�شخاص المكفوفين وذوي ا§عاقة الحركية في آن واحد.

المجتمع،  في  ا§عاقة  ذوي  ا�شخاص  لدمج  ا§سالمي  الشارقة  مصرف  من  مجتمعية  مبادرة  تعد  ا�جهزة  هذه 
الصيرفة  خدمات  تقديم  لتيسير  حديثة،  بتقنيات  ا�جهزة  هذه  تزويد  تم  المالية،  متطلباتهم  وتلبية 

ا§لكترونية لذوي االعاقة بسهولة واستقاللية ودون الحاجة إلى المساع.

جمعية ا§مارات للمعاقين بصري¹
+ جامعة الشارقة

نادي الثقة للمعاقين

مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
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