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المالية المرحلية الموجزة الموحدة إىل السادة أعضاء مجلس  البيانات  تقرير المراجعة حول 
ش.م.ع اإلسالم  مرصف الشارقة    إدارة  

 

 مقدمة

 
"(  ابعة )"ال "( وشركاته التالمصرف)"  ش.م.ع  اإلسالمي   لمصرف الشارقةلقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد المرفق   مجموعة

ة لفترتي  الشامل  للدخل و  الموجزة الموحدة ذات الصلة لألرباح أو الخسائر  ةالمرحلي  والبيانات 2021  تمبرسب  30كما في   لثالث ال أشهر  ا أشهر   تسعةو
التاريخ في ذلك  الموالموجزالمرحلية  والبيانات    المنتهيتين  المنتهية في ذلك  أشهر عةستاللفترة  حقوق الملكية للتغيرات في و لتدفقات النقديةلحدة ة 

ي    إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة .واإليضاحات التفسيرية األخرى التاريخ لمحاسب وفقاً للمعيار ا

ى    اتالبياناستنتاج حول هذه    ءا على إبدار مسؤوليتنتقتص     . التقارير المالية المرحلية  -  34الدولي رقم   ل اً إ اد ة استن لموحد لموجزة ا ة ا المالية المرحلي
 مراجعتنا.

 

 نطاق المراجعة 
 

أجرينا مراجعتنا الدولي لمهام المراجعة رقم   لقد  للمعيار  قل المنفذة من قبل مدقق الحسابات المست"مراجعة المعلومات المالية المرحلية  2410وفقاً 
مالية في المقام األول من الموظفين المسؤولين عن األمور ال على توجيه استفساراتالمرحلية ة اليالم المعلوماتملية مراجعة ". تنطوي عللمنشأة
ة  اسبية، وكذلوالمح لي ق عم طا ك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بن

ةٍ على تأكيدٍ بأن، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمكّننا من الحصول  التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية فة   نا سوف نكون على دراي بكا
   األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناءً على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً في هذا الشأن.

 

 االستنتاج
 

ها، من كافة النواحي الجوهرية،  لم يتم إعداد  المرفقة  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البياناتبأن  نعتقد  استناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا  
 .34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 
 

 برايس ووترهاوس كوبرز
 2021توبر  أك  16
 

 
 

 
 
 

 اومهوني   دوجالس
 834سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم  

 المتحدةإلمارات العربية  المكان: دبي، ا
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 32من  4صفحة 

 

 ع.م.مصرف الشارقة اإلسالمي ش

 بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد الموجز

  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 30أشهر المنتهية في  الثالثةفترة  
 سبتمبر

 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  
 سبتمبر

 2021 
  

2020  2021 
  

2020 

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة
        

 1.281.368  1.250.066  427.249  414.109 إيرادات من تمويالت وصكوك إسالمية

 (583.012)  (437.797)  (191.460)  (139.858) توزيعات على المودعين وحاملي الصكوك

 698.356  812.269  235.789  274.251 التمويلية واالستثمارية صافي اإليرادات من المنتجات

 209.581  246.513  70.858  97.474 استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى

 907.937  1.058.782  306.647  371.725 مجموع اإليرادات التشغيلية

        

 (403,175)  (405.919)  (134.185)  (136.147) مصاريف عمومية وإدارية

 504.762  652.863  172.462  235.578 االنخفاض في القيمة مخصص صافي اإليرادات التشغيلية قبل 

        

 (151.380)  (194.840)  (70.282)  (67.045) صافية من  المبالغ المستردة  –االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

 353.382  458.023  102.180  168.533 أرباح الفترة

        إلى مساهمي المصرف( )العائد

        

 0.11  0.15  0.03  0.06 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم اإلماراتي(
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 32من  5صفحة 

 

 ع.م.مصرف الشارقة اإلسالمي ش

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد الموجز

  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

أشهر المنتهية في  الثالثةفترة  

 سبتمبر 30
 30أشهر المنتهية في  التسعةفترة  

 سبتمبر

 2021  2020  2021  2020 

 غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة
        

 353.382  458.023  102.180  168.533 الفترة أرباح
        

        الدخل الشامل اآلخر 

        

        بنود سيُعاد تصنيفها في األرباح أو الخسائر

ارات الصكوك صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة الستثم
 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

(22.372)  40.735  (26.268)  25.871 

        

        تصنيفها في األرباح أو الخسائر بنود لن يُعاد

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات في حقوق 
 ل الدخل الشامل اآلخرالملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خال

(7.173)  11.405  (25.108)  (20.606) 

        

 358.647  406.647  154.320  138.988 للفترة  مجموع الدخل الشامل

 إلى مساهمي المصرف( )العائد     
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 32من  6صفحة 
 

 ع . م.مصرف الشارقة اإلسالمي ش

التدفقات النقدية المرحلي الموحد الموجز  بيان 

  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 

أشهر المنتهية   التسعةفترة 

 2021 سبتمبر 30في 

  غير مدققة

أشهر المنتهية  التسعةفترة 

 2020 سبتمبر 30في 

 *غير مدققة

 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 353.382  458.023 أرباح الفترة

    تسويات لـ:

 36.802  35.700 استهالك  -  

ممتلكات و معدات ربح  -    (111)  (624) بيع 

 (2.680)  (2.276) إطفاء تكاليف إصدار الصكوك  - 

 148.169  155.066 مخصص محمل على االستثمارات في التمويل اإلسالمي  - 

 850  31.323 األوراق الماليةمخصص محمل على االستثمارات في    - 

 2.012  8.474 مخصص محمل على موجودات أخرى  -

 349  (23) مخصص محمل على شركات تابعة  - 

 4.429  18.392 إعادة التقييم على االستثمارات في األوراق المالية  - 

 (6.517)  (1.913) من بيع عقارات مُحتفظ بها لغرض البيع ربح  - 

 -  (7.054) استثمارات عقاريةمن بيع  ربح  -

 (2.270)  (14.931) ربح من استبعاد االستثمارات في أوراق مالية -

 534.415  680.157 األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 

    التغيرات في:

 650.095  347.182 االحتياطي لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  - 

 153.153  401.176 )على النحو المعاد صياغته( مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية  - 

 (4.541.341)  (437.563) استثمارات في التمويل اإلسالمي  - 

 (51.035)  (45.421) موجودات أخرى  - 

 5.291.637  3.126.238 ودائع العمالء  - 

 1.918.743  (814.093) مستحقة إلى البنوكمبالغ   - 

 (62.220)  (64.739) زكاة مستحقة الدفع  - 

 (82.680)  436.675 مطلوبات أخرى  - 

 3.810.767  3.629.612 األنشطة التشغيلية  الناتج منصافي النقد  

 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (49.665)  (48.817)  شراء ممتلكات ومعدات

 1.968  1.824 استبعاد ممتلكات ومعدات 

 (93.058)  (89.536) استحواذ على استثمارات عقارية

 -  105.567 استبعاد استثمارات عقارية

 (47.084)  (135.119) استحواذ على عقارات محتفظ بها لغرض البيع

 28.121  45.203 استبعاد عقارات محتفظ بها لغرض البيع

 (2.397.351)  (813.747) االستحواذ على االستثمارات في األوراق المالية

 515.637  1.876.415 استبعاد/ استرداد في االستثمارات في األوراق المالية

 (2.041.432)  941.790 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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 32من  7صفحة 
 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع 

التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد الموجز   بيان 

  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في    التسعةلفترة  

 الدراهم اإلماراتية()العملة: آالف  

 

 

 

 
أشهر المنتهية   التسعةفترة 

 2021 سبتمبر 30في 

  غير مدققة

أشهر المنتهية  التسعةفترة 

 2020 سبتمبر 30في 

 *غير مدققة

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (1.836.500)  (1.831.698) سداد صكوك

 1.836.500  - إصدار صكوك

 (91.826)  (91.825) مدفوعة على صكوك الشق األولأرباح  
 (146.743)  (246.528) توزيعات أرباح نقدية

 (238.569)  (2.170.051) األنشطة التمويلية  المستخدم فيصافي النقد  

    

 1.530.766  2.401.351 في النقد وما في حكمهالزيادة  صافي  

 6.088.363  6.426.493 )على النحو المعاد صياغته( النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 7.619.129  8.827.844  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 

  النقد وما في حكمه

 

 

 

 .إلعادة التصنيف  23ايضاح رقم  راجع  *
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 1.368.152  1.687.379  نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 6.298.108  7.145.386 مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

 (47.131)  (4.921) مبالغ مستحقة إلى البنوك

 8.827.844  7.619.129 



 32من  8صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 
 العائد إلى مساهمي المصرف  

صكوك الشق  رأس المال 

 األول

احتياطي 

 قانوني

احتياطي 

 نظامي

احتياطي 

االنخفاض 

في القيمة 

 العام

احتياطي 

القيمة 

 العادلة

مجموع حقوق   أرباح محتجزة

 الملكية

 للمساهمين

 7.529.187 1.045.261 23.390 132.745 89,008 67.4281,4 5001.836. 2,934,855  )مدققة( 2020يناير  1كما في 

 مجموع الدخل الشامل

 للفترة     

        

 353,382 353,382 - - - - - - أرباح الفترة

          الدخل الشامل اآلخر

 5,265 - 5,265 - - - - - صافي التغيّر في احتياطي القيمة العادلة

 358,647 353,382 5,265 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة

المعامالت المسجلة مباشرة في حقوق 

  الملكية

        

خسارة محققة على استثمارات حقوق 

الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر المحولة إلى 

 - (260) 260 - - - - - األرباح المحتجزة

 - (6,569) - 6,569     المحّول إلى االحتياطيات القانونية

 - (146.743) - - - - - 146.743 أسهم منحة مصدرة

 (146.743) (146.743) - - - - - - توزيعات أرباح ُمعلنة

 (91,826) (91,826) - - - - - - ارباح مدفوعه على صكوك الشق األول

 (5,410) (5,410) - - - - - -  س اإلدارةأتعاب أعضاء مجل

 (243,979) (397.551) 260 6,569 - - - 146.743  المجموع

         

 7,643,855 ,0920011, 91528, 139,314 89,008 ,467.4281 1,836,500 3.081.598 )غيرمدققة( 2020 سبتمبر 30كما في 

         

 7.645.358 972.993 44.380 112.371 89,008 1.508.508 1.836.500 3.081.598  )مدققة( 2021يناير  1كما في 

 مجموع الدخل الشامل

 للفترة     

        

 458.023 458.023 - - - - - - أرباح الفترة

          الدخل الشامل اآلخر

 (51.376) - (51.376) - - - - - صافي التغيّر في احتياطي القيمة العادلة

 406.647 458.023 (51.376) - - - - - الشامل للفترة مجموع الدخل

المعامالت المسجلة مباشرة في حقوق 

  الملكية

        

خسارة محققة على استثمارات حقوق 

الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر المحولة إلى 

 - 5.978 (5.978) - - - - - األرباح المحتجزة

 (246.528) (246.528) - - - - - -  أرباح نقديةتوزيعات 

المحّول إلى احتياطي االنخفاض في 

 - 21.863 - (21.863) - - - - القيمة العام

 (91,825) (91,825) - - - - - - ارباح مدفوعه على صكوك الشق األول

 (5,410) (5,410) - - - - - -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 (343.763) (315.922) (5.978) (21.863) - - - -  المجموع

         

 7.708.242 1.115.094 (12.974) 90.508 89,008 1.508.508 1.836.500 3.081.598 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30كما في 
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 32من  9صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

  الوضع القانوني واألنشطة .1

 

كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري الصادر عن صاحب السمو  1975صرف"( في عام تأّسس مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع )"الم

م الخدمات حاكم إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، والمصرف مدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية. يتمثل النشاط الرئيسي للمصرف في تقدي

ظام األسرراسرري ومبادش الشررريعة اإلسررالمية وكذلل وفقاً للوائح مصرررف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، المصرررفية والتمويلية واالسررتثمارية وفقاً للن

 فرعاً( الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 34: 2020فرعاً ) 35ويقوم المصرف بمزاولة أنشطته من خالل فروعه البالغ عددها 

 

، صرردر قرار بتحويل أنشررطة المصرررف لتتوافق بصررورة تامة مع 2001مارس  18ية للمسرراهمين المنعقد بتاري  في اجتماع الجمعية العمومية غير العاد

)"تاري  التحول"(. ونتيجة لذلل، قام المصرررف بتحويل  2002 يونيو 30أحكام ومبادش الشررريعة اإلسررالمية، وقد تم االنتهاء من هذه العملية بالكامل في 

بعد التفاوض واالتفاق مع  2002 يونيو 30أشررهر المنتهية في   السررتةقليدية إلى منتجات مصرررفية إسررالمية وذلل خالل فترة كافة المنتجات المصرررفية الت

 العمالء.

 

 على المصرررف وشررركاته التابعة المملوكة له بالكامل المؤسررسررة في دولة اإلمارات العربية للمجموعةتشررتمل البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة 

غرض المتحدة، وهي شررركة الشررارقة الوطنية للفنادق وشررركة الشررارقة اإلسررالمي للخدمات المالية وشررركة أسرراس العقارية، باإل ررافة إلى شررركات ذات 

شارقة اإلسالمي  شق األول  3خاص تأسست في جزر كايمان وهي شركة صكوك مصرف ال شارقة اإلسالمي صكوك ال المحدودة وشركة مصرف ال

شرررار إليها مجتمعة باسرررم "المجموعة"(. تقوم شرررركة الشرررارقة الوطنية للفنادق من خالل أقسرررامها بتشرررغيل الفنادق والمنتجعات وتقديم خدمات المحدودة )ي

كام ة مع أحالتموين والخدمات ذات الصررلة. في حين تقوم شررركة الشررارقة اإلسررالمي للخدمات المالية بأعمال الوسرراطة من خالل التعامل باألسررهم المتوافق

 3الشررريعة اإلسررالمية بالسرروق المحلي. وتزاول شررركة أسرراس العقارية األعمال العقارية بينما تم تأسرريس شررركة صرركوك مصرررف الشررارقة اإلسررالمي 

 المحدودة وشركة مصرف الشارقة اإلسالمي صكوك الشق األول المحدودة إلدارة برنامج الصكوك للمصرف.

 

 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.4 العنوان المسجل للمصرف هو صندوق بريد

 

 أساس اإلعداد .2

 

 بيان االلتزام (أ

 

إيضاحات مختارة،   ، التقارير المالية المرحلية. ويتم إدراج34الدولي رقم تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً للمعيار المحاسبي 

فهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ أخر بيانات مالية موحدة كما في وللسنة المنتهية لشرح وتو يح األحداث والمعامالت الهامة ل

ب . ال تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية الموحدة السنوية الكاملة ويج2020ديسمبر  31في 

 .2020ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في قراءتها 

 

 أساس القياس (ب

 

لموحد المركز المالي المرحلي ا لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البنود الجوهرية التالية في بيان

 الموجز:

 

 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 .موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 .استثمارات عقارية بالقيمة العادلة 

 

 

  



 32من  10صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 أساس اإلعداد )تابع( .2

 

 العملة الوظيفية وعملة التقرير (ج
 

الوظيفية وعملة العرض تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو العملة 

  للمجموعة. تم تقريب كافة المعلومات المعرو ة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ما لم يذكر خالف ذلل.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .3

 

الموجزة متوافقة مع تلل السياسات الُمطبقة من قبل  إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة

  .2020ديسمبر  31المجموعة عند إعداد بياناتها المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  

 

 2021 ينايـر 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على المفعول سارية أصبحت التي التالية والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية عاييرالم تطبيق تم

 المعروضة المبالغ على هريجو تأثيـر أي مذكور، هو ما باستثناء المعدلة، المعايير هذه لتطبيق يكن ولم. المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات هذه في

 .والسابقة الحالية للفترات

 

  المجموعة على السارية المعايير على الهامة والتعديالت الجديدة المعايير

 

 

 تاريخ

 السريان

 

 19-بكوفيد الصلة ذات اإليجار امتيازات -" اإليجار عقود" 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديل

 

 الدولية المحاسبة معايير مجلس نشر ،2020 مايو في. للمستأجرين إيجار امتيازات منح تم ،(19-كوفيد) كورونا فيروس ءلوبا نتيجة

 المرتبط اإليجار امتياز كان إذا ما لتحديد للمستأجرين اختيارية عملية وسيلة يوفر الذي 16 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالً 

ً  تعديالً  الدولية المحاسبة معايير مجلس نشر ،2021 مارس 31 في. اإليجار لعقد تعديل هو 19-كوفيد بفيروس  تاريخ لتمديد إضافيا

 االحتساب طريقة بنفس اإليجار امتيازات حساب اختيار للمستأجرين يمكن. 2022 يونيو 30 إلى 2021 يونيو 30 من العملية الوسيلة

 الفترة في متغيرة إيجار كدفعات االمتياز حساب ذلك عن سينتج الحاالت، من كثير في. يجاراإل عقد على تعديالت هنالك يكن لم إذا

 .الدفعات تخفيض إلى تؤدي التي الحالة أو الحدث فيها يحدث التي( الفترات)
 

يناير  1
2021 

 المفاهيمي اإلطار على التعديالت

 

ً  إطاراً  الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر  .فوري بأثر المعايير وضع قرارات في استخدامه سيتم معدالً  مفاهيميا

 

  :الرئيسية التغييرات وتشمل

 المالية التقارير من الهدف سياق في الرقابة أهمية زيادة.  

 من جزًءا أو قانونيًا كيانًا يكون قد والذي للتقارير، المقدم الكيان تحديد - الحياد عناصر من كعنصر االحتراز إرساء إعادة 

  .ما كيان

 وااللتزام األصل تعريفات مراجعة 

 االعتراف إلغاء حول توجيهات وإضافة لالعتراف االحتماالت عتبة إزالة  

 المختلفة القياس أسس حول توجيهات إضافة.  

 اإليرادات تدوير إعادة ينبغي المبدأ، حيث من وأنه، الرئيسي األداء مؤشر هو الخسارة أو الربح عنصر أن إلى اإلشارة 
  .المالية للبيانات العادل التمثيل أو الدقة من ذلك يعزز عندما اآلخر الشامل الدخل في صاريفوالم

 

 اعتماد بسبب 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات على تأثير يوجد ال

 .أعاله التعديل
 

يناير  1
2021 

 

 

 

 

 

 

 



 32من  11صفحة 

 

 ف الشارقة اإلسالمي ش.م.عمصر

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات .3

 

 المطبقة في البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية )تابع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

 

  المجموعة على السارية المعايير على الهامة والتعديالت الجديدة المعايير

 

 

 تاريخ

 السريان

 

 للتقارير الدولي روالمعيا ،39 رقم الدولي المحاسبببببببي والمعيار ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على الثانية المرحلة تعديالت

 المعياري الفائدة معدل إصبببببببالح - 16 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار ،4 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار ،7 رقم المالية

 (.إيبور)

 

 المعيار على وتعديالت المعياري الربح معدل إصالح من الثانية المرحلة ،2020 أغسطس في الدولية، المحاسبة معايير مجلس أصدر

 للتقارير الدولي والمعيار 7 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار 39 رقم الدولي المحاسببببببببي والمعيار 9 رقم المالية للتقارير الدولي

ية مال تأمين عقود" 4 رقم ال لدولي والمعيار" ال قارير ا ية للت مال ثانية المرحلة تعديالت) 16 رقم ال ناول(. ال ثانية ةالمرحل تعديالت تت  ال

 تعديالت تقدم كما. إضببافية إفصبباح متطلبات وتقدم بديلة ربح بمعدالت الحالي المعياري الربح معدل اسببتبدال عند تنشببأ التي المشببكالت

 :رئيسيين إعفائين الثانية المرحلة

 

 أساس على الفعلي ربحال معدل في اقتصاديًا، مكافئ أساس على لإلصالح مباشرة كنتيجة إجراؤها يتم التي التعديالت تُدرج 
 .فورية خسائر أو كأرباح وليس مستقبلي

 عند التحوط محاسبة تطبيق في باإلصالح مباشر بشكل تتأثر التي التحوط عالقات تستمر المؤهلة، المعايير استيفاء تم إذا 
 .بديلة ربح معدالت إلى االنتقال

 

 . المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات على الثانية المرحلة تعديالت تطبيق تأثير بتقييم بصدد إننا

 

 الرئيسبببية المجاالت يعالج حوكمة وهيكل المؤسبببسبببة مسبببتوى على شبببامل برنامج بتنفيذ قمنا البديلة، الربح معدالت إلى تحولنا وإلدارة

 العميل وتثقيف والعمليات واألنظمة تقييموال المالية والتقارير المخاطر وإدارة السيولة وتخطيط والتمويل العقود تنقيح ذلك في بما للتأثير
ً  التحول أنشبببطة تركز. والتواصبببل  وتعتمد. بديلة معيارية معدالت إلى إيبور على القائمة اإلسبببالمي التمويل عقود تحويل على أسببباسبببا

 عمالئنا واستعداد الجديد يلالبد المعياري بالمعدل المربوطة اإلسالمية للمنتجات األوسع العمل قطاع قبول على للتحول الزمنية الجداول

 المعياري للمعدل والشببرعي القانوني األثر تقييم على تقييمها نواصببل التي المهمة األمور وتشببتمل. البديلة المنتجات تبني على وقدرتهم

  .األجل وطويلة قصيرة التمويل واستراتيجيات اإلسالمي التمويل عقود على الجديد
 

يناير  1
2020 

 

 على تعديالت أو المالية للتقارير الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن صادرة تفسيرات أو المالية للتقارير الدولية المعايير من أخرى ييرمعا أي توجد ال

 المالية البيانات على جوهري تأثير لها يكون أن الممكن من وكان 2020 يناير 1 في بدأت التي المالية السنة على األولى للمرة سارية كانت المعايير

 .2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة للمجموعة المرحلية الموحدة الموجزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32من  12صفحة 

 

 ع.م.ش اإلسالمي الشارقة مصرف

 المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (مدققة غير) 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 (اإلماراتية الدراهم فآال: العملة)

 

 (تابع) الهامة المحاسبية السياسات .3

 

 مبكر بشكل   المطبقة وغير تاريخه حتى السارية غير لكن الصادرة والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير
 

 

 

 تاريخ

 السريان

 

 المطلوبات تصنيف ولح" المالية البيانات عرض" ،1 رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت

 

 إما تصببنف المطلوبات أن" المالية البيانات عرض" ،1 رقم الدولي المحاسبببي المعيار على أجريت التي الطفيفة التعديالت هذه توضببح

 أو المنشبببببببأة بتوقعات التصبببببببنيف يتأثر ال. التقرير فترة نهاية في الموجودة الحقوق على اعتماًدا متداولة، غير أو متداولة كمطلوبات

ا التعديل يوضببح(. تعهد خرق أو تنازل اسببتالم المثال، سبببيل على) التقرير تاريخ بعد الالحقة األحداث  المحاسبببي المعيار يعنيه ما أيضببً

 .التزام" تسوية" إلى اإلشارة عند 1 رقم الدولي

 

يناير  1
2023 

 8 رقم الدولي المحاسبي والمعيار 2 مرق الممارسة وبيان 1 رقم الدولي المحاسبي المعيار على الطفيفة التعديالت

 

 في التغييرات بين التمييز على المالية البيانات مسبببتخدمي ومسببباعدة المحاسببببية السبببياسبببات إفصببباحات تحسبببين إلى التعديالت تهدف
 .المحاسبية السياسات في والتغيرات المحاسبية التقديرات

 

يناير  1
2023 

 رقم الدولي المحاسبي والمعيار ،16 رقم الدولي المحاسبي والمعيار ،3 رقم المالية لتقاريرل الدولي المعيار على الطفيفة التعديالت

 16 رقم المالية للتقارير الدولي والمعيار ،9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على السنوية التحسينات وبعض ،17

 

ً " األعمال ندماجاتا" 3 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت تحّدث  3 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في مرجعا

 .األعمال اندماج لعمليات المحاسبية المتطلبات تغيير دون المالية التقارير إلعداد المفاهيمي اإلطار حول

 

 الممتلكات تكلفة من تقتطع أن الشببركة على" والمعدات والمنشبب ت الممتلكات" 16 رقم الدولي المحاسبببي المعيار على التعديالت تحظر

 ذلك، من وبدالً . المقصبببود السبببتخدامه لألصبببل الشبببركة إعداد أثناء المنتجة األصبببناف بيع من المسبببتلمة المبالغ والمعدات والمنشببب ت

 .الخسارة أو الربح في الصلة ذات والتكلفة البيع بمتحصالت الشركة ستعترف

 

 التي التكاليف" الطارئة والموجودات الطارئة والمطلوبات المخصبببببصبببببات" 37 رقم يالدول المحاسببببببي المعيار على التعديالت تحدد

 .خاسًرا سيكون العقد كان إذا ما تقييم عند االعتبار عين في الشركة تأخذها

 

 المصبباحب حيالتوضببي والمثال" المالية األدوات" 9 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على طفيفة تعديالت السببنوية التحسببينات تُدخل

 ".اإليجار عقود" 16 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار
 

يناير  1
2022 

 

ً  المجموعة تقوم  تصبح عندما مالئماً، يكون حيثما تطبيقها، وتعتزم المستقبلية المالية البيانات على والتعديالت والتفسيرات المعايير هذه تأثير بتقييم حاليا
 .المفعول سارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32من  13صفحة 

 

 ع.م.ش اإلسالمي الشارقة مصرف

 المرحلية الموحدة الموجزة المالية البيانات حول إيضاحات

 (مدققة غير) 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة

 (اإلماراتية الدراهم آالف: العملة)

 

  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة .4

 

حدة الموجزة يقتضي من اإلدارة و ع أحكام وتقديرات وافترا ات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ إن إعداد البيانات المالية المرحلية المو

  المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 

مارس اإلدارة أحكاماً جوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. تتوافق المصادر عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة، ت

 .2020ديسمبر  31الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة مع البيانات المالية السنوية المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 19-تأثير كوفيد

 

ً ، أعلنت منظمة الصحة العال2020مارس  11في  في  19-. وفي  وء االنتشار السريع لفيروس كوفيدةعالمي جائحةهو  19- أن فيروس كوفيدمية رسميا

أخير انتشار جميع أنحاء العالم، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة ا طرابات وشكوك كبيرة نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومات الحتواء أو ت

التفشي على عمليات المصرف والتقديرات واألحكام الهامة التي تطبقها اإلدارة في تقييم قيم الموجودات والمطلوبات كما الفيروس. يبين هذا اإليضاح أثر 

 .2021يونيو  30في 

 

i) إدارة مخاطر االئتمان 

 

الموقف المتأزم، ويتم إجراء  ، حدد قسم إدارة المخاطر في المصرف القطاعات المتضررة التي تأثرت بشكل كبير بهذا19-استجابة لتفشي فيروس كوفيد

متنوعة  كثير من المراجعات بشكل متكرر حيث تتم مراجعة حدود االئتمان الحالية للشركات ومراقبة االستخدام عن كثب. يتمتع المصرف بمحفظة تمويل

  (.%34: 2020ديسمبر  31) %35لحكومة أكثر من با ذات العالقةبشكل جيد حيث تمثل الحكومة والكيانات 

 

اءات قد كان المصرف حذراً للغاية في االكتتاب في الشركات في القطاعات المتضررة، وخاصة بالنسبة للعمالء الجدد إلى المصرف. وتم تنفيذ إجرل

 تإ افية، مثل طلب موافقات إ افية لصرف التسهيالت لضمان مستوى عال من التدقيق على عملية إدارة االئتمان. ويقوم المصرف بإجراء مراجعا

ل، قامت اإلدارة متكررة لنسبة القرض إلى القيمة على الضمانات المحتفظ بها مقابل التسهيالت، وتحديداً الضمانات غير السائلة بطبيعتها. وعالوة على ذل

 بمراجعة جميع سياسات اإلقراض االئتماني الخاصة بها لمعالجة المخاطر االقتصادية المتزايدة الحالية لمختلف القطاعات.

 

 2020( إدارة مخاطر السيولة، على النحو المطلوب في التوجيه المشترك الصادر في أبريل 2) 4وة على ما سبق وكما هو مو ح في اإليضاح رقم عال

 .2والمجموعة  1للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع، قام المصرف بدراسة المبادش التالية لتصنيف عمالئه إلى مجموعتين، المجموعة 
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )تابع( .4

 

 )تابع( 19-أثر كوفيد

 

i) ( إدارة مخاطر االئتمان)تابع 

 

  .19-: العمالء الذين يتأثرون بشكل مؤقت ومعتدل بأزمة كوفيد1المجموعة 

 

متوقع أن يواجه هؤالء بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد أن تأجيل الدفعات فعال وبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيالت بشكل جوهري. ومن ال

 يرات جوهرية في الجدارة االئتمانية.العمالء قيوداً على السيولة دون تغي

 

تغيير مرحلة بالنسبة لهؤالء العمالء، يرى المصرف أنه على الرغم من خضوعهم لتأجيل الدفعات، إال أن هناك تدهوراً في الجودة االئتمانية غير كاف ل

تعثرهم، أيهما أقصر. وعلى سبيل المثال، يمكن أن ينطبق  الخسارة. وسيظل هؤالء العمالء في مرحلتهم الحالية، على األقل طوال فترة األزمة أو فترة

 ذلل على الصناعات التي يتوقع أن تعود بسرعة إلى ظروف العمل العادية مع انتهاء قرارات سياسة الحظر.

 

  على المدى الطويل: 19-: العمالء الذين من المتوقع أن يتأثروا بشكل كبير بفيروس كوفيد2المجموعة 

 

. من المتوقع أن يواجه هؤالء العمالء تغييرات في الجدارة االئتمانية لهم تتجاوز 19-الء الذين تتأثر أعمالهم بشكل مباشر بفيروس كوفيدهؤالء هم العم

 قضايا السيولة مما يؤدي إلى تدهور في مخاطر االئتمان. وبالتالي، يتم اإلبالغ عن التعرض من هؤالء العمالء في المرحلة الثانية.

 

بناًء على  9حتمال حدوث انتعاش اقتصادي الحق، ال يتوقع أن ينتقل هؤالء العمالء إلى المرحلة الثالثة من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم نظًرا ال

اث غير المالية )مثل أدائهم المالي خالل فترة األزمة. وفي ظروف استثنائية، يمكن النقل إلى المرحلة الثالثة بسبب التصفية /اإلفالس الناتج عن األحد

ارة االئتمانية االحتيال( أو اال طرابات الكبيرة التي تهدد االستدامة على المدى الطويل لنموذج عمل العمالء. ونتيجة ذلل، يواصل المصرف مراقبة الجد

  .لهؤالء العمالء، وال سيما المؤشرات على عدم القدرة المحتملة على دفع أي من التزاماتهم عند استحقاقها

 

 .  (9.3 )راجع اإليضاح رقم 2والمجموعة  1، قام المصرف بتصنيف عمالئه الذين لديهم منح التأجيل إلى المجموعة 2021يونيو  30كما في و

 

 

ii) استخدام التقديرات واألحكام 

 

متاحة لتقييم أثر تفشي المرض على اقتصاد  غير مؤكدةبشكل مستمر وتتابع تطوراته، علماً بأن هناك بيانات اقتصادية  وبائيتراقب المجموعة الو ع ال

يمارس المصرف أحكاماً هامة في تقييم وتقدير بعض  .2021 سبتمبر 30دولة اإلمارات العربية المتحدة بدقة، وعلى الو ع المالي للمصرف كما في 

 يتخذ نهجا لتطبيق التغطية التقديرية على المصرف  يزالال،  19-كوفيد  لحالة عدم اليقين بسبب تفشياألمور مثل الخسائر االئتمانية المتوقعة. ونظراً 

القتصاد الكلي. ومن اآلن فصاعداً، سيواصل المصرف مراقبة وتقييم أثر التفشي، وسيراعي اية المتوقعة عن طريق تغيير أوزان نموذج الخسائر االئتمان

 إذا لزم األمر.تعديل نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة في فترات التقارير الالحقة، 

 

 9الحوكمة حول نماذج وحسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

عملياته  بالنظر إلى التأثير الكبير الذي ستحدثه سيناريوهات وأوزان االقتصاد الكلي على الخسائر االئتمانية المتوقعة للمصرف، فقد عزز المصرف

التابعة للمصرف،  9وإطار إدارته حول التنبؤ باالقتصاد الكلي وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. إن لجنة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  و وابطه

رف. ولضمان السالمة والتي تقدم تقاريرها إلى اإلدارة التنفيذية، تتحمل المسؤولية األساسية لإلشراف على نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة للمص

بالمصرف  9ية رقم المستمرة لحسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل أوقات عدم التأكد الشديد والتقلبات، ستقوم لجنة المعيار الدولي للتقارير المال

الكلية المطبقة على نموذج المعيار الدولي  بممارسة الرقابة من خالل إجراء مراجعات منتظمة للمحفظة. وستراقب اللجنة عن كثب المدخالت االقتصادية

في المصرف وتوصي بالتغييرات المطلوبة خالل الفترة في  وء المعلومات ذات الصلة الواردة. كما ستقوم اللجنة بشكل مستمر  9للتقارير المالية رقم 

الكبيرة في سياسة مخاطر االئتمان وأن معايير التصنيف في  بتقييم أداء محفظة المصرف، والتأكد من أن سلوكيات مخاطر االئتمان تتماشى مع الزيادة

 المراحل ال تزال ذات مالئمة.
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )تابع( .4
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ii) )استخدام التقديرات واألحكام )تابع 

 

 )تابع( 9الحوكمة حول نماذج وحسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

معطيات وافترا ات قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ية رقم استعر ت لجنة المعيار الدولي للتقارير المال

قام المصرف بتقييم وبما أن الو ع ال يزال يتطور،  ، 19-كوفيدعلى الرغم من أن بيئة االقتصاد الكلي تتعافى من تأثير في  وء المعلومات المتاحة.  9

بزيادة  و %20بزياده نسبته  . إذا زادت احتمالية السيناريو المعاكس 2021 سبتمبر 30للسيناريو التصاعدي اعتباراً من  %0وزن  واعتمدأثر األزمة 

 مليون درهم. 25.9، فإن مخصص خسارة االنخفاض في القيمة سيزيد بمقدار %10بنسبة  أخرى

 

الت كل منها، وتطبيق الحكم في تحديد ما يشكل معلومات معقولة وتطلعية. انعكس التقلب يأخذ المصرف في االعتبار مجموعة من النتائج المحتملة واحتما

في إيضاح  الناتج عن الو ع الحالي من خالل تعديل أساليب بناء السيناريو المستقبلي. تعكس هذه التعديالت اعتبارات االقتصاد الكلي كما هو مقترح

من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. تشمل االفترا ات األكثر أهمية في  9ير المالية رقم التوجيه المشترك حول المعيار الدولي للتقار

 71.9دوالر أمريكي إلى  34.8سنوات القادمة والذي يتراوح بين  5نهاية الفترة المستخدمة لتقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة متوسط سعر النفط لمدة 

، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في اإلمارات %14إلى  %31-، وتقلب نمو مؤشر أسعار األسهم الذي يتراوح بين دوالر أمريكي للبرميل

  .%4إلى ارتفاع بنسبة  %0، وانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في اإلمارات بنسبة %6إلى ارتفاع بنسبة  %6بنسبة 

 

ير التعرض الناتج عن التعثر، ال سيما التزامات التمويل اإلسالمي، بما في ذلل االعتمادات المستندية وخطابات كما يتطلب األمر اتخاذ أحكام أيضاً في تقد

ام ومدة الضمان، وتسهيالت االئتمان القابلة للتجديد مثل بطاقات االئتمان، حيث يصاحب التدهور في بيئة االقتصاد الكلي بشكل عام زيادة في أحج

، مما يؤكد على التعرض الناتج عن التعثر %20عوامل تحويل االئتمان التي يستخدمها المصرف للحدود غير المستغلة بنسبة السحوبات. وتم تثبيت 

  للو ع الحالي.

 

ة عن التعثر على الخسارة الناتجة عن التعثر، قام المصرف بحساب الخسارة االئتمانية المتوقعة باستخدام الخسارة الناتج 19فيما يتعلق بأثر فيروس كوفيد 

من إجمالي المحفظة. %10للعقارات واإلنشاءات والمقاوالت وتمويل منازل العمالء. يمثل التمويل اإلسالمي لألفراد  %60المتأزم بموجب بازل بنسبة 

 .%91.9إن الخسارة االئتمانية المتوقعة التي تم حسابها بناًء على الخسارة الناتجة عن التعثر المتأزمة تصل إلى 

 

ر المعاكس، إن اقب اإلدارة باستمرار كيفية تغير الظروف االقتصادية خالل فترة التقرير التالية، وستعيد تقييم كفاية الوزن السلبي، وسيتم حساب األثستر

 وجد.

 

iii) إدارة مخاطر السيولة 

 

يسمح للبنوك اإلماراتية بالحصول على  واصل المصرف المركزي دعم القطاع المصرفي من خالل توسيع نطاق خطة الدعم االقتصادي الموجهة، مما
ع تمويل بتكلفة صفرية من المصرف المركزي ومنح ميزة للعمالء المتأثرين. عالوة على ذلك، فإن االنتعاش التدريجي في أسعار النفط، والقطا

ية في دول مجلس التعاون الخليجي، قد عمل ذلك العقاري، إلى جانب إعادة القبول في األعمال الرأسمالية العالمية من قبل الحكومات والمؤسسات المال
  أيضا على تسهيل التخفيف من المخاوف بشأن الشؤون المالية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي والسيولة بالقطاع المصرفي.

 

مليون درهم  370.8تخصيص مبلغ مليار درهم إماراتي، تم  50، ومن خالل برنامج تمويل المصرف المركزي البالغ 2021سبتمبر  30اعتباًرا من 
. وتم تمرير المزايا إلى العمالء في شكل إعفاءات من الدفع )تأجيل األقساط( وتسهيالت تمويلية 2022يونيو  30إماراتي للمصرف، ويستحق في 

ها لعمالء تمويل اإلجارة ولن يكون جديدة للصناعات المتأثرة بفيروس كورونا. ويستمر المصرف في تحقيق أرباح من تأجيالت السداد والتي تم تقديم
  هناك أي تغيير جوهري في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب هذه التأجيالت.

 

  عن كثب واالستعداد الجيد ألي سيناريوهات سيولة غير متوقعة. 19-يقوم المصرف حالياً بمراقبة وضع السيولة والمخاطر الناشئة عن أزمة كوفيد
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 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة )تابع( .4

 

 )تابع( 19-أثر كوفيد

 

 

iv) ة لألدوات الماليةقياس القيمة العادل 

 

( من البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة 5)ب( ) 3تم اإلفصاح عن السياسة الحالية للمصرف بشأن قياس القيمة العادلة األدوات المالية في إيضاح 

 .2020ديسمبر  31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 

واق المالية العالمية، يراقب المصرف عن كثب ما إذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل على األس 19-بير لوباء كوفيدنظًرا للتأثير الك

 السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق في السيناريو الحالي.
 

 

v) استثمارات عقارية 

 

. 2021سبتمبر  30القيم العادلة لالستثمارات العقارية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في بناًء على تقييم اإلدارة، لم يحدد المصرف أي تأثير هام على 

ً لمتطلبات ا لمعيار ومع استمرار الو ع، سيراقب المصرف السوق باستمرار، ويضمن أن األسعار التي يستخدمها هي تمثيل دقيق للقيمة العادلة وفقا

 .13الدولي للتقارير المالية رقم 

 

vi) ت كفاية رأس المالمبادرا 

 

على موجودات المصرف المرجحة بالمخاطر من خالل المخصصات المرتفعة الناشئة عن التقلبات  19من المتوقع أن ينعكس األثر الواسع لفيروس كوفيد 

ات المعيار الدولي للتقارير المالية المتزايدة ومخاطر الطرف المقابل المرتفعة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق الخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب متطلب

رأس المال في التوقعات االقتصادية غير اإليجابية إلى زيادة أوزان مخاطر االئتمان للتمويل وكذلل زيادة المخصصات، وبالتالي التأثير على كفاية  9رقم 

سيناريو شديد  تحتأن تظل نسبة كفاية رأس المال (. ويتوقع المصرف %20.71: 2020ديسمبر  31) %21.21القوية للمصرف، والتي تبلغ حالياً 

بنسبة  3لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بازل  ية والمخففةالضغط أعلى بكثير من متوسط القطاع المصرفي اإلماراتي ومتطلبات األساس

  .%2.5مصد حماية رأس المال بنسبة  بما في ذلل، على التوالي %11.5و  13%

 

 2020أبريل  22ف الضغط على المؤسسات المالية، سمح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بموجب ورقته الرسمية الصادرة في من أجل تخفي

. يهدف المرشح االحترازي إلى تقليل تأثير 9للبنوك بتطبيق مرشح احترازي على مخصصات الخسارة المتوقعة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. وسيسمح ذلل للبنوك 19على رأس المال التنظيمي، في  وء التقلبات المتوقعة بسبب أزمة كوفيد  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مخصصات 

لى بإ افة جزء من مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الشق الثاني من رأس المال بغرض حساب نسب كفاية رأس المال. ومع ذلل، يتعين ع

(. كما منح المصرف المركزي 2024ديسمبر  31سنوات )تنتهي في  5نوك عكس هذه اإل افة الرأسمالية بطريقة تدريجية ومرحلية على مدى الب

 للبنوك المدرجة في برنامج خطة الدعم االقتصادي الموّجهة. 2021ديسمبر  31اإلماراتي تمديداً لإلعفاء من مصد رأس المال حتى 

 

بالمصرف، بالتنسيق مع إدارة المخاطر، التطورات باستمرار فيما يتعلق بالتفشي الوبائي، وتراقب باستمرار قدرة المصرف على  تراقب لجنة المخاطر

  الحفاظ على مستويات رأس مال كافية في جميع األوقات، في كل من السيناريوهات الحالية والمتأزمة.

 

vii) خطة استمرارية األعمال 

 

عمال، ، قام المصرف بتفعيل خطط استمرارية األعمال. وفي  وء خطط استمرارية األ19ية التي يسببها فيروس كوفيد في  وء السيناريوهات الحال

آمناً للوصول عن بعد مع مصادقة مزدوجة وتشغيل العمليات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والقنوات الرقمية للعميل. ولهذا  ارياأنشأ المصرف نظاماً إد

ف بتصميم إجراءات تشغيل قياسية يتم اتباعها على النحو الواجب. ويتمتع المصرف أيضاً ببنية منسابة ألمن اإلنترنت تدعم موجوداته الغرض، قام المصر

ة وعمالئه دون أي انقطاع في األنشطة التجارية من خالل قنواته الرقمية الشاملة. وعالوة على ذلل، انخرط المصرف مع طرف آخر لمراجعة التجاري

 أمن بيئة العمل الحالية.

 

viii) تحليل التركيز 

 

صنيف االستثمار في التمويل اإلسالمي من حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة، والتي تكشف عن ت 9يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

  .2021 سبتمبر 30حيث المنتجات والقطاعات كما في 



 32من  17صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 ()العملة: آالف الدراهم اإلماراتية
 

 إدارة المخاطر المالية .4
 

المالية  إن أهداف وسرررياسرررات وإجراءات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع تلل األهداف والسرررياسرررات التي تم اإلفصررراح عنها في البيانات

 .2020ديسمبر  31الموحدة السنوية كما في وللسنة المنتهية في 

 
 

a) الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
 

 يو ح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمجموعة على أساس اإلجمالي، قبل التخفيف باستخدام الضمان.

 

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 

 مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 
 المرحلة األولى

 شهرا   12

 المرحلة الثانية 

 على مدار العمر

 المرحلة الثالثة 

 دار العمرعلى م

 المجموع 

        

        نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية 

 1.057.054  -  -  1.057.054 مخصص الخسارة 

 (1)  -  -  (1)  القيمة الدفترية 

 7.0531.05   -  -  1.057.053 

        مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية 

 4.597.390  -  -  4.597.390 مخصص الخسارة 

 (3.184)  -  -  (3.184) القيمة الدفترية 

 4.594.206  -  -  4.594.206 

        استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 4.850.089  62.337  101.898  4.685.854 مخصص الخسارة 

 (89.813)  (62.337)  (23.786)  (3.690) القيمة الدفترية 

 482.164.6   78.112  -  64.760.27  

استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر )باستثناء

        لالستثمارات في حقوق الملكية (

 1.241.202  -  -  1.241.202 مخصص الخسارة 

 (835)  -  -  (835) القيمة الدفترية 

 1.240.367  -  -  671.240.3  

        استثمارات في التمويل اإلسالمي

 30.944.056  1.481.891  2.239.695  27.222.470 مخصص الخسارة 

 (1.392.977)  (984.643)  (184.134)  (224.200) القيمة الدفترية 

 27026.998.   5612.055.   248497.   7929.551.0  

 موجودات أخرى )باستثناء الموجودات غير  
 870.491  70.097  -  800.394 (المالية

 (48.030)  (41.031)  -  (6.999) مخصص الخسارة 

 822.461  29.066  -  793.395 القيمة الدفترية 

صافي التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة  

 42.025.442  526.314  2.133.673  39.365.455  بالموجودات داخل الميزانية العمومية

        

 399.572  31  24.294  375.247 مادات مستندية وخطابات ضماناعت 

 (2.492)  -  (263)  (2.229) مخصص الخسارة 

صافي التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة  

 397.080  31  24.031  373.018 بالموجودات خارج الميزانية العمومية

 39.738.473  2.157.704  526.345  42.422.522 

        

 43.959.854  1.614.356  2.365.887  39.979.611 إجمالي التعّرض لمخاطر االئتمان 

 (1.537.332)  (1.088.011)  (208.183)  (241.138) مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة

 39.738.473  2.157.704  526.345  42.422.522 



 32من  18صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 المالية المرحلية الموحدة الموجزة إيضاحات حول البيانات

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( .5

 

 الحد األقصى للتعّرض لمخاطر االئتمان )تابع( (أ

 
 2020ديسمبر  31 

 مراحل الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 

مرحلة األولىال  
شهرا   12  

 المرحلة الثانية
 على مدار العمر

 المرحلة الثالثة
 المجموع على مدار العمر

  789,083  - -  789,083  نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
    -  - -    -  مخصص الخسارة
  789,083  - -  789,083   القيمة الدفترية

  2,883,120     -     -   2,883,120  مؤسسات ماليةمرابحات وترتيبات وكالة مع 
 (1,340)     -     -  (1,340)  مخصص الخسارة
  2,881,780     -     -   2,881,780  القيمة الدفترية

     

  5,479,669   62,337     -   5,417,332  استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 (58,591)  (53,065)     -  (5,526)  مخصص الخسارة
  5,421,078   9,272     -   5,411,806  القيمة الدفترية

     
استثمارات في أوراق مالية مقاسة بالقيمة العادلة من 

لالستثمارات في  خالل الدخل الشامل اآلخر )باستثناء
  1,192,418     -     -   1,192,418  حقوق الملكية (
رةمخصص الخسا   (734)  -     -     (734) 
  1,191,684     -     -   1,191,684  القيمة الدفترية

     
  30,556,381  1,493,752  2,237,139  26,825,490 استثمارات في التمويل اإلسالمي

 (1,287,822)  (888,754)  (135,049)  (264,019) مخصص الخسارة
  29,268,559    604,998   2,102,090  26,561,471 القيمة الدفترية

     
   831,092   30,974     -   800,118  موجودات أخرى )باستثناء الموجودات غير المالية(

 (39,435)  (30,974)     -  (8,461)  مخصص الخسارة
 791,657     -     -  791,657 القيمة الدفترية

صافي التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة 
 40,343,841  614,270  2,102,090 37,627,481  بالموجودات داخل الميزانية العمومية

     
  725,478   31   24,210   701,237  اعتمادات مستندية وخطابات ضمان

 (2,442)     -  (53)  (2,389)  مخصص الخسارة
صافي التعرضات لمخاطر االئتمان المتعلقة 

  723,036   31   24,157   698,848  ية العموميةبالموجودات خارج الميزان
 38,326,329 2,126,247  614,301  41,066,877 

     
 42,457,241   1,587,094  2,261,349  38,608,798 إجمالي التعّرض لمخاطر االئتمان

 (1,390,364) (972,793)  (135,102) (282,469) مجموع الخسائر االئتمانية المتوقعة

 38,326,329 2,126,247 614,301  41,066,877   

 

  



 32من  19صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( .5

 

  رأس المالكفاية   (ب

 

 وقواعد وإرشادات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي: 3يعتمد معدل كفاية رأس المال على مقررات بازل 

 

 سبتمبر 30 

 2021 

 غير مدققة

 

  ديسمبر 31

 2020 

 مدققة

    قاعدة رأس المال

 5.528.835  5.869.113 حقوق الملكية العادية الشق األول

 1,836,500  1.836.500 الشق األول رأس المال اإل افي

,705.6137 مجموع الشق األول من قاعدة رأس المال   7,365.335 

 441.619  449.857 مجموع الشق الثاني من قاعدة رأس المال

 7.806.954  8.155.470 مجموع قاعدة رأس المال

    

    الموجودات المرّجحة بالمخاطر

.574.98835 مخاطر االئتمان   35.329.510 

 111,831  205.034 مخاطر السوق

 2,262,468  2.262.468 مخاطر التشغيل

 37,703.809  38.456.076 مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر

    

    نسب رأس المال

%15.26 نسبة حقوق الملكية العادية الشق األول   14.66%  

    

%20.04 نسبة الشق األول من رأس المال   5319.%  

    

%21.21 نسبة كفاية رأس المال   20.71%  

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية .6

 

 669,478  630.326   نقد 

 1,932,937  1.585.754  ودائع نظامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 789,083  1.057.053  مبالغ مستحقة من البنوك      

  3.273.133  3,391,498 

 

 تحمل الوديعة النظامية لدى المصرف المركزي أي أرباح، كما أنها غير متاحة لتمويل العمليات اليومية للمصرف.ال  

 

 

 مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية .7

 

     

 422,208  2.149.341  مرابحة

 7,409,572  7.444.865  ترتيبات وكالة

  9.594.206  7,831,780 

 

 31) درهم  مليار 5.0تتضررمن ترتيبات الوكالة لدى المؤسررسررات المالية شررهادات إيداع إسررالمية لدى مصرررف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 
 .مليار درهم( 4.9: 2020ديسمبر 

 

  



 32من  20صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  سعةالتلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(
 

 استثمارات في أوراق مالية .8
 سبتمبر 30 

2021 

  غير مدققة

 ديسمبر 31

2020 

 مدققة

    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 41.148  176.175  أسهم وصناديق -

 63.844  12.656 صكوك -

 188.831  104.992 

     موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 1.029.652  409.104 أسهم وصناديق -

 1.192.418  1.241.202 صكوك -

 1.650.306  2.222.070 

 (734)  (835) الشامل اآلخرناقصاً: مخصص الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 1.649.471  2.221.336 

    

 موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

  صكوك -

 ناقصاً: مخصص الخسارة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
4.850.089 

 

5.479.669 

(89.813) (58.591)  

 4.760.276  5.421.078 

    

 6.598.578  7.747.406 

 

مرهوناً مقابل اتفاق مرابحة سلع  مليون درهم( 3.076: 2020ديسمبر  31)مليون درهم  2.119تشمل مبلغ الصكوك المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة 

 مضمون.
  

  استثمارات في التمويل اإلسالمي .9

 

 في االستثمارات وتتكون. الصلة ذات االئتمان اطرمخ من للتخفيف الضمانات من مقبولة بأنواع مضمونة اإلسالمي التمويل في االستثمارات إن 1.9

 :يلي مما اإلسالمي التمويل

 

 من حيث المنتج (أ

  

   

 218,076  201.987 مرابحة السيارات

 8,626,467  9.254.096 مرابحة البضائع

 32,358  17.511 مرابحة العقارات

 560,861  708.704 ذمم مرابحة مدينة أخرى

 1,352,097  1.404.877 مرابحة مجّمعة

 10,789,859  11.587.175 إجمالي تمويل المرابحة

 (1,007,659)  (1.097.984) أرباح مؤجلة

 9,782,200  10.489.191 صافي تمويل المرابحة

 17,296,420  16.993.214 إجارة

 548,921  786.742 قرض حسن

 79,513  82.511 ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

 2,849,327  2.592.398 استصناع

 30.556.381  30.944.056 ةاإلسالمي تستثمارات في التمويالمجموع اال

 (1.287.822)  (1.392.977)  مخصص انخفاض قيمة ذمم التمويل المدينة

 29.268.559  29.551.079 ةاإلسالمي تستثمارات في التمويالاالصافي 

 

  



 32من  21صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 بيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول ال

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 )تابع( استثمارات في التمويل اإلسالمي .9

 

 حسب القطاع   (ب

 

 

 2021 سبتمبر 30

  غير مدققة

   2020 ديسمبر 31

 مدققة 

  10,926,792  11.276.624 وميةالدوائر والهيئات الحك

 823,149   682.885 اإلنشاءات والمقاوالت

 745,265   668.486 التصنيع

 1,523,434   1.329.612 المواصالت

 6,614,683   7.026.690 العقارات

 600,189   549.668 أنشطة التجزئة

 1,655,858   1.504.597 التجارة

 248,515   337.557 المؤسسات المالية

 1,254,170   1.364.876 خدمات وأخرى

 3,053,764   3.220.644 األفراد

 1,456,580   1.156.802 تمويل منازل العمالء

 2,661,641   2.923.599 كبار العمالء من األفراد

 (1,007,659)  (1.097.984) أرباح مؤجلة

 (1,287,822)  (1.392.977)  مخصص انخفاض قيمة ذمم التمويل المدينة

 29,268,559  29.551.079 ةاإلسالمي تستثمارات في التمويالاالصافي 
 
 
 

 .والشركاتفيما يلي تسويات بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للتعرض اإلجمالي عند التعثر ومخصص الخسارة لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد  2.9
 
 

 2021 سبتمبر 30 

 غير مدققه

 المجموع الثالثة المرحلة الثانية المرحلة لىاألو المرحلة 

 الخسائر التعرض 

 االئتمانية

 المتوقعة

 الخسائر التعرض

 االئتمانية

 المتوقعة

 الخسائر التعرض

 االئتمانية

 المتوقعة

 الخسائر التعرض

 االئتمانية

 المتوقعة

 1.287.822 30.556.381 888.754 1.493.752 135.049 2.237.139 264.019 26.825.490 السنة بداية في الرصيد
 

 لألفراد المصرفية الخدمات
        

    -     -  (3.521) (7.535)  (1.721)  (25.517)  5.242 33.052  األولى المرحلة إلى تحويل

(32.822)   الثانية المرحلة إلى تحويل   (1.047) 32.822 1.047 -  -   -     -    

(43.359)   الثالثة المرحلة إلى تحويل   (1.479)  (35.165)  (1.830) 78.524 3.309  -     -    

 -   584.888 - (19.874) -   (3.434) -  608.196 (التسديدات/ ) اإل افات صافي
 المعاد الخسارة مخصص صافي
 12.661 - 56.541 - (409) - (43.471)  - قياسه

 (3.097) (3.385) (3.097) (3.385)  -   -   -   -   مستردات

 (1.780) (1.780) )1.780) (1.780)  -   -   -   -   حذوفات
 

 للشركات المصرفية الخدمات
        

(116.414) 4.413 116.414   األولى المرحلة إلى تحويل  (4.413)   -     -     -     -    
  الثانية المرحلة إلى تحويل

(294.277)   (4.976)  294.277 4.976 -  -     -     -    
  الثالثة المرحلة إلى تحويل

(965)   (6)  (71.939)  (7.243)  72.904  7.249  -     -    
(72.074) - 10.741 (التسديدات/ ) اإل افات صافي  -  (81.758)   -  (143.091)  - 
 المعاد الخسارة مخصص صافي
 146.525 - 86.342 - 58.678 - 1.505 - قياسه
  مستردات

-   -   -   -   (1.527)  (1.724)  (1.527)   (1.724)  
  حذوفات

 -   -   -   -   (47.430)  (47.430)  (47.430)   (47.430)  
         

 1.392.977 30.944.056 984.643 1.481.891 184.134 2.239.695 224.200 27.222.470 السنة نهاية في الرصيد



 32من  22صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 يانات المالية المرحلية الموحدة الموجزةإيضاحات حول الب

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 )تابع( استثمارات في التمويل اإلسالمي .9

 

 .صص الخسارة لقطاع الخدمات المصرفية لألفراد والشركاتفيما يلي تسويات بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للتعرض اإلجمالي عند التعثر ومخ 2.9
 2020ديسمبر  31 

 مدققه

 المجموع الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى المرحلة 

 الخسائر التعرض 

 االئتمانية

 المتوقعة

 الخسائر التعرض

 االئتمانية

 المتوقعة

 الخسائر التعرض

 االئتمانية

 المتوقعة

 الخسائر التعرض

 ئتمانيةاال

 المتوقعة

 1,118,378 26,261,270 810,149 1,350,541 113,428 1,354,745 194,801 23,555,984 السنة بداية في الرصيد
         

         لألفراد المصرفية الخدمات

    -     -  -  (3,415)  (809)  (10,710)   809   14,125   األولى المرحلة إلى تحويل

(50,007)   الثانية مرحلةال إلى تحويل   (1,375)  50,007   1,375  -  -   -     -    

(110,130)   الثالثة المرحلة إلى تحويل   (2,917)  (23,717)  (1,135) 133,847  4,052   -     -    

(120,327)  (التسديدات/ ) اإل افات صافي   -  (28,777)   - 745  - (148,359)   - 

 المعاد سارةالخ مخصص صافي
 123,106 - 66,418 - 754 - 55,934  - قياسه

 (13,283) (27,456) (13,283) (27,456)  -   -   -   -   مستردات

 (59,873) (59,873) )59,873) (59,873)  -   -   -   -   حذوفات
         

         للشركات المصرفية الخدمات

    -     -     -     -  (6,592) (82,045)    6,592  82,045    األولى المرحلة إلى تحويل
(889,086)   الثانية المرحلة إلى تحويل   (8,447) 889,217   8,447   (131)   -     -     -    
  الثالثة المرحلة إلى تحويل

 (97,491)   (1,627) (216,003) (21,541) 313,494  23,168   -     -    
(187,589)  - 304,422 -    4,440,377  (تسديداتال/ ) اإل افات صافي   - 4,557,210  - 
 المعاد الخسارة مخصص صافي
 141,495 - 80,124 - 41,122 - 20,249 - قياسه
(8,814)   -   -   -   -  مستردات  (5,649) (8,814)  (5,649)  
  حذوفات

 -   -   -   -   (17,597)  (16,352) (17,597)  (16,352)  
         

 1,287,822 30,556,381 888,754 1,493,752 135,049 2,237,139 264,019 26,825,490 السنة نهاية في الرصيد

         

  
 تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل السداد   3.9

 
 :2021 سبتمبر 30عمالء المستفيدين من تأجيل السداد اعتباراً من الجدول أدناه هو تحليل للتعرض الناتج عن التعثر والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات العالقة لل

 
الخدمات  

المصرفية 
 للشركات

الخدمات  
المصرفية 

 لألفراد

 المجموع 

  المستفدين وغير المستفدين من خطة الدعم االقتصادي الموّجهة  
      :1مجموعة 

6723.079.  428.327  2.651.345 استثمارات في التمويل اإلسالمي  
(55.388) الخسائر االئتمانية المتوقعة   (8.360)   (63.748)  

.70528  353.673 مبلغ التأجيل   382.378 
81.82  56 عدد العمالء   1.884 
      :2مجموعة 

 875.638  56.538  819.100 استثمارات في التمويل اإلسالمي
(72.597) الخسائر االئتمانية المتوقعة   (19.356)   (95391.)  

.0397  102.209 مبلغ التأجيل   109.248 
 245  205  40 عدد العمالء

 
 
 
 
 
 
 
 



 32من  23صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 )تابع( مارات في التمويل اإلسالمياستث .9
 

 تحليل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة بحسب المحفظة   4.9
 

 2021 سبتمبر 30   
 (غير مدققه) 

 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   

يناير  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
 )مدققة( 2021

  
.019264  135.049 888.754 1.287.822 

       الخدمات المصرفية لألفراد

 425 869 4 (448)    بطاقات ائتمان
 (18.170) 3.440 (2.692) (18.918)   قروض إسكان
 27.748 47.626 (231) (19.647)   قروض شخصية

 (2.219) (483) 6 (1.742)   قروض سيارات

       
       اتالخدمات المصرفية للشرك

 (3.630)    -  (2.959) (671)   الحكومة والتعر ات ذات الصلة
 63.274 57.332 5.783 159   مؤسسات أخرى

 (3.483) (42.042) 38.370 189   األفراد ذوي األصول الضخمة

 41.210 29.147 10.804 1.259   منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم

       

توقعة كما في مخصرررررص الخسرررررائر االئتمانية الم

 )غير مدققة(2021سبتمبر  30
  

224.200 184.134 984.643 1.392.977 

   
 

 
 2020ديسمبر  31

 )مدققه(
 المجموع المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى   

يناير  1مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 
 )مدققة(2020

  
194,801 113,428 810,149 3781,118,  

       الخدمات المصرفية لألفراد

 (1,104)  (1,068)  (29)  (7)    بطاقات ائتمان
 24,442  14,090   200   10,152    قروض إسكان
  29,913   (13,197)  22   43,088   قروض شخصية

 (1,236)  (2,137)   45   856    قروض سيارات

       
       الخدمات المصرفية للشركات

 8,122    -     -  8,122   الحكومة والتعر ات ذات الصلة
  65,505   40,674   17,571   7,260    مؤسسات أخرى

  13,316   22,222  (12,864)  3,958    األفراد ذوي األصول الضخمة
  30,486   18,021   16,676  (4,211)    منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم

       

االئتمانية المتوقعة كما في  مخصرررررص الخسرررررائر

 )مدققة(2020ديسمبر  31
  

264,019  135,049   888,754   1,287,822  

  



 32من  24صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 اإلماراتية()العملة: آالف الدراهم 

  

 ممتلكات ومعدات .10

    

 2021 سبتمبر 30 

 غير مدققة

   2020 ديسمبر 31 

مدققة   

    

 786.540  776.618 أرض ومبان بنظام التملل الحر 

 15.232  14.324 معدات وأثاث وتركيبات 

 48.984  56.795 معدات حاسوب 

 502  2.525 مركبات 

 42.146  31.953 موجودات حق االستخدام 

 31.618  54.723 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

 936.938  925.022 

 

 ودائع العمالء .11
    

 8.801.886  10.910.320 حسابات جارية 

 2.660.073  2.881.833 حسابات توفير 

 729.395  985.896 حسابات وطني / تحت الطلب 

 20.736.776  21.476.979 ودائع ألجل 

 680.178  479.518 ودائع هامشية 

 36.734.546  33.608.308 

 

 صكوك مستحقة الدفع .12

 

 2021 سبتمبر 30 تاريخ االستحقاق اسم األداة

 غير مدققة

 2020ديسمبر  31 

 مدققة

القيمة   

 الدفترية

 معدل الربح  القيمة الدفترية  معدل الربح 

         

 %3.084  1,835.499  -  - 2021 سبتمبر 8 2021صكوك مصرف الشارقة اإلسالمي 

 %4.231  1,833.722  %4.231  1.834.459 2023أبريل  17 2023صكوك مصرف الشارقة اإلسالمي 

 %2.850  1,831.525  %2.850  1.832.313 2025 يونيو 23 2025صكوك مصرف الشارقة اإلسالمي 

   5,500.746    3.666.772  المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 32من  25صفحة 

 

 اإلسالمي ش.م.عمصرف الشارقة 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 مطلوبات أخرى .13

 

 

 سبتمبر 30 

2021 

  غير مدققة

 ديسمبر 31

2020 

  مدققة

     

 200.077  169.224  أرباح دائنة 

 39.202  66.895  مستحقات ومخصصات 

 64.474  174.448  ذمم دائنة 

 75.739  83.221  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 62.041  79.299  شيكات مصدقة 

 155.130  208.207  التزامات بموجب القبوالت 

 192.401  457.023  دائنون متنوعون 

  10.624  17.792 

  1.248.941  806.856 

 رأس المال .14

 

 سهم قيمة كل منها درهم واحد. 3,081,597,750يتكون رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لدى المصرف من 

 

 2021 سبتمبر 30 

 غير مدققة

 2020ديسمبر  31 

 مدققة

 القيمة عدد األسهم  القيمة عدد األسهم 

 3.081.598 3.081.597.750  3.081.598 3.081.597.750                                      رأس المال

 

 

 

 استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى .15
سبتمبر  30   

2021  

 غير مدققه

سبتمبر  30 

2020  

 غير مدققه
      

 11.860  12.463  إيرادات من استثمارات أخرى 

 118.557  144.473 1.15 الرسوم والعموالت 
 5.464  8.771  يجارإيرادات اإل 

 18.905  16.714  األرباح من التعامل في العمالت األجنبية 

 6.517  8.967    اإليرادات من بيع عقارات ُمحتفظ بها لغرض البيع 
 48.096  55.125   إيرادات من الشركات التابعة 

   246.513  209.581 

 

 استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى. 1.15
      

 144.283  176.217  اإليرادات من الرسوم والعموالت 

(31.744)  من الرسوم والعموالت المصاريف    (25.726)  

   144.473  118.557 

 

  



 32من  26صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 

 تقارير القطاعات .16

 

 تتألف أنشطة المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 

 الشركات والحكومة (أ
 

الحكومية. ويشتمل يقدم المصرف من خالل هذا القطاع مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية للشركات، والمؤسسات، والحكومة والدوائر 

 ذلل على األفراد من أصحاب الثروات الضخمة.

 

 األفراد  (ب
 

 يقدم المصرف من خالل هذا القطاع مجموعة متنوعة من الخدمات المالية اإلسالمية للعمالء من األفراد.

 

 االستثمار والخزينة (ج
 

ى واالستثمارات في األوراق المالية واالستثمارات العقارية باإل افة يشتمل هذا القطاع بشكل رئيسي على عمليات الوكالة مع المؤسسات المالية األخر

 إلى األنشطة األخرى في سوق المال.

 

 الضيافة والوساطة والعقارات (د

 

للخدمات مي يقدم المصرف بمفرده ومن خالل شركته التابعة شركة أساس خدمات عقارية، بينما تقوم شركة الشارقة الوطنية للفنادق وشركة الشارقة اإلسال

 المالية بتقديم خدمات الضيافة والوساطة على التوالي.

 

 :2021 سبتمبر 30للسنة المنتهية في 

لشركات ا

 األفراد والحكومة

االستثمار 

 والخزينة

الضيافة 

والوساطة 

 المجموع والعقارات

      :)غير مدققة( بيان األرباح أو الخسائر الموحد

 1.250.066 - 295.772 241.789 712.505 وصكوك إسالميةإيرادات من استثمارات في تمويالت 
(221.998) توزيعات على المودعين وحاملي الصكوك: ناقصاً   (28.965)  (186.834)  - (437.797)  

 812.269 - 108.938 212.824 490.507 صافي اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية
 246.513 59.155 45.395 52.140 89.823 رىاستثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخ

 1.058.782 59.155 154.333 264.964 580.330 مجموع اإليرادات التشغيلية
(31.837) - - - مصاريف عمومية وإدارية  (31.837)  
(374.082) - - - - غير موزعة -مصاريف عمومية وإدارية   

 652.863 27.318 154.333 264.964 580.330 قيمة االنخفاض في المخصص صافي اإليرادات التشغيلية قبل 
بعد خصم المبالغ  -االنخفاض في قيمة الموجودات المالية : ناقصاً 

(124.844) المستردة  9.345 (79.011)  (330)  (194.840)  

 458.023 26.988 75.322 274.309 455.486 ربح الفترة

      

      :)غير مدققة( 2021 سبتمبر 30 في كما

      :بيان المركز المالي الموحد

      الموجودات

 53.970.859 1.263.657 23.902.374 4.715.311 24.089.517 موجودات القطاع

 539.363 - - - - موجودات غير موزعة

 54.510.222 1.263.657 23.902.374 4.715.311 24.089.517 مجموع الموجودات

      المطلوبات

135.79029. مطلوبات القطاع  6.146.306 11.020.770 97.027 46.399.893 

 402.087 - - - - مطلوبات غير موزعة

 46.801.980 97.027 11.020.770 6.146.306 29.135.790 مجموع المطلوبات

  



 32من  27صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30نتهية في أشهر الم التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 

 تقارير القطاعات )تابع( .16

 : )غير مدققة(2020 سبتمبر 30للسنة المنتهية في 

لشركات ا

 األفراد والحكومة

االستثمار 

 والخزينة

الضيافة 

والوساطة 

 المجموع والعقارات

      :بيان األرباح أو الخسائر الموحد

 1,281,368 - 326,428 249,084 705,856 إيرادات من استثمارات في تمويالت وصكوك إسالمية

 (583.012) - (220.259) (29,800) (332,953) الصكوك المودعين وحامليتوزيعات على : ناقصاً 

 698.356 - 106,169 219,284 372,903 صافي اإليرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية

 209.581 54.613 31,492 44,420 79,056 استثمارات ورسوم وعموالت وإيرادات أخرى

 907,937 54,613 137,661 263,704 451,959 مجموع اإليرادات التشغيلية

 (36,839) (36,839) - - - مصاريف عمومية وإدارية

 (366,336) - - - - غير موزعة -مصاريف عمومية وإدارية 

 504.762 17,774 137,661 263,704 451,959 االنخفاض في القيمةمخصص التشغيلية قبل صافي اإليرادات 

بعد خصم  -االنخفاض في قيمة الموجودات المالية : ناقصاً 

 (151,380) (1,941) (21,255) (76,768) (51,416) المبالغ المستردة

 353.382 15,833 116,406 186,936 400,543 ربح الفترة

      

      :مدققة()2020ديسمبر  31في كما 

      :بيان المركز المالي الموحد

      الموجودات

 53.140.499 1.452.369 23.400.229 4.756.938 23.530.963 موجودات القطاع

 460.254 - - - - موجودات غير موزعة

 53.600.753 1.452.369 23.400.229 4.756.938 23.530.963 مجموع الموجودات

      لمطلوباتا

 45.608.959 53.191 13.582.122 5.589.668 26.383.978 مطلوبات القطاع

 346.436 - - - - مطلوبات غير موزعة

 45.955.395 53.191 13.582.122 5.589.668 26.383.978 مجموع المطلوبات

  



 32من  28صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 دة الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموح

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 األطراف ذات العالقة .17

 

 من تعريف األطراف ذات  يندرجونموظفي اإلدارة الذين كبار تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت متنوعة مع شركات و

اإلدارة في هؤالء األشخاص الذين لديهم الصالحية والمسؤولية عن تخطيط  كبار موظفي. يتمثل 24قة المحدد في المعيار المحاسبي الدولي رقم العال

فيذيين لدى تنوتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلل أي من أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين أو غير ال

يتم تشمل األطراف األخرى ارصدة مستحقة من / إلى المنشآت الخا عة للسيطرة المشتركة أما لكبار المساهمين أو لكبار موظفي اإلدارة. المجموعة. 

كل كبير عن الشروط التي يمكن تنفيذ معامالت األطراف ذات العالقة وفقاً لشروط متفق عليها بين األطراف المعنية، والتي ترى اإلدارة أنها ال تختلف بش

 الحصول عليها من أطراف أخرى.

 

  تتضمن هذه األرصدة الهامة كما في تاري  التقرير ما يلي:

 

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30  

 كبار موظفي  بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز

  اإلدارة 

المساهمون 

  الرئيسيون

أطراف أخرى 

 المجموع  ذات عالقة

         

 8.674.549  6.157.262  2.234.573  282.714  استثمارات في التمويل اإلسالمي

 1.290.726  -  1.290.726  -  استثمارات في أوراق مالية

 (6.075.608)  (3.119.771)  (2.867.493)  (88.344)  ودائع العمالء

خارج الميزانية  -المطلوبات الطارئة 

 145.189  145.105  84  -  العمومية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 

أشهر المنتهية في   تسعةالالموجز لفترة 

  (ة)غير مدقق 2021 سبتمبر 30

 267.115  162.586  97.904  6.625  إيرادات من التمويل اإلسالمي

 (64.731)  (33.772)  (30.945)  (15)  حصة المودعين من األرباح

 

 )مدققة( 2020 ديسمبر 31  

  بيان المركز المالي المرحلي الموحد الموجز

 كبار موظفي

  اإلدارة 

المساهمون 

  الرئيسيون

أطراف أخرى 

 المجموع  ذات عالقة

         

 8.925.086  6.378.609  2.284.929  261.548  استثمارات في التمويل اإلسالمي

 1.310.431  -  1.310.431  -  استثمارات في أوراق مالية

 (5.833.153)  (2.608.216)  (3.122.601)  (102.336)  ودائع العمالء

خارج الميزانية  -المطلوبات الطارئة 

 86.259  79.434  6.825  -  العمومية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 

أشهر المنتهية في  التسعةالموجز لفترة 

  (ة)غير مدقق 2020 سبتمبر 30

 232.248  111.185  116.470  4.593  ت من التمويل اإلسالميإيرادا

 (76,663)  (37.623)  (38.864)  (176)  حصة المودعين من األرباح

  

أشرررهر   تسرررعةالدرهم لفترة  مليون 17.7 تشرررمل التعويضرررات المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسررريين الرواتب واالمتيازات األخرى قصررريرة األجل البالغة

 مليون 2.2 وتعويضررات نهاية الخدمة البالغة مليون درهم( 17.3: 2020 سرربتمبر 30أشررهر المنتهية في   تسررعةال)فترة  2021 سرربتمبر 30تهية في المن

 .مليون درهم( 1.0: 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   لتسعةا)فترة  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في   تسعةالدرهم لفترة 

 

 

 

 

  



 32من  29صفحة 

 

 ارقة اإلسالمي ش.م.عمصرف الش

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 قياس القيمة العادلة .18

 

 ن أدناه الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في عمليات القياس.تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبي

 

 المستوى األول: المعيطات التي تمثل أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة ألدوات متطابقة.

 

ريقة مباشرررة )وهي األسررعار( أو غير مباشرررة المسررتوى الثاني: المدخالت، بخالف األسررعار المدرجة  ررمن المسررتوى األول، الجديرة بالمالحظة إما بط

أو األسررعار )وهي المسررتمدة من األسررعار(. تشررمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باسررتخدام أسررعار السرروق المدرجة في أسررواق نشررطة ألدوات مماثلة، 

خرى بحيث تكون كافة المعطيات الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة المدرجة ألدوات متطابقة أو مماثلة في أسررواق تعتبر أقل نشرراطاً، أو أسرراليب التقييم األ

 مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.

 

بيانات جديرة المستوى الثالث: المعطيات غير الجديرة بالمالحظة. وتشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تتضمن أساليب تقييمها معطيات غير مستندة إلى 

طيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير جوهري على عملية تقييم األداة. تشررررتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها اسررررتناداً إلى بالمالحظة ويكون للمع

 األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث يقتضي األمر إجراء تعديالت أو و ع افترا ات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.

 

 وعة بالتحويالت بين مستويات قياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها التغيير.تعترف المجم

 

ظة ونماذج تقييم تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية ملحو

ت والمعطيات المسرررتخدمة في أسررراليب التقييم على معدالت الربح المعيارية والخالية من المخاطر، وفروق االئتمان عند تقدير أخرى. تشرررتمل االفترا رررا

الربط  معدالت الخصم، وأسعار السندات واألسهم، وأسعار صرف العمالت األجنبية، وأسعار مؤشرات األسهم، والتقلبات المتوقعة في األسعار وعوامل

لهدف من أسرراليب التقييم هو الوصررول إلى قياس القيمة العادلة الذي يو ررح السررعر الذي يمكن قبضرره من بيع األصررل أو دفعه لتسرروية االلتزام بينها. إن ا

 بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاري  القياس.

 

السعر الذي يمكن قبضه من بيع األصل أو دفعه لتسوية االلتزام بموجب إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يو ح  

 معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاري  القياس.

 

 نة االسرررتثمار،قامت المجموعة بو رررع إطار عام لقياس القيم العادلة. ويتضرررمن ذلل اإلطار وحدة تقييم مسرررتقلة عن اإلدارة االعتيادية وتابعة إدارياً للج 

 ومسؤولة بصورة عامة عن التحقق المستقل من نتائج عمليات المتاجرة واالستثمار وكافة القياسات الهامة للقيمة العادلة.

 

 تشتمل الضوابط المحددة على ما يلي: 

 

 .التحقق من األسعار الملحوظة 

 .إعادة تنفيذ نماذج التقييم 

 التي تدخل في عملية التقييم. مراجعة واعتماد النماذج الجديدة والتغيرات على النماذج 

 .معايرة واختبار النماذج مقابل المعامالت السوقية الملحوظة وذلل على فترات منتظمة 

  .تحليل وفحص حركات التقييم الهامة 

  ن المستوى الثالث مراجعة المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة وتعديالت التقييم والتغيرات الهامة على قياس القيمة العادلة لألدوات  م

 ومقارنتها مع الشهر السابق بواسطة لجنة االستثمار.

 

 يتم عرض مشكالت التقييم الجوهرية على لجنة االستثمار.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32من  30صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 قياس القيمة العادلة )تابع( .18

 

العادلة الذي يتم فيه يو ح الجدول المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب تصنيف مستويات قياس القيمة 

 تصنيف قياس القيمة العادلة:

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  توى األولالمس 

        )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30في 

        الموجودات المالية

اسررررررتثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 188.831  174.774  -  14.057 الخسارة

الل الدخل اسررررررتثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خ

 1.650.306  257.419  -  1.392.887 الشامل اآلخر

 1.406.944  -  432.193  1.839.137 

      الموجودات غير المالية

 2.946.482  2.946.482  -  - استثمارات عقارية بالقيمة العادلة

 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

        )مدققة( 2020ديسمبر  31في 

        الموجودات المالية

اسررررررتثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 104.992  31.564  -  73.428 الخسارة

اسررررررتثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 2.222.070  287.210  -  1.934.860 الشامل اآلخر

 2.008.288  -  318.774  2.327.062 

      الموجودات غير المالية

 2.886.044  2.886.044  -  - استثمارات عقارية بالقيمة العادلة

 

 

 الموحدة المرحلية تُقارب ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة والمعترف بها في البيانات المالية الموجزة

 ل.قيمتها العادلة، بخالف الصكوك التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة والتي يتم احتساب القيمة العادلة لها باستخدام مدخالت المستوى األو

 

والسنة  2021سبتمبر  30لم تكن هناك تحويالت ألي موجودات مالية بين أي من المستويات في تسلسل القيمة العادلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 

القيمة العادلة يو ح الجدول التالي التسوية بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية لقياسات القيمة العادلة في المستوى الثالث من مستويات قياس 

 لالستثمارات في األوراق المالية واالستثمار في العقارات:

 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31  ققة()غير مد2021 سبتمبر 30 

 الموجودات المالية

القيمة العادلة 

من خالل الربح 

  أو الخسارة

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر

القيمة العادلة 

من خالل الربح 

  أو الخسارة

القيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

 224.347  31.273  287.210  31.563   في بداية الفترةكما الرصيد 

 (15.334)  291  (29.791)  (36) الحركات في القيمة العادلة

 78.197  -  -  143.247 إ افة

 287.210  31,564  257.419  174.774 الرصيد في نهاية الفترة

 

 

  



 32من  31صفحة 

 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة

 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةرة لفت

 )العملة: آالف الدراهم اإلماراتية(

 

 )تابع(قياس القيمة العادلة  .18

 الموجودات غير المالية

 2021 سبتمبر 30

  )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31

 )مدققة(

    

 2.699.959  2.886.045 الرصيد في بداية الفترة

 178.922  89.536 إ افات

 42.192  69.414 تحويل من محتفظ بها لغرض البيع

 -  (98.513) استبعاد

 (35.029)  - ربح إعادة التقييم

 2.886.044  2.946.482 الرصيد في نهاية الفترة

 

سبتمبر  30أشهر تنتهي في مليون درهم )فترة تسعة  69.4، حولت المجموعة عقارا بمبلغ 2021سبتمبر  30وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 . ستثمارات عقارية( من العقارات المحتفظ بها للبيع إلى ادرهم 0: 2020

 .وال يؤثر ذلل على البيان المؤقت الموحد المكثف للتدفقات النقدية

 

 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة المستخدمة في قياس القيمة العادلة

 

قبة استثماراتها من خالل عمليات التقييم الخاصة بها، باإل افة إلى المعلومات المقدمة من قبل مدير الصندوق. تقوم إدارة االستثمار بشكل مستمر بمرا

لسيناريو، أو القيمة وبناًء على طبيعة الموجودات ذات الصلة، يتم استخدام األساليب الكمية مثل القيمة المتبقية، أو التدفقات النقدية المخصومة / تحليل ا

 المقارنة. ويتم أيضاً استخدام األساليب النوعية التي تتضمن التوقعات السوقية واالقتصادية.السوقية 

 

 تأثير المعطيات غير الجديرة بالمالحظة على قياس القيمة العادلة
 

افترا ات مختلفة قد يؤدي إلى قياسات على الرغم من أن المجموعة تعتقد أن تقديراتها المتعلقة بالقيمة العادلة تعتبر مناسبة، فإن استخدام منهجيات أو 

 في افتراض واحد أو أكثر سيكون له التأثير التالي: %10مختلفة للقيمة العادلة. وفيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة في المستوى الثالث، فإن أي تغير بنسبة 

 

 التأثير على الدخل الشامل اآلخر التأثير على األرباح أو الخسائر 

 سلبي إيجابي لبيس إيجابي 

     

 (40,910) 40,910 (17,617) 17,617 )غير مدققة( 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

     

 (28,721) 28,721 (289,761) 289,761 )مدققة( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 القياس المرحلي .19

 

محققة والمصاريف المتكبدة تتأثر بأي شكل من أشكال الفروق الموسمية. لقد تم إعداد هذه البيانات المالية إن طبيعة أعمال المجموعة ال تجعل اإليرادات ال

دما يتم استالمها المرحلية الموحدة الموجزة استناداً إلى مبدأ االستحقاق الذي يتطلب تسجيل اإليرادات والمصاريف عندما يتم تحقيقها أو تكبدها وليس عن

 لفترة.أو دفعها خالل ا

 

 توزيعات األرباح .20

 

من رأس المال المدفوع، كل منها  %8، تم اعتماد توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2021فبراير  20خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد في 

من رأس المال المدفوع،  %5يعات أسهم بنسبة وتوز %5توزيعات أرباح نقدية بنسبة : 2020) 2020ديسمبر  31درهم، للسنة المنتهية في مليون  246.5بقيمة 

 (.2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  درهممليون  146.7كل منها بقيمة 

 

 

 

 

 

 

 



 32من  32صفحة 
 

 مصرف الشارقة اإلسالمي ش.م.ع 

المالية الموجزة الموحدة المرحلية  إيضاحات حول البيانات 

 )غير مدققة(  2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 اإلماراتية()العملة: آالف الدراهم  

 

 مطلوبات طارئة والتزامات .21

 

 

 سبتمبر  30

2021 

 غير مدققة

ديسمبر    31 

2020 

 مدققة

    

 186,004  156,865 خطابات اعتماد

 1,931,246  1,958,622 خطابات ىمان

 90,888 التزامات رأسمالية
 

 115,502 

 

 األحداث الالحقة .22

 

المركز المالي الموجز الموحد المرحلي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات  لم تظهر أي أحداث الحقة لتاري  بيان  

 .2021سبتمبر    30المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 

 تصنيف أرقام المقارنة  عادهإ .23

 

قائمة التدفقات    النقدية المرحلية الموجزة الموحدة لتصحيح عرض النقد والنقد المعادل للتعديالت التالية:تمت إعادة بيان 

المبالغ تحت " • التفسير الدولية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، تم التوصل إلى أن بعض  المبالغ بعد المناقشات التي دارت في لجنة 
 2020يناير    1على هذا النحو ، ارتفع رصيد النقد وما في حكمه اعتباًرا من    .النقد وما في حكمهمن  المستحقة للبنوك" ال ينبغي إظهارها كجزء  

 مليار درهم إماراتي. 1.3بمبلغ 

  3مليار درهم والتي كان تاري  استحقاقها األصلي أقل من   2.4بعض المرابحات والوكالة مع المؤسسات المالية بمبلغ   وجبت،  في العام السابق •

حيث اعتبرت المجموعة أن هذه األدوات    2020ديسمبر   31في قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في النقد وما في حكمه  زءًا من  أشهر ج

. وقد أدى ذلئ إلى زيادة  النقد وما في حكمهالمجموعة بإعادة بيان هذه األرصدة لتعكسها كجزء من    قامت. لذلئ ،  للمصرفجزء من إدارة النقد  
 ما في حكمه وانخفاض التدفقات النقدية التشغيلية.النقد و

 

والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في   2020يناير    1فيما يلي تأثير ما ورد أعاله على النقد وما في حكمه اعتباًرا من  

 :2020سبتمبر  30

كما تم اإلفصاح  

 عنها سابقا
  /الزيادة   

 )النقص(
كما تم اعادة   

 التصنيف

 كما في       النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  

 2020  يناير 1  
     

 761.491  -  761.491 نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 5.615.335  -  5.615.335 مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

 (288.463)  1.306.636  (1.595.099) مستحقة للبنوك

 4.781.727  1.306.636  6.088.363 
         

 
     

  يناير  1النقد الناتج من األنشطة التشغيلية كما في  

البيان المركز المالي الموحد )كما هو معلن في ا  2020

سبتمبر    30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  الموجز 

2020) 3.669.631  2.418.732  6.088.363 

 

لفترة التسعة  التشغيلية  التدفقات النقدية من األنشطة  

 2020سبتمبر    30أشهر المنتهية في  
     

 153.153  (2.418.732)  2.571.885 مرابحات وترتيبات وكالة مع مؤسسات مالية

 
التدفق النقدي الموحد أو على البيانات األولية األخرى كما هو مذكور في هذه  ال يوجد تأثير للتغييرات المذكورة أعاله على البنود األخرى ىمن بيان 

 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحد

 


