
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 
  

  رير والبيانات المالية الموحدةاالتق
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخضع البيانات المالية الموحدة المدققة المرفقة لموافقة المصرف المرآزي لدولة اإلمارات 
  لجمعية العمومية السـنوية.العربية المتـحدة وإقرارها من قبل المساهمين في ا

  
  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 
  
  رير والبيانات المالية الموحدةاالتق

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  صفحة 

 
  تقرير مجلس اإلدارة

 
١  

 
  تقرير مدقق الحسابات المستقل

 
٣ – ٢  

 
   الموحد بيان المرآز المالي

 
٤  

 
  الموحدبيان الدخل 

 
٥  

 
  يان الدخل الشامل الموحدب
 

  
٦  

 
   الموحد الملكيةات في حقوق غيـربيان الت

  
٧  
  

 
  الموحد بيان التدفقات النقدية

 

  
٨  
  

 
   الموحدة البيانات المالية حولإيضاحات 

 

  
٦٣ – ٩  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 
  

  تقرير مجلس اإلدارة
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتهية في الموحدة مالية والبيانات اليتشرف مجلس اإلدارة بتقديم تقريره 

  

  والمكتب المسجلالتأسيس 
ة   -بنك الشارقة ري صادر  ـتأسس بموجب مرسوم أمي    ذات مسؤولية محدودة،    ("البنك")  شرآة مساهمة عام

ر   وتم تسجيله عن صاحب السمو حاآم الشارقة  ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢بتاريخ  ام   ١٩٩٣في فبراي ًا ألحك انون  وفق  ق
ه بموجب رخصة مصرفية صادرة عن        (وتعديالته) ١٩٨٤لسنة  ٨الشرآات التجارية رقم  . باشر البنك أعمال

  .١٩٧٤يناير  ٢٦المصرف المرآزي لدولة االمارات العربية المتحدة بتاريخ 
  

  حدة.الشارقة، دولة االمارات العربية المت ١٣٩٤ص.ب.  الخانشارع  للبنك في المسجلمكتب العنوان يقع 
  

  النشاط الرئيسي
  هو األعمال المصرفية التجارية واالستثمارية. للمجموعةالنشاط الرئيسي 

  

  النتائج
م مليون  ٣٥٣: ٢٠١٣( درهممليون  ٢٨٦ مبلغ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الربح للسنة المنتهية في  بـلغ اراتي  دره ). إم

غ  الي وبل امل إجم دخل الش ون  ٢٢٨ال مملي ي  دره ة ف نة المنتهي ون  ٤٣٣: ٢٠١٣( ٢٠١٤مبر ديس ٣١للس ملي
ار   وذلك  )إماراتي درهم ين االعتب ة   بعد األخذ بع ر المحقق يم   ن ع  الخسارة غي ادة تقي ة   إع ة  موجودات مالي بالقيم
غ   الشامل اآلخر ادلة من خالل الدخل الع ون   ٤٥بمبل م ملي اراتي  دره ح ٢٠١٣( إم ـلغ  : رب ون   ٩٣ بمب م ملي  دره

  ).إماراتي
  

  المرفقة.الموحدة البيانات المالية  النتائج المفصلة مدرجة في
  

  أعضاء مجلس اإلدارة
  آما يلي:أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام آـان 

  
  السيد عبدالعزيز مبارك الحساوي   .٧ (رئيس مجلس اإلدارة)النومانالسيد أحمد عبداهللا .١
  السيد سعود البشارة  .٨ الشيخ محمد بن سعود القاسمي .٢
  السيد فرانسوا دوج  .٩ مد بن بطي آل حامدالشيخ سيف بن مح .٣
  ن جاك سانتينياجالسيد .١٠ معالي حميد ناصر العويس .٤
  السيد فاروج نرآيزيان .١١ السيد عبدالرحمن بوخاطر .٥
     السيد عبدالعزيز حسن المدفع .٦
  
  
  

  اإلدارةعن مجلس 
  
  
  

  السيد أحمد عبداهللا النومان
  رئيس مجلس اإلدارة

  الشارقة
  ٢٠١٥ فبراير ١٤

  



 

  
  

  تقرير مدقق الحسابات المستقل
  

    
  إلى السادة المساهمين

   شرآة مساهمة عامة – بنك الشارقة
  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 
  
  
  
  

  تقرير حول البيانات المالية الموحدة
ك الشارقة   قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة  ة    -لبن ـ  شرآة مساهمة عام ة   الشرآات ونك") ("الب ه التابع  ل

ان  تتكون من    التـيو")، المجموعة(يشار إليها معًا بـ " الي الموحد   بي ا في    المرآز الم ان  ، ٢٠١٤ديسمبر   ٣١آم وبي
ات النقدية الموحد  قوبيان التدفات في حقوق الملكية الموحد، غيـرالتوبيان الدخل الموحد، وبيان الدخل الشامل الموحد، 

  .ومعلومات تفسيرية أخرى، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ذلك التاريخللسنة المنتهية ب
  
  
  
  

  مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
ة             المجـموعةإن إدارة  ايير الدولي ًا للمع ة وفق ة الموحدة وعرضها بصورة عادل ات المالي ذه البيان داد ه مسؤولة عن إع

تحددها اإلدارة لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء    التـيالداخلية  ، وعن تلك الرقابةللتقارير المالية
  ، سواء آانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ.  جوهرية

  
  
  
  

  مسؤولية مدقق الحسابات
ة  إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا ل لمعايير الدولي

دقيق للحصول          وم بتخطيط وإجراء الت ي وأن نق للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهن
  على تأآيد معقول فيما إذا آانت البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.

  
  

ة الموحدة.       يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق ث ات المالي الغ واإلفصاحات في البيان بوتية للمب
ة   تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالي

دقق الحس    ذ م اطر، يأخ ك المخ يم تل ام بتقي د القي أ. وعن ال أو عن خط ئة عن إحتي ت ناش واء آان دة، س ي الموح ابات ف
ة  ة الداخلي ار إجراءات الرقاب ةاإلعتب ك  للمجموع دة، وذل ة الموح ات المالي ادل للبيان ـرض الع داد والع ة باإلع والمتعلق

دى      ة ل ة الداخلي ة الرقاب لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالي
دة من      مء. يتضمن التدقيق آذلك تقييم مالالمجموعة بية المع ديرات المحاس ة التق ة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولي

  قبل اإلدارة، وآذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية الموحدة.  
  
  

  حصلنا عليها آافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق. التـينعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية 
  
  



  

  ت المستقل (يتبع)تقرير مدقق الحسابا
  
  

  الـرأي
ـة  إنفي رأينـا،  ـة،         الموحدة  البيانـات المالي واحي الجوهري ع الن ـة، من جمي ـر بصورة عادل الي   المرآز تظه ك الم  لبن
ارقة  ة   –الش اهمة عام رآة مس ه   ش ة ل رآات التابع ي   والش ا ف مبر  ٣١آم ة  ٢٠١٤ديس الي للمجموع ، واألداء الم
  هية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.النقدية للسنة المنت اوتدفقاته

  
  خرىوالتنظيمية األقانونية المتطلبات التقرير حول 

ات     المعلومات المتضمنة في   منتظمة وأن  اتحسابيمسك وبرأينا أيضًا، أن البنك  ة بالبيان ر مجلس اإلدارة المتعلق تقري
ا ضرورية    التـي. لقد حصلنا على آافة المعلومات واإليضاحات تتوافق مع السجالت المحاسبيةالموحدة المالية  رأيناه

مخالفات ألحكام قانون الشرآات التجارية خالل السنة ، لم تقع توفرت لنا التـيالمعلومات  من خاللألغراض التدقيق. 
ؤثر   ساسـي للبنك   (وتعديالتـه)، أو للنظـام األ ١٩٨٤) لسنة ٨االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( د ي ا ق  مم

الي للبنك أو     الي ئ أدابشكل جوهري على المرآز الم م          .ه الم انون االتحادي رق ات الق ًا لمتطلب ك، ووفق ى ذل إضافة عل
ا ضرورية          ١٩٨٠) لسنة ١٠( ة المعلومات والتوضيحات التي اعتبرناه ى آاف د حصلنا عل ، وتعديالته، نفيدآم بأننا ق

  لغرض التدقيق.
 

  (الشرق األوسط) توشند آديلويت 
  
  
  

  أنيس صـادق
  ٥٢١رقم القيد 

  ٢٠١٥ فبراير ١٤



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

  

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

٤  
 

  الموحد بيان المرآز المالي
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في 

اإيضاح  ٢٠١٤    ٢٠١٣
 ت

 

   ألف درهـم    ألف درهـم
  الموجـودات       

            

 نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية ٥    ٣،٧٠٧،٨١٦     ٣،٤٠٠،٢٤٥ 
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٦    ٢،٧٨٣،١٧٧     ٤،١١١،٢٣٠ 
  قروض وسلف، صافي  ٧    ١٤،٠٨٠،١٠٢     ١٣،١٣٤،٧٤٩ 
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة ٨    ١،١٦٦،٦٣١     ١،٢١٧،٣٣٠ 
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة ٨    ٥٩٧،٣٤٩     ٥٣٩،٦٤٥ 
  إستثمارات عقارية ٩    ٣٣٦،١٤٣     ٣٠٣،٦٧٨ 
 الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى ١٠    ٢٤٢،٠١٨     ٢٤٩،٨٠٢ 
  موجودات أخرى ١١    ١،٦١٣،١٢٣     ١،٥٠٤،٦٠٥ 
  ممتلكات ومعدات ١٣    ٢٩٢،٣٤١     ٢٧٩،٦٩٤ 
 موجودات غيـر متـداولة مصنفة آمحتفظ بها للبيع ١٤    ٢٣٥،٦٨٣     ٢٣١،٥٣٠ 

  

  

  

    
             

  مجموع الموجودات     ٢٥،٠٥٤،٣٨٣     ٢٤،٩٧٢،٥٠٨ 
  

  

  

      

 المطلوبات وحقوق الملكية         
            

  المطلوبات         
  ودائع العمالء ١٦    ١٧،٨٠٠،٨٨٢     ١٨،٣٧٤،٠٦٦ 
 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٧    ٤٠٥،٦٠٣     ٩٧،٣٣٦ 
  مطلوبات أخرى ١٨    ١،٦٧٧،٤٧١     ١،٣٩٤،٨٧٠ 
  ض مشترك قر ١٩    ٧٣٤،٦٠٠     ٧٣٤،٦٠٠ 

 ١٤   ٢٣،١٦٨     ١٩،٠١٥ 
مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات غيـر المتداولة

 المصنفة آمحتفظ بها للبيع
  

  

  

    
            

  مجموع المطلوبات     ٢٠،٦٤١،٧٢٤     ٢٠٫٦١٩٫٨٨٧ 
  

  

  

      

  وق الملكية حق         
 رأس المال واإلحتياطيات         
  مالرأس ال (أ)٢٠    ٢،١٠٠،٠٠٠     ٢،١٠٠،٠٠٠ 
  أسهم خزينة (أ)٢٠    )١٩٦،٧٢٦(    )٣٢٧،٧٩٢(
  احتياطي قانوني (ب)٢٠    ١،٠٥٠،٠٠٠     ١،٠٨٥،٣٥٧ 
  احتياطي طوارئ (ج)٢٠    ٤٥٠،٠٠٠     ٤١٣،١٢٦ 
  احتيـاطي عام (د)٢٠    ١٠٠،٠٠٠     ٩٢،٩٩٩ 
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات     ١٥٤،٠٠٩     ١٩٩،٣٤٧ 
  ةرباح المستبقااأل     ٥٤٣،٤٢٧     ٥٧٩،١٢٩ 

  

  

  

    
            

 البـنكعائدة إلى مالكيحقوق ملكية      ٤،٢٠٠،٧١٠     ٤،١٤٢،١٦٦ 
 األطراف غيـر المسيطرة     ٢١١،٩٤٩     ٢١٠،٤٥٥ 

  

  

  

    

  مجموع حقوق الملكية     ٤،٤١٢،٦٥٩     ٤،٣٥٢،٦٢١ 
  

  

  

    

            

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية     ٢٥،٠٥٤،٣٨٣     ٢٤،٩٧٢،٥٠٨ 
  

  

  

      

  
  
  
  
  
  

     

السيد أحمد عبداهللا النومان  نرآيزيانفاروج  السيد
 رئيس مجلس اإلدارة مدير عامعضو تنفيذي و



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

  

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

٥  
  

   الموحد بيان الدخل
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  اتإيضاح  ٢٠١٤    ٢٠١٣
    ألف درهـم    ألف درهـم

          
  ئدإيرادات الفوا ٢٦    ٩٨٤،٩٤٧     ٩٧٢،١٣٥ 
  مصاريف الفوائد  ٢٧    )٥١٧،٢٣٦(    )٥١٨،٦٥٥(

          
            

 صافي إيرادات الفوائد      ٤٦٧،٧١١     ٤٥٣،٤٨٠ 
             

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٨    ١٥٩،٥٥٣     ١٢١،٥٨٦ 
  أرباح عمالت أجنبية      ٢٤،٦٤٢     ٢٣،٤٢٦ 
 مارات(الخسارة) / الربح من االستث ٢٩    )١٥،٢٢٣(    ١١٦،٩٠٨ 
 إعادة تقييم إستثمارات عقاريةربح ٩    ٣٢،٤٦٥     ٤٨،٤٧٥ 
  إيرادات اخرى  ٣٠    ١١٤،٧٣٥     ٢٣،٨٨١ 

            

            

  إيرادات العمليات      ٧٨٣،٨٨٣     ٧٨٧،٧٥٦ 
 ماليةالموجوداتالقيمةانخفاض  خسارةصافي ٣١    )٢٣٨٫٨٢٨(    )١٧٧،٨٢٠(

  
  

  
      

            

 في إيرادات العملياتصا     ٥٤٥،٠٥٥     ٦٠٩،٩٣٦ 
  وإدارية مصاريف عمومية ٣٢    )٢٥٩،٤٩٤(    )٢٣٩،٦٥٠(
  ء موجودات غيـر ملموسةاإطف (ب)١٠   )٧،٧٨٤(    )٧،٧٨٤(

            

  المتوقفةالربح قبل العمليات       ٢٧٧،٧٧٧     ٣٦٢،٥٠٢ 
  المتوقفةالعمليات   ١٤    ١٤،٤٨١     - 

  
  

  
      

            

  ل الضرائبالربح قب     ٢٩٢،٢٥٨     ٣٦٢،٥٠٢ 
 خارجية-مصاريف ضريبة الدخل    )٦،٣٣٩(    )٩،٦٦١(

  
  

  
      

            

  ربـح السنة     ٢٨٥،٩١٩     ٣٥٢،٨٤١ 
  

  

  

      
            

  :عائدة إلى         
  مالكي البـنك     ٢٨٠،٨٧٦     ٣٤٣،٨٧٨ 
 األطراف غيـر المسيطرة    ٥،٠٤٣     ٨،٩٦٣ 

  
  

  
      

            

 ٢٨٥،٩١٩     ٣٥٢،٨٤١      
  

  

  

      

            

 )درهمالعائد األساسي والمخفض للسهم ( ٢١    ٠٫١٤     ٠٫١٧ 
  

  

  

      



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

  

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

٦  
  

  الموحدبيان الدخل الشامل 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  اتإيضاح  ٢٠١٤    ٢٠١٣

   ألف درهـم    ألف درهـم
          
  الربح للسنة     ٢٨٥،٩١٩     ٣٥٢،٨٤١ 

  

  

  

      
            

  آلخرالشامل ابـنود الدخل          
            

 بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر         
          

  
  
  

 ٤٥،٣٣٢(    ٩٣،٢١٣(     
صافي التغيـرات في القيمة العادلة لموجودات مالية

 الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل
   تبـرعات ٢٢    )٢،٥٠٠(    )٢،٥٠٠(
 ت أعضاء مجلس اإلدارةمكافآ ٢٢    )١٠،٥٨٥(    )١٠،٥٨٨(

  

  

  

      

 للسنةالشامل اآلخرالدخل (الخسارة) / مجموع     )٥٨،٤١٧(    ٨٠،١٢٥ 
  

  

  

      
            

 مجموع الدخل الشامل للسنة     ٢٢٧،٥٠٢     ٤٣٢،٩٦٦ 
            

  :عائدة إلى          
            

  مالكي البـنك     ٢٢٣،٠٧٠     ٤٢٤،٦٢١ 
 يطرةاألطراف غيـر المس     ٤،٤٣٢     ٨،٣٤٥  

  

  

  

      
            

 ٢٢٧،٥٠٢     ٤٣٢،٩٦٦      
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  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

٧  
  

  الموحد الملكيةات في حقوق غيـربيان الت
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

مجموع 
  حقوق الملكية

 غيـرطراف األ
  مسيطرةال

عائدة حقوق ملكية 
  إلى مالكي البـنك

األرباح 
  المستبقاه

القيمة احتيـاطي 
العادلة 

  لالستثمارات
احتياطي 

  معا
حتياطي ا

  طوارئ
حتياطي ا

  قانوني
أسهم 
      رأس المال  خزينة

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

 ٣٧٨،٧٣٨  ٦٢،٥٦٥  ١٠٦،١٣٤   ٥١٩،٣٠٥   ٣،٩٢٤،٣٠٧   ٢٥٧،٧٤٢   ٤،١٨٢،٠٤٩  
١،٠٨٥،٣

٥٧  

)
٣٢٧،٧٩٢

(  
٢،١٠٠،٠

   ٢٠١٣يـناير  ١الرصيد في     ٠٠
  الربـح للسنة    -  -   -  -  -  -   ٣٤٣،٨٧٨   ٣٤٣،٨٧٨   ٨،٩٦٣   ٣٥٢،٨٤١ 
  الشامل اآلخرالدخل     -  -   -  -  -  ٩٣،٢١٣   )١٢،٤٧٠(  ٨٠،٧٤٣   )٦١٨(  ٨٠،١٢٥ 
  مجموع الدخل الشامل للسنة    -  -   -  -  -  ٩٣،٢١٣   ٣٣١،٤٠٨   ٤٢٤،٦٢١   ٨،٣٤٥   ٤٣٢،٩٦٦ 
  تحويل إلى إحتياطي طوارئ    -  -   -  ٣٤،٣٨٨  -  -   )٣٤،٣٨٨(  -   -   - 
  تحويل إلى احتيـاطي عام    -  -   -  -  ٣٠،٤٣٤  -   )٣٠،٤٣٤(  -   -   - 
  )٢٢توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح     -  -   -  -  -  -   )١٩٣،٥٠٠(  )١٩٣،٥٠٠(  )٧،٧١٣(  )٢٠١،٢١٣(
  غيـر المسيطرة  توزيع إلى األطراف    -  -   -  -  -  -   )١١،١٤٧(  )١١،١٤٧(  ١١،١٤٧   - 
  االستحواذ على شرآات تـابعة    -  -   -  -  -  -   )٢،١١٥(  )٢،١١٥(  ) ٥٩،٠٦٦(  )٦١،١٨١(

 
٤١٣،١٢٦  ٩٢،٩٩٩  ١٩٩،٣٤٧  ٥٧٩،١٢٩   ٤،١٤٢،١٦٦   ٢١٠،٤٥٥   ٤،٣٥٢،٦٢١  

١،٠٨٥،٣
٥٧  

)
٣٢٧،٧٩٢

(  
٢،١٠٠،٠

   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في     ٠٠
                        

  الربـح للسنة    -  -  -  -  -  -  ٢٨٠،٨٧٦   ٢٨٠،٨٧٦   ٥،٠٤٣   ٢٨٥،٩١٩ 
  الخسارة الشاملة األخرى    -  -  -  -  -  )٤٥،٣٣٨(  )١٢،٤٦٨(  )٥٧،٨٠٦(  )٦١١(  )٥٨،٤١٧(
  مجموع الدخل الشامل للسنة    -  -  -  -  -  )٤٥،٣٣٨(  ٢٦٨،٤٠٨   ٢٢٣،٠٧٠   ٤،٤٣٢   ٢٢٧،٥٠٢ 
  )٢٢(إيضاح  توزيعات أسهم    -  ١١٩،١٩٧  -  -  -  -   )١١٩،١٩٧(  -   -   - 
  خزينة مباعة خالل السنة أسهم    -  ١١،٨٦٩  -  -  -  -   -   ١١،٨٦٩   -   ١١،٨٦٩ 
  االحتياطي القانوني منتحويل     -  -  )٣٥،٣٥٧(  -  -  -   ٣٥،٣٥٧   -   -   - 
  تحويل إلى احتياطي الطوارئ    -  -  -  ٣٦،٨٧٤  -  -   )٣٦،٨٧٤(  -   -   - 
  لعامتحويل إلى االحتياطي ا    -  -  -  -  ٧،٠٠١  -   )٧،٠٠١(  -   -   - 
  )٢٢(إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة    -  -  -  -  -  -   )١٧٦،٣٩٥(  )١٧٦،٣٩٥(  )٢،٩٣٨(  )١٧٩،٣٣٣(

 
٤٥٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠  ١٥٤،٠٠٩   ٥٤٣،٤٢٧   ٤،٢٠٠،٧١٠   ٢١١،٩٤٩   ٤،٤١٢،٦٥٩  

١،٠٥٠،٠
٠٠  

)
١٩٦،٧٢٦

(  
٢،١٠٠،٠

   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في     ٠٠
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  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

٨  
  

  الموحد بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١هية في للسنة المنت

  

٢٠١٤    ٢٠١٣    
    ألف درهـم    ألف درهـم

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية       
  الربح للسنة  ٢٨٥٫٩١٩     ٣٥٢،٨٤١ 

  على: تعديالت      
        

  استهالك الممتلكات والمعدات   ١٩،٩٢٦     ١٥،٠٤٣ 
  إطفاء الموجودات غيـر الملموسة  ٧،٧٨٤     ٧،٧٨٤ 
  اطفاء العالوة على أدوات الدين   ٥٨٣     ٢،١٤١ 
  من بيع ممتلكات ومعدات  ) / الخسارةالربح(  )٥٩٥(    ١٦ 

)٣٢،٦٦٣     )٤٤،٢٢١  
قيمة عادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  خسارة / (ربح)
  والخسائر 

  ات عقاريةقيمة عادلة من إعادة تقييم إستثمار ربح  )٣٢،٤٦٥(    )٤٨،٤٧٥(
  انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة صافي   ٢٣٨٫٨٢٨     ١٧٧،٨٢٠ 
  توزيعات أرباح مستلمة  )٧،٤٥١(    )٧٠،٥٠٩(
  أرباح العمليات قبل التغيـرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  ٥٤٥،١٩٢     ٣٩٢،٤٤٠ 

        

  التـي تستحق بعد ثالثة أشهرو بنوكة من في الودائع واألرصدة المستحق الزيادة  )٢٨٧،٠٠٠(    )٩٥،٥٠٥(
  اإللزامية لدى بنوك مرآزية الوادائعالزيادة في   )٣٤،٧٠٠(    )٨٣،٩٢٧(
  الزيادة في القروض والسلف  )١،١٨٤،١٨١(    )١،٠٦٨،٢٣٠(
  الزيادة في موجودات أخرى  )١٠٨،٥١٨(    )١٥٦،٦٠٧(
  لعمالءفي ودائع ا (النقص) / الزيادة  )٥٧٣،١٨٤(    ١،٨٩٧،٦٩٢ 
  في مطلوبات أخرى الزيادة  ٢٨٢،٦٠١     ١٦١،٩٧٢ 
  الناتج من األنشطة التشغيلية(المستخدم في) / النقد   )١،٣٥٩،٧٩٠(    ١٫٠٤٧٫٨٣٥ 
  دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات  )١٣،٠٨٥(    )١٣،٠٨٨(
  نشطة التشـغيـليةالناتج من األ(المستخدم في) / صـافي النقد   )١،٣٧٢،٨٧٥(    ١،٠٣٤،٧٤٧ 

         

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية      
  شراء ممتلكات ومعدات  )٣٤،١٩٣(    )٢٨،٢٨٦(
  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  ٢،٢١٥     ٤،٤٦٢ 
  إضـافات إلى استثمارات عقارية  -     )٢٤،٣٨٢(
  شراء إستثمارات   )٢٠٠،٠٣٥(    )١٠٨،١٢٠(
  االستحواذ على حصة من األطراف غير المسيطرة  -     )٧٣،٦٩٦(
  بيع إستثمارات  المتحصل من  ١١٤،٤٥٢     ٣٠٢،٧٨٥ 
  توزيعات أرباح مستلمة  ٧،٤٥١     ٧٠،٥٠٩ 
  األنشطة االستثمارية(المستخدم في) / الناتج من صافي النقد   )١١٠،١١٠(    ١٤٣،٢٧٢ 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية      
  مباعة خالل السنة أسهم خزينة  ١١،٨٦٩     - 
  توزيعات أرباح مدفوعة   )١٧٩،٣٣٣(    )٢٠١،٢١٣(
  مشترك قرضصافي الحرآة في   -     ٢٣٨،٧٤٥ 
  األنشطة التمويلية  (المستخدم في) / الناتج منصافي النقد   )١٦٧،٤٦٤(    ٣٧،٥٣٢ 
  وما يعادلهالزيادة في النقد  (النقص) / صافي  )١،٦٥٠،٤٤٩(    ١،٢١٥،٥٥١ 
  النقد وما يعادله في بدايـة السنة  ٥،٥٨٩،٠٩٠     ٤،٣٧٣،٥٣٩ 
  )٢٤النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح   ٣،٩٣٨،٦٤١     ٥،٥٨٩،٠٩٠ 

  المعامالت غيـر النقديـة:      
  )١٤االستحواذ على شرآات تـابعة (إيضاح   -     ٢٠٠،٠٠٠ 
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٩  
  

  حدةالموإيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

    معلومات عامة  ١
ارة الشارقة        ـبموجب مرسوم أمي  عامة تأسس بنك الشارقة ("البنك") آشرآة مساهمة  اآم إم ري صادر عن صاحب السمو ح

م     ١٩٩٣وتم تسجيله في فبراير  ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢بتاريخ  ة رق ه) (وتعدي ١٩٨٤لسنة   ٨بموجب قانون الشرآات التجاري . الت
اريخ      البنك وقد بدأ  ة المتحدة بت ارات العربي ة اإلم اير   ٢٦أعماله بموجب رخصة بنكية صادرة عن المصرف المرآزي لدول ين
  يقوم البنك باألعمال المصرفية التجارية واالستثمارية. .١٩٧٤

  

ة المت   – ١٣٩٤، ص.ب: الخانفي شارع  للبنكيقع المكتب المسجل  ارات العربي ارس البنك أنشطته من      الشارقة، اإلم حدة. يم
  .العينمديـنة و، أبوظبي ،دبيالشارقة،  آل من إماراتفي دولة اإلمارات العربية المتحدة في  فروع خمسـةخالل 

  

 .١٥"المجموعة") آما ورد باإليضاح رقم بـمعًا يشار إليها أنشطة البنك وشرآاته التابعة (البيانات المالية الموحدة تتضمن 
  

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   -٢
  

  البيانات المالية الموحدة المطبقة بدون تأثير جوهري علىالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة   ١-٢
  

 ١أصبح معمول بها للفترات السنوية التي تبدأ في  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي
ى             أ ٢٠١٤يناير  أثير جوهري عل ة أي ت دة والمعدل ة الجدي ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ذه المع ق ه و بعدها. لم يكن لتطبي

  تيبات المستقبلية.المبالغ المدرجة للسنة الحالية أو السنوات السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والتر
  
  

رات       إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير الدولية ا للفت ول به معم
ي أو  دأ ف ي تب نوية الت الس

  بعد
  والتي تتعلق األدوات المالية: العرض ٣٢رقم الدولي المحاسبي تعديالت على المعيار ،

  ية.بتطبيق توجيهات حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المال
  ٢٠١٤يناير  ١  

  اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد: ٣٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تقيد التعديالت متطلبات اإلفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة 

ذلك، فإن  للنقد للفتـرة التـي تم خاللها االعتـراف بانخفاض القيمة أو عكسها. إلى جانب
تلك التعديالت توضح وتوسع مدى متطلبات اإلفصاح القابلة للتطبيق عندما يكون قد تم 
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد على أساس القيمة العادلة 

  ناقصًا تكاليف االستبـعاد.

  ٢٠١٤يناير  ١  

 المعيار الدولي إلعداد و، ١٠المالية رقم  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير
إرشـادات حول منشآت  - ٢٧والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،١٢التقارير المالية رقم 

  :االستثمار

  ٢٠١٤يناير  ١  

، معيارًا نهائيـًا بشـأن ٢٠١٢أآتـوبر  ٣١أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في 
، ١٠ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم منشآت االستثمار، والذي يعدل المعيـا

، ٢٧، والمعيـار المحاسبي الدولي رقم ١٢والمعيـار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  ويقدم آذلك مفهومًا لمنشأة االستثمار في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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١٠  
  

  
  

  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

  

  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -٢
  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغير المفعلة بعد أو غير المطبقة بشكل مسبق  ٢-٢

  معايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولم يعمل بها بعد:لم تقم المجموعة بالتطبيق المسبق لل
  

ا   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ول به معم
ـر نوية للفت ات الس

ي أو ـالت دأ ف ي تب
  بعد

  ة (المعيار الدولي إلعداد في نسخته األخير ٩تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
ويتضمن المتطلبات المتعلقة  ٢٠١٤)) في يوليو ٢٠١٤( األدوات المالية ٩التقارير المالية رقم 

بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء االعتـراف. ويضفي هذا 
يقدم نموذجًا جديدًا المعيار تعديالت على متطلبات تصنيف وقياس الموجودات المالية، آما 

 لخسارة انخفاض القيمة المتوقعة.
على أدوات  الشامل اآلخرستيم العمل بفئة جديدة من فئات قياس القيمة العادلة من خالل االدخل 

الدين المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال ُيَحقق الغرض المرجو منه عن طريق تحصيل التدفقات 
  الية.النقدية التعاقدية وبيع الموجودات الم

الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدوات  يقوم على أساسوسيتم تطبيق نموذج انخفاض قيمة جديد 
، والذمم اإليجارية الشامل اآلخرالدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  ان المالي.المدينة، وموجودات العقود وبعض تعهدات القروض المبرمة خطيًا وعقود الضم
 

  ٢٠١٨يناير  ١

  الصادر في يناير  الحسابات التنظيمية المؤجلة ١٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
والذي يحدد متطلبات التقارير المالية "ألرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة" التـي تنشأ  ٢٠١٤

  ع لتنظيم األسعار.عند تقديم المنشأة بضائعها أو خدماتها للعمالء بسعر يخض

  ٢٠١٦يـناير  ١

  يقدم المعيار اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء:  ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
نظامًا قائمًا وحيدًا يرتكز على خمس خطوات يتعين تطبيقه على  ١٥الدولي إلعداد التقارير المالية 

 جميع العقود المبرمة مع العمالء.
  

  ٢٠١٧ناير ي ١

  والتي  ٢٠١٤ – ٢٠١٢التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
والمعيار المحاسبي  ٧و  ٥تتضمن تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام 

  .١٩ الدولي رقم

 ٢٠١٦ يناير ١

  لتوضيح  ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
  طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة.

  ٢٠١٦يناير  ١

  إليضاح المحاسبة المتعلقة  ١١تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
  بالحصص في العمليات المشترآة.

  ٢٠١٦يناير  ١

  وهي التعديالت التي تتطلب محاسبة ٤١و  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ،
الموجودات الحيوية التي تستوفي تعريف محصول زراعي محصود من موجودات حيوية 

  .١٦آممتلكات، آالت ومعدات وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  ٢٠١٦يناير  ١

  ٢٨سبي الدولي رقم والمعيار المحا ١٠تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،
على بيع الموجودات أو المساهمة بها بين يستند االعتـراف باألرباح أو الخسائر  أن حيث توضح

المستثمر وأي شرآة زميلة أو مشروع مشترك على ما إذا آانت تلك الموجودات المباعة أو 
  المساهم بها تشكل عمل تجاري.

  ٢٠١٦يناير  ١

  بحيث تسمح ألي منشأة محاسبة االستثمارات ٢٧الدولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي ،
في الشرآات التابعة والمشاريع المشترآة والشرآات الزميلة بالتكلفة وفقًا للمعيار المحاسبي 

، أو باستخدام طريقة الملكية في ٩أو المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٣٩الدولي رقم 
  لة لمنشأة ما.البيانات المالية المنفص

  ٢٠١٦يناير  ١
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١١  
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١٢  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبع) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -٢
د اإلصـدار وغي         ٢-٢ ة قي دة والمعدل ة الجدي ارير المالي ة بشكل مسبق       المعايير الدولية للتق ر المطبق د أو غي ة بع ر المفعل

  (يتبع)
  

ا   المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة ول به معم
ـرات نوية  للفت الس

ي أو ـالت دأ ف ي تب
  بعد

  والمعيار المحاسبي  ١٢و  ١٠تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام
ي التعديالت التي توضح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق استثناءات التوحيد ، وه٢٨الدولي رقم 

  على منشآت االستثمار.

  ٢٠١٦يناير  ١

  تتطرق لبعض المعوقات الواقعية التي يواجهها  ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
   معدو التقارير المالية خالل ممارسة أحكامهم أثناء عرض تقاريرهم المالية.

  ٢٠١٦يناير  ١

  والتي ٢٠١٢ – ٢٠١٠التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،
والمعايير  ١٣و  ٨و  ٣و ٢تتضمن تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام 

  .٢٤و  ٣٨و  ١٦المحاسبية الدولية أرقام 

  ٢٠١٤يوليو  ١

 والتي ٢٠١٣ – ٢٠١١سنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات ال ،
والمعيار  ١٣و  ٣و ١تتضمن تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام 

  .٤٠المحاسبي الدولي رقم 

  ٢٠١٤يوليو  ١

 والتي ٢٠١٤ – ٢٠١٢المالية  التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير ،
والمعيار المحاسبي  ٧و  ٥تتضمن تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أرقام 

  .١٩الدولي رقم 

  ٢٠١٦يوليو  ١

  حيث توضح التعديالت  منافع الموظفين ١٩تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
ُتعزى بها المساهمات من الموظفين أو من أطراف أخرى  المتطلبات المتعلقة بالطريقة التـي
  تتعلق بالخدمة إلى فتـرات الخدمة.

  ٢٠١٤يوليو  ١

  

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة  تطبيقهاتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت التي سيتم  اإلدارةتتوقع 
أو عندما تكون معموًال بها. آما وتتوقع المجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه المعايير  ،٢٠١٥يـناير  ١التي تبـدأ اعتبارًا من 

والتفسيرات والتعديالت أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء 
  .٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  

تأثيرًا جوهريًا على  ٩التقارير المالية رقم  ادم من أنه قد ينتج عن تطبيق النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعدوعلى الرغ
المبالغ المرصودة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة بشأن الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

ًا تقديم تقدير معقول بشأن التأثيرات الناتجة عن التطبيق وذلك إلى أن تجري المجموعة للمجموعة، ،إال أنه ال يمكن عملي
  مراجعة شاملة ومفصلة للمعيار.
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١٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  بيان اإللتزام  ١-٣

ـحدة       معايير الدولية للتقارير الماليةانات المالية الموحدة وفقًا للتم إعـداد البي ة المت ارات العربي ة اإلم وانين دول ة  ووق  القواعد التنظيمي
  .ات العربية المتحدةلمصرف المرآزي لدولة اإلمارل

  

  أسس اإلعـداد  ٢-٣
يم     بعض األدوات المالية الُمصنفة  ثناءباستلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية،  ا أو ق اد تقييمه الغ ُمع آمب

  عادلة في نهاية آل فترة تقرير، آما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. 
  

  تستند التكلفة التـاريخية بشكل عام إلى القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل الموجودات أو البضائع أو الخـدمات.
  

ين   استالمهة العادلة بالسعر الذي سيتم ُتعرف القيم لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة ب
درًا        ان مق ة مباشرة أو أآ ه بطريق  باستخدام المتشارآين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا آان السعر يمكن تحقيق

د             أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير الق ك العوامل عن ار تل ين االعتب ات، تأخد المجموعة بع ة ألي من الموجودات أو المطلوب ة العادل يم
ة      ات المالي ذه البيان ي ه اس و/أو اإلفصاح ف ة ألغراض القي ة العادل د القيم م تحدي اس. ت اريخ القي ي ت وب ف عير األصل أو المطل تس

ابه  التـيالموحدة على ذلك األساس، باستثناء القياسات  ة المستخدمة في             تتش ل القيم ة، مث ة عادل ا ليست قيم ة ولكنه ة العادل ع القيم م
  .٣٦المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

ى المستوى ا أو     ة، إل ى مدى وضوح      ٣أو  ٢إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالي اًء عل بن
  ة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة آما يـلي:المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادل

ة في      غيـرالمستنبطة من األسعار المدرجة ( المدخالتوهي  ١المستوى مدخالت  - ات مطابق المعّدلة) لموجودات أو مطلوب

 يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛ التـيوة أسواق نشط

دخالت  - تم ي  ٢وى المس دخالتوه عار     الم ن األس دا ع ات ع ن البيان تنبطة م ةالمس توى   المدرج ي المس تخدمة ف  ١المس

 ة؛ ومباشر غيـروالمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو 

 .للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة مدخالتوهي  ٣المستوى  مدخالت -

ده   ُتعرض البيانا تم تحدي ت المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي (الدرهم) وُتقرب آافة القيم األخرى إلى أقرب ألف درهم، باستثناء ما ي
  ذلك.على خالف 

  فيما يلي أهم السياسات المحاسبية.
  

  أسـاس التـوحيد  ٣-٣
  للبـنك:تتحقق السيطرة عندما يكون ته. والمنشآت الخاضعة لسيـطر للبنكتتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية 

  

 ،السلطة على المنشأة المستثمرة  
  ة، من ارتباطها بالمنشأة المستثمرة، و غيـرالمت لـ / الحقوق في العوائدالتعرض  
 .القدرة على ممارسة السلطة على المنشأة المستثمَرة للتأثير على قيمة عوائد المنشأة المستثِمرة  

ادة تقي   يقوم البنك  ان ي  بإع ا إذا آ اك            يم م ى أن هن ائق والظروف تشير إل ا آانت الحق تثمَرة أم ال إذا م أة المس ى المنش سيطر عل
  ات على عنصر أو أآثر من عناصر السيـطرة الثالثة الموضحـة أعاله.غيـرت
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)سياسات المحاسبية ملخص بأهم ال  ٣
  أسـاس التـوحيد (يتبـع)  ٣-٣

  

 للبنك ، تتحقق السيطرة   عن غالبية حقوق التصويت  في أي من المنشآت المستثمَرة بالبـنكعندما تقل حقوق التصويت الخاصة 
يأخذ  ة بشكل منفرد. عندما تكون حقوق التصويت آافية لمنحها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشآت المستثمَر

حقوق التصويت في المنشأة المستثمَرة أم ال  للبنكبعين االعتبار آافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا آان  البـنك
  بشكل يكفي لمنحها السيـطرة، ومن بين تلك الحقائق والظروف:

  تصويت لحاملي حقوق التصويت األخرين؛بالمقارنة مع حجم حقوق اليحوزها البنك  التـيحجم حقوق التصويت 
  وحاملي حقوق التصويت األخرين واألطراف األخرى؛ للبنكحقوق التصويت المحتملة 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 
 يس  البنك له تشير إلى أن التـي ها من الحقائق والظروف األخرىغيـر ه ، أو ل ه األ    ل ى توجي ة عل درة الحالي نشطة ذات  ، الق

  الصلة وقت  الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميـن.
د           يحصل البنكيبـدأ توحيد أي من الشرآات التابعة عندما  د بفق ك التوحي ة، ويتوقف ذل ى الشرآة التابع ى السيطرة عل البنك  عل

ى وجه الخصوص،        ة. وعل ى الشرآة التابع ا أو          للسيطرة عل ة مستحوذ عليه رادات ومصاريف أي شرآة تابع تم تضمين إي ي
ى   وحتـىمن تاريخ حصول البنك على السيطرة الموحدفي بيان الدخل  السنةمستبعدة خالل  تاريخ توقف البنك عن السيطرة عل
  الشرآة التـابعة.

ائر  اح أو الخس وزع األرب ون  ت دخلوأي مك ر لل امل اآلخ رآة األم  الش الكي الش ى م راف  إل ـرولألط ـطرة. وُي غي زى المسي ع
ـر إلى مالكي الشرآة األم وإلى األطراف  الشامل اآلخرالدخل مجموع  ى    غي ـطرة حت ك تسجيل عجز في       إن المسي تج عن ذل ن

  المسيـطرة. غيـررصيد األطراف 
 

بية    إدخال تعديالت على البيانات المالية للشرآات التابعة بغية تماشي سياساتهايتم عند الضرورة،  المالية مع السياسات المحاس
  .للبنك

امالت       ة المرتبطة بالمع ة الداخلي دفقات النقدي ُتلغى جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والت
  .توحيد البيانات الماليةوعة بالكامل عند مالمتبادلة بين أعضاء المج

للسيطرة على الشرآات التابعة، يتم  البنكال تؤدي إلى فقدان  التـيوآات التابعة، في الشر البنكات في حصص ملكية غيـرإن الت

المسيطرة  غيـروحصص حقوق األطراف  البنكالقيم الدفترية لحصص على تعديل إجراء محاسبتها آمعامالت ملكية. يتم 

لملكية بالفرق بين مبالغ تعديل مباشرة في حقوق ا االعتـرافات في حصصهم في الشرآات التابعة.  يتم غيـرلتعكس الت

، المتوقع استالمه /المستلمالمبلغ أو  / الواجب دفعه،المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع غيـرحصص حقوق األطراف 

  ("البنك"). الشرآة األممالكي وتوزع على وتسجل في حقوق الملكية مباشرة 
  
  
  

دخل الموحد ويحتسب آ        االعتـرافيتم تابعة، الشرآات ال أحدىسيطرته على  يفقد البنكعندما  ان ال الفرق بالربح أو الخسارة في بي
ين ( غ ١ب ة للمبل ة العادل الي القيم تلم ) إجم ة والمس ة للحصص المتبقي ة العادل ابقة للموجودات (ومن ٢( والقيم ة الس ة الدفتري ) القيم

ـ ضمنها الشهرة)، ومطلوبات الشرآة التابعة وحصص أي من األطراف   ة  المسيطرة  رغي بقًا      . تحتسب آاف ا مس الغ المعترف به المب
ذات  والمطلوبات الموجوداتالبنك قد استبعد آما لو أن  يتم محاسبة الشرآة التابعة على أساسها التـيو الشامل اآلخرفي بيان الدخل 

ا هو     أو تحويلها إلى بشكل مباشر (أي تم إعادة تصنيفها في األرباح أو الخسائر بالمنشأة الصلة  ة حسب م فئة أخرى من فئات الملكي
ارية. ة الس ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ل المع ه من قب ي ـتعتب ).محدد / مسموح ب تبقاة ف تثمارات مس ة ألي إس ة العادل ر القيم

دئي لالحتساب الالحق              ـراف المب د االعت ة عن ة العادل ة للقيم دان السيطرة مكافئ اريخ فق ابقة بت دولي    شرآات تابعة س ار ال ًا للمعي وفق
  الشرآات الزميلة أو المشاريع المشترآة.أو، إن أمكن التطبيق، التكلفة عند االعتـراف المبدئي لالستثمار في  ٩للتقارير المالية رقم 

  

  

  النقد وما يعادله  ٤-٣
ا   دى     بات جيتكون النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد من النقد في الصندوق، وحس ة، وأرصدة أخرى ل اري

  بنوك وودائع بتاريخ استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر.ة، وشهادات اإليداع وأرصدة لدى رآزيمبنوك 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  مستحق من البنوك  ٥-٣

  .خصص االنخفاض في القيمة، إن وجدتيتم إظهار المستحق من البنوك بالتكلفة بعد خصم أية مبالغ قد تم شطبها وم
  

  الموجودات الماليـة  ٦-٣
ـاجرة.         االعتـرافوإلغاء  االعتـرافيتم  اريخ المت ى أسـاس ت ة عل ع الموجودات المالي بكافة الطرق االعتيـادية لمشتريات أو بي

 تطلب تسليم الموجودات خالل إطـارٍ   ت التـيتيـادية للشراء أو البيع هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية إن الطرق االع
  االتفاقيات واللوائح في السـوق. تحدده زمنـي

  

ـناءًا ع   ة، ب ة العادل ـفأة أو بالقيم ة المط ا بالتكلف ا إم ي مجمله ًا ف ا الحق رف به ة المعت ودات المالي ة الموج اس آاف ى تصنيف ُتق ل
  الموجوات المالية.

  

  طريقة الفائدة الفعالة 
ة.     للموجودات هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة طريقة الفائدة الفعالة إن  رة المعني ى الفت د عل المالية وتوزيع مصاريف الفوائ
الإن  دة الفع دل الفائ تقبلية  مع ة المس دفعات النقدي دد لخصم ال تخدم وبشكل مح ذي يس دل ال و المع ر  ه ار العم ي إط ة ف المتوقع
  أو فترة أقصر، إذا آان ذلك مناسبًا. للموجود الماليالمتوقع  زمنـيال

ة ألدوات    االعتـرافيتم  دة الفعلي دين  بالدخل على أساس نسبة الفائ ة الع      ال ة المصنفة بالقيم دا الموجودات المالي ا ع ة من   فيم ادل
  .خالل األرباح أو الخسائر

  

  ةتصنيف الموجودات المالي
ة        غيـربغرض تصنيف الموجودات المالية تصنف األداة آـ"أداة ملكية" إذا آانت  ة" لجه تقة وآانت تطابق تعريف "الملكي مش

داول   غيـراإلصدار، باستثناء بعض األدوات  ـي والمشتقة المطروحة للت ة المصدرة.          الت ل الجه ة من قب أداة ملكي م عرضها آ ت
  ". دينلمشتقة آـ "أداوت ا غيـروتصنف باقي الموجودات المالية 

  

  بالتكلفة المطفأة:المقاسة الموجودات المالية 
  

 ُتقاس أدوات الدين، بما فيها القروض والسلف، بالتكلفة المطفأة في حال توافر الشرطين اآلتيين: 
 دية المتعاقد إذا آان األصل محتفظًا به وفقًا لنموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض جمع التدفقات النق

  عليها؛ و 
  غيـرإذا آان ينشأ عن البنود التعاقدية للموجودات المالية مواعيد محددة للتدفقات المالية المتعلقة حصريًا بأصل المبالغ 

  المسددة والفوائد عليها.
  

ى    تستوفي هذه المعايير مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المع التـييتم قياس أدوات الدين  م تصنيفها عل امالت (إال إذا ت
أة باستخدام            ة المطف د بالتكلف ا بع اس فيم ربح أو الخسارة). وتق ة   أنها بالقيمة العادلة من خالل ال دة الفعال ة الفائ ناقصا أي   طريق

 انخفاض في القيمة، مع إيرادات الفوائد المعترف بها على أساس العائد الفعلي في بيان الدخل الموحد.
  

المبدئي، بإعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل   االعتـرافعقب  ،عة مطالبةتكون المجمو
  األرباح أو الخسائر بسبب تغيير نموذج األعمال بحيث لم يعد هناك توافق مع معايير التكلفة المطفأة.

  

ي،  االعتـرافيمكن للمجموعة أن تختار بشكل نهائي، عند  دين    األول ـي أن تصنف أدوات ال أة      الت ة المطف ار التكلف تستوفي معي
ر من عدم التطابق  ل بشكل آبي ذا التصنيف ُيلغي أو ُيقل ان ه ائر إذا آ اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل ا بالقيم أعاله بأنه

  المحاسبي فيما لو تم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

١٦  
  

  لمالية الموحدةإيضاحات حول البيانات ا
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  (يتبـع) الموجودات الماليـة  ٦-٣

  

  دلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العاالمقاسة الموجودات المالية 
  

ة المط     التـي الدينيتم قياس أداوت  ايير التكلف أة الموضحة أعاله، أو    ال تتطابق مع مع ـي ف ار     الت  ولكن قامت  تتطابق مع المعي
د   بالمجموعة   ائر عن اح والخس ة من خالل األرب ة العادل ـراف تصنيفها بالقيم اح   االعت ة من خالل األرب ة العادل ي، بالقيم األول
  والخسائر.

  

دين  تصنيف أداوت   يتعين على المجموعة إعادةالمبدئي،  االعتـرافعقب  ة   ال ائر      من القيم اح أو الخس ة من خالل األرب العادل
ة    غيـرإلى التكلفة المطفأة إذا ت ة التعاقدي نموذج األعمال بحيث يبدأ التوافق مع معايير التكلفة المطفأة وأن تتطابق التدفقات النقدي
تم  مسموح  ال غيـرمن لفة المطفأة. كلألدوات مع معايير الت ادة تصنيف أدوات   أن ي دين  إع ة من خالل     المصنفة بالقي ال ة العادل م
  األولي. االعتـرافاألرباح والخسائر عند 

  

ائر، إال إذا قام         ُيصنف اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل  تاإلستثمار في أدوات الملكية بأنها موجودات مالية مصنفة بالقيم
ـر بتصنيف اإلستثمارات بأنه  المجموعة ة من         غي ة العادل اجرة بالقيم ا لغرض المت دخل   محتفظ به د   الشامل اآلخر  خالل ال عن
  األولي. االعتـراف

  

تم           ُتقاس ة، وي ة العادل ائر بالقيم اح أو الخس ة من خالل األرب ة العادل ـراف الموجودات المالية بالقيم ائر    االعت اح أو الخس باألرب
  .٣٨ضاح الناتجة عن إعادة القياس في بيان الدخل الموحد. يتم تحديد القيمة العادلة آما هو مبين في اإلي

  

دخل             توزيعاتإثبات يتم  ان ال ائر في بي اح والخس ة من خالل األرب ة العادل ة بالقيم األرباح على االستثمارات في أدوات الملكي
  في استالم هذه التوزيعات. المجموعةحق  يثبتالموحد عندما 

  

  الشامل اآلخردلة من خالل الدخل بالقيمة العاالمقاسة الموجودات المالية 
(على أساس آل أداة أن تصنف أدوات الملكية  ال يمكن الرجوع فيهالمبدئي، أن تختـار بشكل  االعتـرافعند ة، جموعيمكن للم

إذا  الشامل اآلخر  . وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرعلى حدة) بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  ه لغرض المتاجرة. آان االستثمار بأداة الملكية محتفظ ب
      

  تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:

 تم شراؤها أساسًا لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو  

  المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجـموعة ولها نمط فعلي حديث للحصول  االعتـرافآانت عند

 على أرباح في فترات قصيرة، أو

 أو آضمان مالي. مصنفة وفّعالة آأداة تحوط غيـرانت أدوات مشتقة آ  
  

دخل           ة من خالل ال ة العادل ة بالقيم تثمارات في أدوات الملكي اس االس ا       الشامل اآلخر  يتم قي ة مضاف إليه ة العادل دئيًا بالقيم مب

في القيمة العادلة تحت  غيـرلخسائر الناشئة عن التباألرباح وا االعتـرافتكاليف المعاملة. ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة ويتم 

اطي     الشامل اآلخربند الدخل  ى احتي ة  وتضاف إل ة العادل اح أو         ل القيم راآم األرب إن ت الي، ف تبعاد أصل م د اس تثمارات. عن الس

ى  الستثمارات ل القيمة العادلةتم إضافتها مسبقًا إلى احتياطي  التـيوالخسائر  دخل الموحد ولكن      ال يتم إعادة تصنيفها إل ان ال بي

  يتم إعادة تصنيفها إلى أرباح مستبقاة. 
  

توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في أدوات الملكية في بيان الدخل الموحد عندما ينشأ حق المجموعة في استالم   ُتسجل 

  االستثمار.إال إذا آانت هذه التوزيعات تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكاليف  ،هذه التوزيعات
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

١٧  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  (يتبـع) الموجودات الماليـة  ٦-٣

  أرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية 
رة          القيمة العادلة للموجودات المالية بالعمالت األجنُتحدد  ة الفت ى أساس السعر الحالي في نهاي ا عل تم تحويله بية بتلك العملة وي

ا.    ائر الناتجة عنه بالنسبة   المحاسبية. وتشّكل مكونات أسعار صرف العمالت األجنبية جزءًا من القيمة العادلة لألرباح أو الخس

ة في       رافاالعتـللموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، يتم  بمكونات أسعار صرف العمالت األجنبي

دخل        ة من خالل ال ة العادل ة بالقيم تم  الشامل اآلخر  بيان الدخل الموحد، أما بالنسبة للموجودات المالي ـراف ، في ات   االعت بمكون

  .الشامل اآلخرأسعار صرف العمالت األجنبية في الدخل 
  

ائر أسعار صرف العمالت       المقاسة بالتكلفة المطفأةوالمقيمة بالعمالت االجنبية  دينبالنسبة ألدوات ال اح أو خس د أرب ، يتم تحدي

  بيان الدخل الموحد.  في قيدهااألجنبية على أساس التكلفة المطفأة لألصل المالي ويتم 
  

  القيم العادلة  ٧-٣

دئي،   االعتـرافعند ، القيمة العادلة لألدوات المالية جميع األدوات المالية مبدئيًا بقيمتها العادلة. إن ُتقيـد ل المب ادًة بسعر    تتمث ع

  المعاملة وهي القيمة العادلة للثمن المسدد أو المستلم.
  

 تم    التـي إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع شروط عادية و يتم المتاجرة بها في أسواق نشطة ذات سيولة ي
  تحديدها بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة.

 اذج       إن الق ى نم اًء عل دها بن تم تحدي تقة) ي يمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى (فيما عدا األدوات المالية المش
األسعار المقبولة بشكل عام وذلك بناًء على التدفق النقدي المخصوم بإستخدام أسعار من معامالت السوق الحالية المنظورة  

  مماثلة.واألسعار المقدمة من وسطاء ألوراق 
                   تم ذه األسعار ي ة عدم وجود ه ى األسعار المدرجة. وفي حال اًء عل تقة بن ة المش ألدوات المالي ة ل ة العادل يتم إحتساب القيم

اذج      ار ونم ة دون الخي رة األداة المالي إستعمال التدفق النقدي المخصوم باإلستناد إلى منحنى العائد المتعلق بها وذلك على فت
 المالية اإلختيارية.تسعير الخيار لألوارق 

  

  القروض والسلف  ٨-٣
  .المجموعةمشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها تم منحها أو إقتنائها بواسطة  غيـرالقروض والسلف هي موجودات مالية 

  

تدرج القروض والسلف بالتكلفة المطفأة بعد خصم أية مبالغ تم شطبها ومخصص القروض والسلف المشكوك في تحصيلها.        
ى حد الت   غيـرتم التحوط لها بفعالية للت التـيتم تعديل القيم المدرجة للقروض والسلف ي ة إل ـر ات في قيمها العادل ة   غي ات في القيم

  تم التحوط لها وتدرج التعديالت الناتجة عن ذلك في بيان الدخل الموحد. التـيالعادلة 
  

في تحصيلها أو استردادها مع األخذ بعين االعتبار  يتم أخذ مخصص اإلنخفاض في قيمة القروض والسلف عند وجود شك
متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العادلة. يتم شطب القروض والسلف فقط في حالة استنفاذ جميع 

  السبل الممكنة والمتاحة الستردادها.
  

  إستثمارات عقارية  ٩-٣
ة            يتم االحتفاظ باإلستثمارات العقا تثمارات العقاري ا. تشمل اإلس ادة في قيمته رادات إيجار و/أو زي ى إي ة للحصول عل ة  ري تكلف

ارات الشراء األولي، تطويرات محولة من  درج            عق ة. ت ة العادل ى القيم ديالت عل ة والتع ة التطويرات الالحق د التطوير، تكلف قي
تعرف القيمة العادلة بأنها . نهاية فترة التقريراإلستثمارات آما في اإلستثمارات العقارية بناًء على تقييم على القيمة العادلة لتلك 

اريخ            ين أطراف متشارآة بالسوق في ت ة ب ة منظم ا ضمن معامل الثمن الذي سيتم قبضه لبيع أحد الموجودات أو دفعه أصل م
ديره باستخدام أي    يم األخرى    القياس بغض النظر عما إذا آان هذا الثمن يمكن رصده رصدًا مباشرًا أو تق ات التقي تم  من تقني . ي

رات في             ائر الناتجة من التغيي اح أو الخس تم تسجيل األرب تقلين. ي ين مس ين مهني تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقّيم
  يحدث فيها التغيير. التـيالقيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل الموحد في الفترة 

  

  

  نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  ممتلكات ومعدات  ١٠-٣



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

١٨  

تهالك   ًا اإلس ة ناقص ة التاريخي دات بالتكلف ات والمع ار الممتلك تم اظه ـراآمي ة   المت ة. تتضمن التكلف اض القيم ومخصص إنخف
  األصل. بامتالكة مباشرًة التاريخية المصاريف المتعلق

االستهالك لتنزيل تكلفة أو تقييم الممتلكات والمعدات على أعمارها اإلنتاجية المقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت   ُيحتسب
  آما يلي:

  

  السنوات 
  ٤٠ - ٢٠ مباني

  ٦ – ٢  أثاث ومعدات مكتبية
  ٤ -٣ الترآيبات، والقواطع والديكورات

  ١٠ - ٥ العقارات المستأجرةالتحسينات على 
  ٣  السيارات

 يكون من المحتمل   ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم قيدها آأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما 
ًا م     د قياس ة البن اس تكلف ه. وُيحمل    تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند على المجموعة ويكون باإلمكان قي ًا ب وثوق

  بيان الدخل الشامل الموحد بتكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى عند تكبدها.
  

ع            ُيحتسب دات البي ين عائ ا ب رق م ى أساس الف دات عل الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو شطب أي من الممتلكات والمع
  .الموحد أو الخسارة الناتجة في بيان الدخلوالقيمة المدرجة بها آما في ذلك التاريخ ويتم تسجيل الربح 

  

ة الرسوم                 ُتقاس ة. وتشمل تكلف ة في انخفاض القيم ة، ناقصًا أي خسارة متراآم د التطوير بسعر التكلف ال الرأسمالية قي األعم
ة  المهنية، وبالنسبة  اليف    ، للموجودات المؤهل تم رسملة تك ا   ي راض وفق بية   لاالقت دإ إ . للمجموعة لسياسة المحاس ذه  ستهالك  يب ه

  .عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المقصود منهاالموجودات 
  

  ملموسة تم إمتالآها بصورة منفصلة غيـرموجودات   ١١-٣
 التـيخالل عمليات إندماج األعمال بشكل منفصل عن الشهرة (الملموسة بالقيمة العادلة بتاريخ اإلقتناء  غيـرالموجودات  تدرج

  تعتبر تكلفتها). 
  

ـي والملموسة  غيـرالحقَا للقياس المبدئي، يتم تسجيل الموجودات  ا من خال     الت م امتالآه ة مطروح    ت ال بالتكلف دماج األعم  ًال ان
تم    ة. ي ـراف منها اإلطفاء المتراآم وخسائر انخفاض القيمة المتراآم ًا         االعت ّدرة وفق ة المق ا اإلنتاجي رة أعماره ى فت اء عل باإلطف

ة و      لطريقة القسط الثابت. ة آل سنة مالي ديل    يتم مراجعة فترة العمر اإلنتاجي المقّدر وطريقة اإلطفاء في نهاي ابها بتع تم إحتس ي
  والتي يتم محاسبتها مستقبليًا. فترة اإلطفاء أو طريقته آما هو مناسب ويتم معالجتها آتغيير في التقديرات الحسابية

  

ا  الملموس غيـراإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات  ُيحتسب ة على أعمارها اإلنتاجية المقّدرة، على أساس طريقة القسط الثابت آم
  يلي:

  

  السنوات  
  دةمحد غيـر  رخصة بنكية

   ١٠  القانوني للشرآات في لبنان التأسيس
   ١٠  قاعدة العمالء
   ١٠  شبكة الفروع

  
  

  الملموسة غيـرانخفاض قيمة الموجودات الملموسة و  ١٢-٣
ا الملموسة و      فترة التقرير  ةفي نهايتجري المجموعة  يم المدرجة لموجوداته ى الق ة عل ـر مراجع د إن     غي ك لتحدي الملموسة وذل

ة      دير القيم تم تق ك ي آان هنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذل
ة، إن وجدت. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لإلسترداد القابلة لإلسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر إنخفاض القيم

  يعود إليها األصل نفسه.  التـيألصل محدد، تقوم المجـموعة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد 
  

دير    إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة ا د تق ى. عن لناتـجة عن اإلستخدام، أيهما أعل
ة بإستخدام سعر       عنقيمة األصل الناتجة  ا الحالي االستـخدام، فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمته

  ة للنقد والمخاطر المرتبطة بذلك األصل.زمنـيخصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق للقيمة ال
  

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

١٩  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  (يتبـع) الملموسة غيـرانخفاض قيمة الموجودات الملموسة و  ١٢-٣

القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة  في حال تم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد ألصل (أو لوحدة منتجة للنقد) بما يقل عن
دخل الموحد،        االعتـرافلألصل (الوحدة المنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة لإلسترداد. يتم  ان ال بخسائر اإلنخفاض مباشرًة في بي

  إال إذا آان األصل معاد تقييمه فيتم عندها تسجيل خسائر اإلنخفاض آتنزيل من مخصص إعادة التقييم.
  

ة              في ة القابل ة المعدل ى القيم د) إل ة المدرجة لألصل (الوحدة المنتجة للنق ادة القيم تم زي حالة إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة ت
تم إحتساب               م ي و ل ا ل د) فيم ة المدرجة لألصل (الوحدة المنتجة للنق ة عن القيم لإلسترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدل

دخل الموحد إال إذا    خسائر إنخفاض القيمة في ال ان ال سنوات السابقة. يتم تسجيل إسترجاع خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة في بي
ي     ادة ف ة آزي اض القيم ائر إنخف ترجاع خس جيل إس تم تس ة ي ذه الحال ي ه ا وف اد تقييمه ة المع جيله بالقيم م تس د ت ان األصل ق آ

  مخصص إعادة التقييم.
  
  
  

   انخفاض قيمة الموجودات المالية  ١٣-٣
ة الموجودات            في نهاية آل فترة تقرير،  تم خفض قيم ة. ي أة إلنخفاض القيم ة المطف ة المقاسة بالتكلف يتم تقييم الموجودات المالي

دئي لألصل                 ـراف المب د االعت د حدثت بع َة لحدث أو عدة أحداث آانت ق ه نتيج ل موضوعي بأن اك دلي المالية عندما يكون هن
  . ت النقدية المستقبلية لإلستثمارالمالي تكون قد أثرت على التدفقا

  

  قد يتضمن الدليل الموضوعي لإلنخفاض في القيمة ما يلي:
  

 صعوبة مالية آبيرة للُمصدر أو الطرف المقابل، أو• 
 اإلخالل بالعقد، مثل التقصير أو التأخر في سداد مدفوعات الفائدة أو المدفوعات الرئيسية، أو• 
 سوف ُيقدم على اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية، أو لمقتـرضاأن يصبح من المحتمل أن يكون • 
  اختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب صعوبات مالية.• 

  

درة             تقبلية المق ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي ة والقيم ة الدفتري ة الموجودات المالي ين قيم قيمة االنخفاض في القيمة هو الفرق ب
  ومة بنسبة الفائدة الفعلية األصلية.تعكس الضمانات، مخص التـي

  

تثناء القروض       ة، باس يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة مباشرًة بمقدار خسارة االنخفاض في القيم
ة           ة المدين دفعات المقّدم ان تحصيل ال رًا  والسلف حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب المخصص. وفي حال آ أم

مشكوآًا فيه، فيتم شطب هذه الذمم مقابل حساب المخصص. ويتم إضافة المبالغ المستردة عن ذمم تم شطبها في وقت سابق إلى 
  ات على القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان الدخل الموحد. غيـرحساب المخصص. ويتم االعتـراف بالت

ا     ارة اإلنخف غ خس ة، إنخفض مبل رة الحق ي فت كل      إذا، ف لة بش اض ذو ص ون اإلنخف ن أن يك ن الممك ان م ة، وآ ي القيم ض ف
ا في السابق         ة المعترف به موضوعي بحدث وقع بعد االعتـراف باإلنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيم

ة ال  وذلك من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد أن تكون القيمة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ عكس  اإلنخفاض في القيم
  تتجاوز التكلفة المطفأة في حالة عدم االعتـراف باإلنخفاض في القيمة.

  

  تقوم المجموعة بتقييم إنخفاض قيمة القروض والسلف بالتكلفة المطفأة على النحو التالي:
  
  

  القروض المقّيمة إفراديًا
ة   تتمثل القروض المقّيمة إفراديًا بشكل رئيسي من قروض الشرآات    ـي ووالقروض التجاري ة إن      الت ًا لمعرف ا إفرادي تم تقييمه ي

ا يوجد شك         ة حالم آان هنالك أي دليل موضوعي يؤشر إلى إنخفاض دائم في قيمة القرض. تصّنف القروض آمنخفضة القيم
واردة بالع    المقتـرضفي قدرة  ـة ال أ الشك في     على الوفاء بالتزامات الدفعات المستحقة للمجموعة وفقًا للشروط األصلي د. ينش ق

  على الوفاء بالدفعات الملتزمة عامًة عندما: المقتـرضقدرة 
  

  ال يتم سداد القيمة اإلسمية والفائدة آما في شروط العقد، و  ) أ
الي للمقترض ومن      ) ب ـر عند وجود تدهور مهم في الوضع الم ع تحصيلها من تسييل         غي الغ المتوق المحتمل أن تكون المب

  للقرض. الدفتريةدت، آافية لتغطية القيمة الضمانات المرهونة، إن وج



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٢٠  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  (يتبـع)انخفاض قيمة الموجودات المالية   ١٣-٣

  (يتبـع) القروض المقّيمة إفراديًا
ى أساس             يتم تقييم القروض الم تم خصمها عل ة وي تقبلية المتوقع ة المس دفقات النقدي ة للت ة الحالي ى أساس القيم نخفضة القيمة عل
ة السوقية المنظورة             معدل الفائدة الفعال ى القيم اًء عل ي مناسب، بن ديل عمل ة آب للقرض أو يتم تقييم القروض المنخفضة القيم

  ذا آان القرض يخضع لضمانات. للقرض أو القيمة العادلة للضمان المرتبط بالقرض، إ
  

  يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للقرض وقيمته المنخفضة الحالية.
  

  

  القروض المقّيمة آمجموعة 
  

  تشمل خسائر إنخفاض القيمة للقروض المقّيمة آمجموعة من المخصصات المحتسبة على:
  القروض العاملة  أ)

  فراد ذات ميزات مشترآة وليست مهمة إفراديًا.قروض أ  ب)
  

  القروض العاملة
  

ان        التـيوالقروض المقّيمة إفراديًا صّنف ُت ة بخصائص إئتم لم ينتج عن تقييمها دليل بوجود خسارة آمجموعة القروض العامل
ائر  مشترآة بناًء على القطاع الصناعي أو المنتج أو تصنيف القرض. تغطي خسائر إنخفاض القيمة ا ـي لخس تج   الت د تن ا،  ق  عنه

قروض فردية عاملة لم يتم تحديدها آذلك إال في وقت الحق في المستقبل. يتم تقدير خسائر إنخفاض القيمة بنهاية فترة التقرير، 
أثر بال  التـيولكل مجموعة من القروض بناًء على الخبرة التاريخية السابقة والخسائر المتأصلة  المجموعةبواسطة إدارة  ة  تت بيئ

  اإلقتصادية واإلئتمانية السائدة.
  

  قروض أفراد ذات ميزات مشترآة وليست مهمة إفراديًا
  
  

واريخ     يتم إحتساب مخصص إنخفاض القيمة لقروض األفراد بتطبيق منهج معادلي يحمل معدالت خسارة متزايدة تتوافق مع ت
  التأخر في سداد الدفعات المستحقة.

  
  

  القروض المعاد التفاوض حولها
  

أخرة السداد         التـيوإن قروض األفراد الخاضعة لمراجعة إنخفاض القيمة آمجموعة  ر مت ا، ال تعتب اوض حوله ادة التف م إع قد ت
دة         ات الجدي ة بموجب اإلتفاقي دفعات المطلوب ى من ال ونتيجًة لذلك يعتبر وجود إنخفاض فيها فقط عندما لم يتم إستالم الحد األدن

  وط واألحكام المعدلة.بالشر المقتـرضوعدم إلتزام 
  

ًا    تظل  ة إفرادي يم إنخفاض القيم ـيوالقروض الخاضعة لتقي تمرة     الت ة مس اوض حول شروطها خاضعة لمراجع ادة التف م إع ت
ة أو معت   ـ لتحديد إذا ما بقيت منخفضة القيم ام      ب ى قي اًء عل أخرة السداد بن ـرض رة مت ة      المقت ام المعدل اإللتزام بالشروط واألحك ب

  األدنى من الدفعات المطلوبة ليتم تحويل القروض إلى مجموعة القروض العاملة.وتسديد الحد 
  

اوض حول شروطها ال     التـيوإن القروض الخاضعة لتقييم إنخفاض القيمة آمجموعة والقروض اإلفرادية الهامة  تم إعادة التف
ذلك     تعتبر متأخرة السداد ولكنها تعتبر قروض جديدة. وفي السنوات الالحقة يتم إعتب ه آ ار األصل متأخر السداد واإلفصاح عن

  إذا تم إعادة التفاوض عليه الحقًا.
  

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٢١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  

  بالموجودات المالية االعتـرافإلغاء   ١٤-٣
  

ة من           ال تلغي المجموعة ا دفقات النقدي ق باستالم الت ه المتعل د علي اء الحق المتعاق د انته العتـراف بأي أصل مالي إال عن
ة       ة األصل بصورة جوهري ا ملكي األصل المالي؛ أو عندما تقوم المجموعة بتحويل األصل المالي وجميع مخاطر ومزاي

ا ال  ة مخاطر ومزاي ل آاف م المجموعة بتحوي م تق أة أخرى. إذا ل ى منش تمرإل ة واس ا بصورة جوهري ة أو تحويله  تملكي
ـراف   ة باالعت وم المجموع ه، تق ة ملكيت ل المحول ى األص يطرة عل لبالس ن األص ا م ـفظ به ة المحت الي  بالحص الم

ات المصاحبة عن  ـالغوالمطلوب ـي المب دفعها.  الت د ت ا إق اطر ومزاي ة مخ ة بكاف ة بصورة جوهري ذا احتفظت المجموع
ة    الي المحول ل الم االقتراض         األص ذلك ب ـراف آ الي واالعت ل الم ـراف باألص ي االعت ة ف تمر المجموع ه، فتس ملكيت

  صافي المبالغ المحّصلة. لالمضمون 
  

ة لألصل             ة الدفتري ين القيم الفرق ب ـراف ب تم االعت أة، ي ة المطف ة المقاسة بالتكلف عند إلغاء االعتـراف بالموجودات المالي
  ان الدخل الموحد.في بيأو المستحق  المستلمالمقابل و

ة من خالل ال       االعتـرافعند إلغاء  ة العادل الموجودات بالقيم اد ، الشامل اآلخر  دخل ب ربح   ال يع أو الخسارة   تصنيف ال
  األرباح المستبقاة. إلىُيعاد تصنيفه  بل، احتياطي القيمة العادلة لالستثمارالمتراآمة سابقا في 

  
  

  ونأصول مستـحوذ عليها مقابـل سداد ديـ  ١٥-٣
ان،    ارات وضمانات أخرى      في بعض األحي ة عق ؤول ملكي بعض القروض    للمجموعة  ت ذه   والسلف آتسوية ل درج ه . ت

أو القيمة العادلة لتلك الموجودات عند  والسلفالعقارات والضمانات على أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل للقروض 
اح أو ال    تم ادراج األرب ل. ي ائر       تاريخ الحصول عليها، أيهما أق ذلك الخس تبعاد وآ ائر الناتجة عن االس ـر خس ة   غي المحقق

  الناتجة عن إعادة تقييمها ضمن بيان الدخل الموحد.
  

  األدوات المالية المشتقة  ١٦-٣
ـر إن األدوات المالية المشتقة هي أدوات مالية تت ارات مت    غي ًا إلعتب ا تبع ـر قيمته دئيًا أو     ة غي تثمارًا مب ي ال تتطلب اس والت

 ويتم سدادها في تاريخ مستقبلي.صغيرًا  استثمارًا
  

ة           تبـرم المجموعة ة بمخاطر صرف العمالت األجنبي تقة إلدارة التعرضات المتعلق ة مش معامالت متنوعة ألدوات مالي
  وتتضمن عقود عملة أجنبية آجلة ومقايضات أسعار عملة. 

  

ة.      تمثل القيمة  التـييتم ادراج المشتقات المالية مبدئيًا بالتكلفة  ة العادل ادة قياسها بالقيم ا إع العادلة بتاريخ العقد ويتم الحق
البة   التـيتحمل قيم عادلة موجبة ضمن الموجودات بينما تدرج المشتقات  التـيتدرج جميع المشتقات  تحمل قيم عادلة س

  ضمن المطلوبات.
  

ذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير  يتم الحصول عادًة على القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة ونما
  المعترف بها حسبما هو مناسب. 

  

ذي             ة وال ة العادل امالت تحوط القيم ين: (أ) مع ى فئت امالت التحوط إل ألغراض محاسبة التحوط، تصنف المجموعة مع
ا، (ب) م        غيـريوفر تحوط لتعرضات الت ة ومعترف به ات مثبت ة لموجودات ومطلوب ة العادل امالت تحوط   ات في القيم ع

ات ت      وط لتعرض وفر تح ذي ي ة وال دفقات النقدي ـر الت ة       غي ة متعلق اطر معين واء بمخ ة س ة المرتبط دفقات النقدي ات الت
  بموجودات أو مطلوبات معترف بها أو بمعاملة متوقعة ستؤثر على صافي الدخل المستقبلي المصرح به.

  

ًا أن يكون ا   ة، أي أن الت    إن شروط محاسبة التحوط تتطلب أن يكون متوقع ال بصورة عالي ـر لتحوط فّع ة   غي ات في القيم
ـر العادلة أو التدفقات النقدية من األداة المتحوط بها تقوم بفعالية بمقابلة الت ه وأن يكون قياسها       غي د المتحوط ل ات في البن

تعملة وا    د األداة المس تراتيجيته وتحدي ر وإس ت غرض إدارة الخط تم تثبي وط، ي دأ التح د ب وق. عن ه موث وط ل د المتح لبن
ه         المجموعةوطبيعة المخاطر المتحوط لها وآيفية قيام  د بأن يم التحوط والتأآ ًا تقي تم الحق بتقييم فعالية عالقة التحوط. وي

  تحوط فّعال بصورة مستمرة.
  
  
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٢٢  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  (يتبـع)اسات المحاسبية ملخص بأهم السي  ٣
  (يتبع) األدوات المالية المشتقة  ١٦-٣

  

  تحوطات القيمة العادلة
ة   غيـرإذا آانت عالقة التحوط قد حددت آتحوط للقيمة العادلة، يتم تعديل البند المتحوط له للت ة المتعلق ات في القيمة العادل

ادة ائر الناتجة عن إع اح والخس ا. إن األرب تم  بالمخاطر المتحوط له ه ي د المتحوط ل تقة والبن ٍل من األداة المش اس آ قي
دخل   االعتـراف ان ال ة            الموحد  بها في بي ى نفس الفئ ا إل تم تحميله تقة ي األداة المش ة ب ة المتعلق ة العادل ديالت القيم . إن تع

دخل الموحد     المتحوط لهالمتعلقة للبند  ان ال ى نفس         في بي ا إل يتم أيضًا تحميله ة س ة عدم فعالي د    . إن أي ة للبن ة المتعلق الفئ
دما ال       في بيان الدخل الموحد المتحوط له ا أو إستخدامها أو عن ا أو إنهائه م بيعه تقة، أو ت . إذا إنتهت صالحية األداة المش

تم وقف إستخدام محاسبة التحوط.         دها ي اء تحدي ـاء  تقابل متطلبات محاسبة تحوطات القيمة العادلة أو تم إلغ تم إطف ة   ي أي
ه     تعديالت حتى  د متحوط ل ـي وهذه النقطة، لبن ة        الت دة الفّعال ة الفائ ا إستعمال طريق تم بموجبه دخل الموحد     ي ان ال في بي

  آجزء من معدل الفائدة الفعال المعاد احتسابه على مدار الفترة حتى انتهاء صالحيتها.
  

  تحوطات التدفقات النقدية
تم تحديدها وتأهيلها آتحوطات للتدفقات  التـيلة لألدوات المشتقة ات في القيمة العادغيـربالجزء الفّعال للت االعتـرافيتم 

ائر للجزء     بمباشرًة  االعتـرافالنقدية ضمن إحتياطي تحوطات التدفقات النقدية في حقوق الملكية. ويتم  اح وخس ة أرب أي
وق     الموحد الفّعال في بيان الدخل غيـر ة في حق الغ المتراآم ى      آإيرادات/ خسائر تجارية. إن المب ا إل تم تحويله ة ي الملكي

ة     الربح أو الخسارة، علىالمتحوط له  يؤثر فيها البند التـيفي الفترات  الموحد بيان الدخل تج عن المعامل ولكن عندما ين
ا    ـراف المقّدرة المتحوط له وب    االعت ـر بأصل أو مطل ة        غي ائر المتراآم اح أو الخس ل األرب تم تحوي الي، في ـي وم م   الت ت

وب في حقوق الملكية من حقوق الملكية وإدراجها ضمن القياس المبدئي لتكلفة  تأجيلها سابقًا . إذا إنتهت  األصل أو المطل
ائر        اح والخس اء األرب تم إبق صالحية األداة المشتقة أو تم بيعها أو إنهائها أو عندما ال تقابل متطلبات محاسبة التحوط، في

تم    ض الشامل اآلخرالدخل المتراآمة المعترف بها في  ى ي ة حت ـراف من حقوق الملكي ك في      االعت ّدرة وذل ة المق بالمعامل
دخل       غيـرمالي أو مطلوب  غيـرحاالت آونها أصل  ان ال ى بي ّدرة عل ة المق ؤثر المعامل ان  الموحد  مالي أو حتى ت . إذا آ

ا في        ة المعترف به ائر المتراآم اح والخس دخل  متوقعًا أن ال تتم المعاملة المقّدرة فيتم تحويل األرب ى   الشامل اآلخر  ال إل
  آإيرادات/ خسائر تجارية. وتصنفمباشرَة  الموحد بيان الدخل

  

  ال تتأهل لمحاسبة التحوط التـياألدوات المشتقة 
ـر لألدوات المشتقة  ات في القيمة العادلةغيـركافة األرباح والخسائر الناتجة عن التب االعتـرافيتم  ة ل  غي محاسبة  المؤهل

ائر الناتجة     التحوط مباشرًة في اح والخس بيان الدخل الموحد آإيرادات/ خسائر تجارية. وعلى الرغم من ذلك، فإن األرب
تم ضمها    التـي للمشتقاتات في القيم العادلة غيـرعن الت يتم إدارتها باإلشتراك مع أدوات مالية محددة في القيمة العادلة ي

  الخاضعة للفائدة. غيـر ضمن اإليرادات / والخسائر األخرىلة ضمن صافي دخل األدوات المالية المحددة بالقيمة العاد
  

ة أخرى أو     ود  في  إن المشتقات المدمجة في أدوات مالي ـر مضيفة  عق دما        غي تقات منفصلة عن ا آمش تم معالجته ة ي مالي
ـر تكون مخاطرها وصفاتها   ة   غي د المضيف         ب ذي صلة وثيق تم إدراج العق د المضيف وحيث ال ي مخاطر وصفات العق

  المحققة في بيان الدخل الموحد. غيـربالقيمة العادلة وإدراج األرباح والخسائر 
  

  مطلوبات مالية أخرى  ١٧-٣

  يتم قياس المطلوبات المالية األخرى بما فيها القروض، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة. 
  

ة   طفأة بإستخدام يتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة الم دة الفعال ة الفائ تم  ، طريق ـراف وي بمصاريف   االعت
  .الفعالالفوائد على أساس العائد 

  

رة           الفعالةإن طريقة الفائدة  ى الفت د عل ع مصاريف الفوائ ة وتوزي ات المالي أة للمطلوب ة المطف هي طريقة إلحتساب التكلف
ذي يستخدم     معدل الفائدة الفعالالمعنية. إن  دل ال ة في         هو المع تقبلية المتوقع ة المس دفعات النقدي وبشكل محدد لخصم ال

  فترة أقصر.، إن آان مناسبًا، عبر المتوقع للمطلوب المالي أو زمنـيار العمر الإط
  
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٢٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  (يتبـع)ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٣
  ودائع العمالء وقرض مشترك  ١٨-٣

ة      يتم قياس ة العادل دئيًا بالقيم ـي وودائع العمالء والقرض المشترك مب اليف         الت ل تك د تنزي تلمة بع الغ المس ادًة المب هي ع
  .طريقة الفائدة الفعالةالمتكبدة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام  المعاملة المباشرة

  اندماج األعمال  ١٩-٣

الي          ة الشراء بإجم اس تكلف تم قي ة الشراء المحاسبي. ي يتم تسجيل اإلستحواذ على شرآات تابعة وأعمال بإستخدام طريق
ة          وق الملكي ة وأدوات حق دة أو المتحمل ات المتكب ة والمطلوب ودات الممنوح ة الموج اريخ مبادل ي ت ا ف ة آم يم العادل الق

ل   ى الشر    المجموعة  الصادرة من قب ل السيطرة عل ة        مقاب اليف المباشرة المتعلق ى التك ا، باإلضافة إل آة المستحوذ عليه
ـراف تتوافق مع شروط   التـيوبإندماج األعمال. إن األصول المحددة والمطلوبات المتحملة واإللتزامات المحتملة   االعت

بقيمتها العادلة بتاريخ  بها االعتـرافيتم  إندماج األعمال ٣المنصوص عليها ضمن المعيار الدولي  للتقارير المالية رقم 
ـر الشراء باستثناء الموجودات   ار           غي ا للمعي ع وفق تبعاد) المصنفة آموجودات متاحة للبي ة (أو مجموعات لإلس المتداول

ة   غيـرموجودات  ٥رقم الدولي للتقارير المالية  ات متوقف ـي و متداولة متاحة للبيع وعملي تم   الت ـراف ي ا وقياسها    االعت به
  ناقص تكلفة البيع. بالقيمة العادلة

  

ال عن    التـيوإن الشهرة الناتجة عن الشراء يتم تسجيلها آأصل وقياسها مبدئيًا بالتكلفة  تمثل زيادة التكلفة إلندماج األعم
ات        المجموعة حصة  ات والمطلوب ة للموجودات المحددة المشتراة والمطلوب ة العادل ـة في صافي القيم ـي و الطارئ م   الت ت

ات       المجموعة ت حصة تسجيلها. وإذا آان ات والمطلوب ة للموجودات المحددة والمطلوب ة العادل ـة في صافي القيم  الطارئ
أة تم  للمنش ال في دماج األعم ة إن د عن تكلف ها تزي ادة قياس د إع تراة عن ـرافالمش دخل االعت ان ال ي بي رًة ف ادة مباش  بالزي
  .الموحد

  

دل حصة     المشتر المنشأةالمسيطرة في  غيـرإن حصة حقوق الملكية  دئيًا قياسها بمع ـر المسيطرة   اة يتم مب  األطراف غي
  المسجلة. الطارئةفي صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات 

  
  

  الشهرة  ٢٠-٣
ائر انخفاض          ة خس ة ناقصًا أي ى أساس التكلف يتم تسجيل الشهرة مبدئيًا آأصل على أساس التكلفة، ومن ثم يتم قياسها عل

  متراآمة. في القيمة
  

ي      د ف ة للنق دات المنتج ل الوح ى آ هرة عل ع الش تم توزي ة، ي اض القيم ار إنخف راض إختب ة ألغ ـيوالمجموع ع  الت يتوق
ع الشهرة     التـيو. يتم إجراء إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد االندمـاجإستفادتها من عملية  م توزي ت

ة لإلسترداد للوحدة          عليها أو على فترات أآثر تقاربًا إ ة القابل ة الوحدة. إذا آانت القيم ى إنخفاض قيم ذا وجد ما يشير إل
المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية لها يتم تحميل خسارة اإلنخفاض أوًال لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على 

ة الدفت بشكل متناسب مع   الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة  ائر إنخفاض        القيم ة لكل أصل في الوحدة. إن خس ري
  القيمة المسجلة للشهرة ال يمكن عكسها في فترات الحقة.

  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ٢١-٣
ا     ة لموظفيه ة الخدم ـر تقدم المجموعة مكافآت نهاي ة           غي رة الخدم ى أساس فت آت عل ذه المكاف تم احتساب ه واطنين. ي الم

رة             للموظفين وإآمال الحد األدن ى مدى فت آت عل ذه المكاف ة له اليف المتوقع وين مخصصات للتك تم تك ة. ي رة الخدم ى لفت
  الخدمة.

  

ًا               ة المتحدة وفق ارات العربي ة اإلم واطني دول ا من م وطني لموظفيه أمين ال تساهم المجموعة في مخصص التقاعد والت
  .٢٠٠٠لسنة  ٢للقانون اإلتحادي رقم 

  
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٢٤  
  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)  ٣
  المخصصات والمطلوبات الطارئة  ٢٢-٣

بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون  االعتـرافيتم 

  عة تسديد هذا االلتزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشكل يعتمد عليه. من المحتمل أن ُيطلب من المجمو
    

المبلغ المعترف به آمخصص هو أفضل تقدير لتسوية االلتزام الجاري في تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار 

رة لتسوية هذا االلتزام، المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. حيث تقاس المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقد

  القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية.  ومن ثم فإن
  

، يتم إدراج مع طرف ثالث عندما يكون من المتوقع إسترداد جميع المنافع اإلقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات

ويض وإذا آان من الممكن قياس مبلغ الذمة المدينة بشكل الذمة آأصل إذا أصبح من المؤآد بالفعل أنه سيتم إستالم التع

  موثوق.
  

ة ناتجة           التـيإن المطلوبات الطارئة  اد المحفوظة آرهن هي إلتزامات محتمل ات اإلعتم تضم بعض الضمانات وخطاب
تقبلية     وقوع أو عدم وقوع حدث واحد  تأآيده فقط عند عن أحداث سابقة ووجودها سيتم  ـر أو عدة أحداث مس دة   غي مؤآ
تم       االعتـراف. ال يتم المجموعةوهي ليست بالكامل تحت سيطرة  ل ي ة الموحدة ب ات المالي بالمطلوبات الطارئة في البيان

  بيانها في اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة.
  

  القبـوالت  ٢٣-٣
اقدي للسداد من العمالء آموجودات  مع حق تع بيان المرآز المالي الموحدآمطلوبات مالية في  بالقبوالت االعتـرافيتم 

  . مالية. ولذلك فإن اإللتزامات المتعلقة بأوراق القبول قد تم إحتسابها آموجودات مالية ومطلوبات مالية
  

  

  ماليةالضمانات ال  ٢٤-٣
ا عن الخسارة      تقأن  المجموعةإن الضمانات المالية هي عقود تقتضي من  ـي وم بأداء دفعات محددة لتعويض حامله  الت

 يتكبدها بسبب فشل جهة محددة في أداء الدفعات عند استحقاقها وفقًا ألحكام وشروط العقد.
  

تلم    التـيويتم إدراج الضمانات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة،  تمثل األقساط المستلمة عند اإلصدار. يتم إطفاء القسط المس
ة       على مدى عمر الكفاالت المالية. إن مطلوبات الضمانات (ال أة، أو القيم ة المطف ًا بالقيم تم تسجيلها الحق قيمة اإلسمية) ي

  تحت الكفالة محتملة) أيهما أعلى.الحالية ألي دفعات متوقعة (عندما تصبح الدفعة 
  
  
  
  

  اإليجارعقود   ٢٥-٣
ك         افع التمل ع مخاطر ومن ل جمي ى تحوي ى  يتم تصنيف عقود اإليجار آإيجارات تمويلية عندما تنص عقود اإليجار عل إل

  المستأجر. أما أنواع اإليجارات األخرى فيتم تصنيفها آعقود إيجار تشـغيلية. 
  

  آمؤجر المجموعة
اليف                االعتـرافيتم  رة اإليجار. تضاف التك ى مدى فت ى أساس القسط الثابت عل أجير التشغيلية عل ود الت إيرادات عق ب

تم    المباشرة المتكبدة أثناء المفاوضات والترتيبات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وي
  الثابت على مدى فترة اإليجار. بها على أساس القسط االعتـراف
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٢٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)  ٣
  بع)(يت عقود اإليجار  ٢٥-٣

   آمستأجر المجموعة
اك       ان هن رة اإليجار، إال إذا آ يتم تسجيل مدفوعات اإليجار التشغيلي آمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فت

ة أساس منهجي آخر  تم            أآثـر مالئم رة اإليجار. ي ى فت افع االقتصادية من األصل المستأجر عل ع المن ـراف لتوزي  االعت
  استحدثت بها. التـيتظهر ضمن عقود اإليجار التشغيلية آمصروف في الفترة  التـيملة بااللتزامات اإليجارية المحت

  

تم     غيلية، ي ار تش ود إيج رام عق ار إلب وافز إيج تالم ح ة اس ي حال ـرافف تم   االعت وب. ي وافز آمطل ك الح ـرافبتل  االعت
ت، إ      ى أساس القسط الثاب اك أساس منهجي     بإجمـالي المنافع من الحوافز آتخفيض لمصروف اإليجار عل ان هن ال إذا آ

  لتوزيع المنافع االقتصادية من األصل المستأجر على مدى فترة اإليجار. أآثـر مالئمةآخر 
  
  

  المالية باألدوات االعتـرافوإلغاء  االعتـراف  ٢٦-٣
  

الي الموحد   بالموجودات والمطلوبات المالية في  تعترف المجموعة دما ت   بيان المرآز الم اً  فقط عن ود    صبح طرف في البن
ة من       المجموعة بالموجودات المالية عندما ينتهي حق    االعتـرافالتعاقدية لألداة. ويتم إلغاء  دفقات النقدي في إستالم الت
اء      ةالتعاقديحقوقها  تحول المجموعةهذه الموجودات أو عندما  ذه الموجودات وعدم إبق في إستالم التدفقات النقدية في ه
ـراف ال يكون هناك سيطرة. يتم إلغاء عندما ة بصورة جوهرية أو جميع مخاطر ومزايا الملكي ة    االعت ات المالي بالمطلوب

  عند إطفائها أي عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد قد تم تسديده أو إلغائه أو إنتهت مدته.
  

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ٢٧-٣
  

الي الموحد     رج المبلغ الصافي في تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويد ان المرآز الم د وجود حق     بي فقط عن
ع الموجودات     المجموعةقانوني ملزم وعندما يكون لدى  نية لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي، أو بي
  وتسديد المطلوبات في آن واحد.

  
  

  باإليرادات والمصروفات االعتـراف  ٢٨-٣
  

رات ال    مصاريف الفوائدو بإيرادات االعتـرافيتم  ى أساس الفت ـي ورسوم إلتزامات القروض عل ـي ة زمن تخصها مع    الت
اريخ           غيـراألخذ في االعتبار رصيد المبلغ األصلي  تم تسجيل الرسوم والعموالت بت دة المستخدم. ي المسدد وسعر الفائ

ـي و والسلف حدوث المعاملة. ال تدرج الفوائد المستحقة على القروض   ر  الت رادات       تعتب مشكوك في تحصيلها ضمن إي
روض   ى الق ة عل دة االعتباري اب الفائ ا احتس تم الحق يلها. ي د تحص د إال عن لفالفوائ يلها  والس ي تحص كوك ف المش

ة        دفقات النقدي ة للت ة الحالي والموجودات المالية األخرى على أساس سعر الفائدة المستخدم الحتساب وخصم صافي القيم
  ة القبض أو الدفع عند استحقاقها.تساب الرسوم األخرى مستحقالمستقبيلة لها. يتم اح

  

ائر      تتضمن األرباح والخسائر من  اح والخس ة من خالل األرب ة العادل ائر     الموجودات المالية بالقيم اح والخس ة األرب آاف
اح وال   للموجودات ات في القيمة العادلة غيـرالناتجة من الت ـائر المالية بالقيمة العادلة من خالل األرب ذلك الناتجة   خس ، وآ

ة من     . من استبعاد تلك الموجودات المالية ة العادل ة بالقيم تمثل األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد الموجودات المالي
خالل األرباح والخسائر الفارق بين عائدات البيع والقيمة الدفتـرية لتلك االستثمارات في تاريخ البيع ناقصًا تكاليف البيع 

  علقة بها.المت
  

  توزيعات األرباح من اإلستثمارات آإيرادات عند وجود حق للمجموعة في إستالمها. تسجل
  

  

ى مدى عمر اإليجار.         ى القسط الثابت عل تسجل الدفعات بموجب عقود اإليجار التشغيلي في الربح أو الخسارة بناًء عل
  ريف اإليجار وذلك على فترة اإليجار.إن حوافز اإليجارات المستلمة تسجل آجزء ال يتجزأ من مجموع مصا
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٢٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)  ٣
  

  العمالت األجنبية  ٢٩-٣
ة   ات المالي ي البيان ة ف ود المدرج دة إن البن آت الموح ل منش ةلك ها ب المجموع تم قياس ة االقتصادية ي ة البيئ تخدام عمل اس

ة        التـيالرئيسية  ات المالي تم عرض البيان ة). ي ة الوظيفي اراتي    الموحدة للمجموعة  تعمل بها المنشأة (العمل درهم اإلم بال
  .العرض للمجموعةوهي عملة 

  

يتم يخ تلك المعامالت. يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالعملة الوظيفية على أساس أسعار الصرف السائدة بتار
اريخ          ائدة في ت درهم بأسعار الصرف الس ى ال ة إل إعادة تقييم الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبي

دخل الموحد.             ان ال ة ضمن بي ل العمل ات تحوي تم إدراج أي فروق الي الموحد. ي ل الموجودات    بيان المرآز الم تم تحوي ي
ة باستخدام أسعار     التـيبالعمالت األجنبية  النقدية غيـروالمطلوبات  يتم قياسها طبقًا للتكلفة التاريخية إلى العملة الوظيفي

ات     .الصرف في تاريخ المعاملة األولي ل الموجودات والمطلوب ـر يتم تحوي ة     غي العمالت األجنبي ة ب ـي والمالي تظهر   الت
د       د تحدي ائدة عن تم    بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف الس ة. ي ة العادل ـراف القيم أي من عناصر    االعت ح أو   ب رب

بالربح أو الخسارة على البنود  االعتـرافمباشرًة في حقوق الملكية، إذا آان النقدية غيـرخسارة تحويل عملة على البنود 
ـراف مباشرًة في حقوق الملكية. يتم النقدية غيـر أي من عناصر    االعت ى ال      ب ة عل ل عمل ح أو خسارة تحوي ود  رب ـر بن  غي
ان  النقدية ـراف مباشرًة في بيان الدخل الموحد، إذا آ ود      االعت ى البن الربح أو الخسارة عل ـر ب ان    النقدية غي مباشرًة في بي

  الدخل الموحد.
  

روع   إن آان معموال بها الموجودات بما فيها الشهرة المتعلقة بهافي البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل  ات الف ، ومطلوب
ة الموحدة،    والشرآ ات المالي ـي وات التابعة والمشاريع المشترآة والشرآات الزميلة المدرجة في البيان ديها عمالت    الت ل
الي         للمجموعة عرض  الالدرهم اإلماراتي، إلى عملة  غيـروظيفية  ان المرآز الم اريخ بي ائدة في ت  بأسعار الصرف الس
ة     التـيوالمشترآة والشرآات الزميلة  . إن نتائج الفروع والشرآات التابعة والمشاريعالموحد ديها عمالت وظيفي ـر ل  غي

ات أسعار            ر. إن فروق رة التقري اراتي بمتوسط أسعار الصرف خالل فت درهم اإلم الدرهم اإلماراتي يتم ترجمتها إلى ال
روق أسعار الصرف النا          ة، وف ة اإلفتتاحي ة األجنبي تثمارات العمل ة صافي إس تجة عن   الصرف الناتجة عن إعادة ترجم

تم              نتـائج ترجمةإعادة  رة، ي ة الفت ى سعر الصرف بنهاي ر من متوسط سعر الصرف إل رة التقري ـراف فت ا في    االعت به
  وتراآم الملكية في حقوق الملكية ضمن "إحتياطى عمالت أجنبية". الشامل اآلخرالدخل 

  

ة أو للمنشآت الخاضعة لل      ي (لشرآات زميل ـي وسيطرة المشترآة   عند اإلستبعاد أو اإلستبعاد الجزئ ا    الت ق عليه ال ينطب
ة،     ات األجنبي بة) للعملي اس المحاس ي أس ر ف ي      فتغيي ابقا ف ا س رف به ا والمعت ة به عار الصرف المتعلق روق أس إن ف

االحتياطيات يتم إدراجها في بيان الدخل الموحد على أساس تناسبي إال في حالة اإلستبعاد الجزئي (ليس فقدان السيطرة) 
رآات ال ة للش ـيتابع ال   الت ات العم بية لفروق ة، إن الحصة النس ات أجنبي ة تتضمن عملي ى  يت المتراآم ا إل اد توزيعه ع
  وال يعترف بها في بيان الدخل الموحد. ،المسيطرة غيـر األطراف

  

ات من         ا آموجودات ومطلوب تم معاملته ة ي ات خارجي  إن تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناتجة عن عملية شراء عملي
  العمليات الخارجية ويتم ترجمتها بسعر اإلغالق.

  

  المتداولة الُمصنفة آمحتفظ بها للبيع غيـرالموجودات   ٣٠-٣
ـرية        المستبعدة والمجموعاتُتصنف الموجودات غير المتـداولة  ا الدفت يتم استرداد قيمته ان س ا آ آمحتفظ بها للبيع إذا م

ـر . المستمر الستخدام  بشكل رئيسي من خالل عملية بيع وليس من خالل ا  دما يكون        وتعتب توفاة فقط عن ة مس ك الحال تل
ـعدة األصل (أو  ة       المجموعات المستب ا الراهن ى حالته وري عل ع الف ك       ) متاحة للبي ة لتل ع االعتيادي ام البي اة أحك مع مراع

ى اإلدارة    كون عمليـة البيع محتملة الحدوث إلى حد بعيد.)، وعندما تالمجموعات المستبـعدةالموجودات (أو  يتوجب عل
اريخ            لالعتـرافالذي يكون متوقع أن يكون مؤهًال  االلتـزام بالبيع ة في غضون سنة واحدة من ت ع مقارن ة بي ه آعملي ب

  التصـنيف.
  

ـداولة (أو  ر المت ودات غي تبعدةمجموعات الوُتصنف الموج ع المس ا للبي تفظ به ابقة ) آمح ة الس ا الدفتري ة  وأبقيمه القيم
  تكاليف البيـع، أيهما أقل. العادلة ناقص

  

  االئتمانيةالموجودات   ٣١-٣
ة              تعمل المجموعة ة عن األمان ين بالنياب ظ أو وضع موجودات بصفة أم ا حف تج عنه بصفة أمين/ مدير أو بصفات أخرى ين

ة الموحدة       ات المالي حيث  موعة؛  للمجومؤسسات أخرى. إن هذه الموجودات واإليرادات الناتجة عنها ال يتم ضمها في البيان
  .المجموعةأنها ليست موجودات 
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٢٧  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  ةالمؤآد غيـرالهامة والتقديرات محاسبية ال اإلفتراضات  ٤
  

بية   ات المحاس ق السياس ور تطبي ي ط ةف م   للمجموع ي إيضاح رق ن اإلدا ٣والموضحة ف ب م ام، ، يتطل ام بأحك رة القي
ذه        د ه تم تحدي دة. ي رى مؤآ ادر أخ ود مص دم وج ات لع ودات والمطلوب ة للموج ة الدفتري ديرات وافتراضات للقيم وتق
د تختلف عن        ة ق ائج الفعلي ة. إن النت التقديرات واالفتراضات على أساس الخبرة التاريخية والعوامل األخرى ذات العالق

  .هذه التقديرات
  

رة      يتم مراجعة هذه ا بية في الفت ديرات المحاس لتقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. حيث يتم تسجيل االختالف في التق
ا      التـي رة، أم ك الفت ى تل يتم فيها إعادة تقييم هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر عل

تم تسجيلها في       في حالة آون التعديالت الناتجة عن إعادة تقييم التقد تقبلية في رات المس ة والفت يرات تؤثر في الفترة الحالي
  تلك الفترات.

  

    التقديرات، أو االفتراضات أو األحكام: اإلدارة فيها  تاستخدم التـيا يلي األمور المهمة فيم
  اض قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وانخفاض قيمة القروض والسلف فإنخ  )١(

ـين م  اإلي يب اح رق ة ال ٣ض ـة سياس ةالمحاسبي أن المخصصات   للمجموع ـيبش ة    الت ة بالتكلف الموجودات المالي ق ب تتعل
درة    ة المق دفقات النقدي ى أساس خصم الت ة عل اض القيم اب إنخف تم احتس أة. ي اذج إحصائية المطف ق نم روضبتطبي  للق

ة والسلف   ـروالعامل ة السوق أو مؤشرات عدم ا  غي ى أساس حرآ روضالمصنفة عل بة للق ا بالنس ة. أم داد التاريخي  لس
د      الفردية والس ادالت تعتم ى مع اًء عل ة بن ى  لف فيتم إحتساب إنخفاض القيم دفعات  ااألقس عل ـي ط وال موعد   تتجاوز  الت

  إستحقاقها.
  

ادة           كل مخصص. إن الزي ى ش اح عل ى األرب ا عل الل تحميله ن خ لف م ائر الُس روض وخس وين مخصص الق تم تك ي
ـر خصص والناتجة عن الت  والنقصان في الم ا ضمن مخصص          غي تم إظهاره رة ي يم القروض والسلف المتعث ات في تقي

  على بيان الدخل الموحد . طبقًا لذلك تؤثر  التـي خسارة القروض والسلف المتعثرة 
  والسلفالقروض 

ة   يتم إنشاء مخصص لخسائر  ائر ا        انخفاض في قيم دخل الموحد آمخصص خس ان ال ه في بي لقروض  القروض بتحميل
  .المشكوك في تحصيلها والسلف

  

  فرديًاالقروض المقّيمة 
ذا   ق ه تم تطبي دة. وي ى ح ة عل ل حال ي آ يم التعرض ف ًا بتقي ة إفرادي روض المقّيم ة للق ائر إنخفاض القيم د خس تم تحدي ي

ا   التـيو فرديًاتكون ذات قيمة مهمة  التـيوالتجارية  والسلفاإلجراء على جميع القروض  يم   ال ينطبق عليه ة التقي طريق
  آمجموعة.

  
  

  اإلفرادية المهمة: والسلفعند تحديد مخصص اإلنخفاض للقروض عتبار االباإلدارة العوامل التالية  تأخذ
  

 .المبالغ المتوقع تحصيلها من بيع الضمانات المرهونة 

  بهه بالضمانات والمصاريف القانونية المتعلقة المطالبفي  اعلى تنفيذ حقه المجموعةقدرة. 

 ة المتوقعة إلآمال اإلجراءات القانونية وبيع الضمانات المرهونة.زمنـيلفترة الا  
  

ة           المجموعة تتطلب سياسة  ة لقيم ة منتظم ة ومراجع ة مخصصات اإلنخفاض للتسهيالت اإلفرادي ة لقيم ة منتظم مراجع
  الضمان.ومدى تأثير 

  

ة إال إذا أصبحت       ة مصنفة آمنخفضة القيم د وأصل       تبقى القروض المنخفضة القيم ة بالكامل وأن تحصيل الفوائ جاري
  ة المحددة أصبح محتمًال.زمنـيالدين ضمن الجداول ال

  

  القروض المقّيمة آمجموعة
أخر تسديدها          راد المت اعي لمخصص اإلنخفاض لقروض األف يم الجم ـي ويتم التقي ا خصائص مشترآة     الت ـي وله ال  الت

  لم يكن لديها إنخفاض في القيمة بصورة إفرادية. يالتـتكون قيمها مهمة إفراديًا وللقروض العاملة 
  

  يتم إعتبار العوامل التالية من قبل اإلدارة عند تحديد مخصص إنخفاض القيمة لهذه القروض:
  

ان     التـيإن جميع القروض  -القروض الشخصية  لديها فترة تأخر في السداد مماثلة يعتبر أنها تحمل نفس مخاطر اإلئتم
  نخفاض القيمة على أساس إجمالي.ويتم تكوين مخصص إ

  

ة األخرى  ّيم إدارة  -القروض العامل ةتق ائدة  المجموع ة واإلقتصادية الس ابقة والظروف اإلئتماني رة الس ى الخب اًء عل بن
  بنهاية فترة التقرير.قد تكون منخفضة القيمة ولكن لم يتم تحديدها  التـيمقدار القروض 
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٢٨  
  
  

  لموحدة إيضاحات حول البيانات المالية ا
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبع)المؤآدة  غيـرالهامة والتقديرات محاسبية اإلفتراضات ال  ٤
  

  

  تصنيف الممتلكات  )٢(
  

ا أن   .اتخاذ أحكام مختلفةفي طور تصنيف الممتلكات، قامت اإلدارة ب اك حاجة ل  آم ا إذا آانت     وجود  هن د م دير لتحدي تق
ا.            الملكية مؤهلة باع ادة بيعه ا لغرض إع دات و / أو ممتلكات محتفظ به اري أو ممتلكات ومع تثمار عق ا اس وم  تتباره ق

اري والممتلكات      تبتطوير المعايير حتى  المجموعة تثمار العق اريف االس ا لتع تمكن من ممارسة هذا الحكم باستمرار وفق
ا. في طور إصدار           ادة بيعه ا لغرض إع ايير المفصلة     والمعدات والممتلكات المحتفظ به ا، إعتبرت اإلدارة المع حكمه

، والمعيار المحاسبي  ٢والتوجيهات ذات الصلة لتصنيف الممتلكات على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ى النحو      ٤٠رقم  والمعيار المحاسبي الدولي ١٦رقم  الدولي ، على وجه الخصوص، االستخدام المقصود للممتلكات عل

  ه اإلدارة.الذي تحدد
  

  واإلستثمار في العقارات قيد التطوير يةالعقار اتالقيمة العادلة لإلستثمار  )٣(
  

ل   مماثلة وعقود لعقود إيجار دليل على القيمة العادلة هي األسعار الحالية في سوق نشطة  إن أفضل اب مث أخرى. في غي
ديرات       حددت المجموعة ، هذه المعلومات ول من تق غ ضمن نطاق معق ة.   المبل ة العادل اذ     القيم ام المجموعة باتخ د قي عن

ا ة ، أحكامه ار األأخذت المجموع ين اإلعتب رة بع عار األخي ارات س ع ولعق ي نفس الموق ة ف ةمماثل ع بظروف مماثل ، م
امالت     الت لتعكس أية تغييرات في الموقعتعدي اريخ المع ذ ت ـي ، والطبيعة أو الظروف االقتصادية من ك   جرت   الت في تل

ة    تند ه األسعار. تس  ى افتراضات معين ديرات عل ـي و، ذه التق ا ت     الت ين وربم دم اليق ائج     تخضع لع ا عن النت ختلف جوهري
  الفعلية.

 

ارات  يتطلب  ت       مُ التحديد القيمة العادلة للعق ة المس دفقات النقدي ل الت ديرات مث دخل استخدام تق قبلية من الموجودات   درة لل
ة  صالح  اإل، وللتجهيزاتمال اليرادات في المستقبل وقيم رأس اإلتيارات ، وأوضاع المستأجرين، و(مثل التأجير والحال
ك     التـي) وأسعار الخصم الشاملة للعقار ى تل ق عل ك ،    الموجودات تنطب ى ذل م أيضا أخذ    . باإلضافة إل ة   ت مخاطر التنمي

تثمارات    مخاطر (مثل  ة لالس ة العادل ارات   البناء والتأجير) في االعتبار عند تحديد القيم ذه     قفي عق تند ه د التطوير. تس ي
  .فترة التقريرظروف السوق المحلية القائمة في نهاية إلى التقديرات 

 

  الملموسة غيـرالممتلكات والمعدات والموجودات أعمار   )٤(
درة  الُماألعمار مراجعة القيم المتبقية وبدارة تقوم اإل دات   لق ـر الموجودات  ولممتلكات والمع ة آل      غي الملموسة في نهاي

اإلدارة أن توقعات حددت . ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦الدولي رقم  يلمعيار المحاسبلتقرير سنوي وفقا فترة 
  .االسنة الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة ، استنادا إلى استعراضه

  

  المؤآدة غيـرلتقديرات لالمصادر الرئيسية   ١-٤
ديرات      فيما يلي التقديرات الرئيسية المتعلقة با تقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتق ـر لمس رة      غي ة الفت دة في نهاي المؤآ

ات خالل         آبيـرة تؤديلها مخاطر  التـيوالمشمولة بالتقرير،  ة للموجودات والمطلوب ة الدفتري ديل جوهري للقيم إلى تع
  السنة المالية القادمة، آما هو مفصل أدناه:

  

 مدرجة تقييم االستثمارات في األسهم غيـر ال

ـر    ى أساس        اليستند عادة تقييم االستثمارات في األسهم غي رة عل امالت السوق األخي ى مع ة  مدرجة إل ة تبادلي  وأ، معامل

ة           أخرىالقيمة العادلة ألداة  ة المخصومة بالمعدالت الحالي ة المتوقع دفقات النقدي ر، والت ى حد آبي والتـي تكون مماثلة إل

ة إن وجدت، وفي           ألدوات مشابهة أو نماذج تقييم أخ ات السوق المتوقع اذج من بيان ك النم ى تل رى. تستمد المدخالت إل

ات        د اإلدارة أن تقني ة. تعتق ة العادل د القيم ديرات لتحدي حالة عدم وجود بيانات سوق متوقعة، يكون من المطلوب إبداء تق

د منا  تثمارات       التقييم واالفتراضات التـي وقع عليها االختيار والتقديرات المستخدمة تع ة الس ة العادل د القيم سبة في تحدي

 .أسهم حقوق الملكية غيـر المدرجة
  

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٢٩  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  المؤآدة (يتبع) غيـراإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات   ٤
  (يتبـع) آدةالمؤ غيـرتقديرات للالمصادر الرئيسية   ١-٤

  األدوات المالية المشتقة
تم قياسها     تقة ي دئي   إن القيم العادلة لألدوات المالية المش راف المب د االعت ى أسعار السوق        بع الرجوع إل ة ب ة العادل بالقيم

تقلة      المدرجة، نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف بها حسبما هو مناسب. عند عدم تواجد أسعار مس

يم    ي ـي تم تحديد القيمة العادلة بإستعمال طرق التقي ى    الت تند عل ة مع      السوق   أسعار تس ك المقارن المتواجدة. ويتضمن ذل

يم   ارات وطرق التقي عير الخي اذج تس ة المخصومة ونم دفقات النقدي ل الت ات سوق وتحالي وفر بيان د ت ابهة عن أدوات مش

  تعتبرها اإلدارة عند إستعمال أي نموذج هي: التـياألخرى المستخدمة عادًة من قبل السوق. إن العوامل الرئيسية 
  

دير  مدى إمكانية وتو  ) أ قيت التدفقات النقدية المستقبلية لألداة. إن التدفقات النقدية تكون عادًة وفقًا لشروط األداة ولكن تق
روطها          ب ش ة األداة بموج ي خدم د ف ر للتعاق رف اآلخ درة الط ي ق كوك ف ود ش د وج ًا عن ون مطلوب د يك اإلدارة ق

 التعاقدية، و
  

دل          معدل خصم مالئم لألداة. تقوم اإلدارة بتحديد هذا  ) ب دل األداة عن المع م لمع رق المالئ ا للف ى تقييمه اًء عل دل بن المع
اريخ إستحقاق وترآيب      ار ت بدون مخاطر. عند تقييم األداة بالرجوع إلى أدوات أخرى مشابهة، تأخذ اإلدارة باإلعتب

ا تأخذ   يتم مقارنتها. عند تقييم األدوات المالية بناًء على نماذج بإستعمال القيم التـيوتصنيف األداة  ة العادلة لمكوناته
رق سعر العرض والطلب      اإلدارة باإلعتبار باإلضافة إلى ذلك ضرورة تعديالت تأخذ بالحسبان عدة عوامل تضم ف

  اإلئتمانية وتكاليف خدمة المحفظة وعدم وجود التأآيدات للنموذج المستخدم.  والمالءة
  

  تقييم االستثـمارات العقارية

يم المجموعة   تثماراته تق ـقل         ااس ـمد مست يم معت ل مق دة من قب ى أساس تقييمات السـوق المع ة عل ة العادل ة بالقيم العقاري

ل        ى افتراضات، مث ـعتمد التقييمات عل ـمة، وت واستشاري عقارات. تم استـنباط القيمة العادلة باستـخدام طرق تقييم مالئ

ع  ، وحـجم المماثلةالمقارنة مع سعر بيع األراضي الخاصة بالتـطويرات  قطعة األرض والقيمة الحاليـة ألي توقيت متوق

ة      التـيوالقصيـر إلى المـدى البعيد،  للدفعات والمبالغ المستـلمة على المدى ى أوضاع السـوق الراهن تقـوم باألسـاس عل

ـر . وطبقًا لذلك، قد يـكون ألي تالتقريرفي تـاريخ  تقبلي في أوضاع السـوق ت     غي ـر مس ة   غي ى القيم ًا عل ـادلة   ًا جوهري الع

  لتلك العقارات.



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٠  
  

   الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية  ٥

  

 مرآزية:بنوكلدىللمجموعة(أ) فيما يلي تحليل النقد واألرصدة
٢٠١٤    ٢٠١٣     

    ألف درهم    ألف درهم
          

  نقد في الصندوق   ٧٣،٨٦٤    ٧١،٦١٩
  قانونيةودائع    ١،٠٥٥،٨١٩    ١،٠٢١،١١٩
  ةحسابات جاري    ٥٨٧،٩٦٦    ٦٣٦،٤٢٨

  شهادات إيداع     ١،٩٩٠،١٦٧    ١،٦٧١،٠٧٩
  

  
  

    
          

٣،٧٠٧،٨١٦    ٣،٤٠٠،٢٤٥     
  

  

  

    

  
  مرآزية: بنوك(ب) فيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى 

  

٢٠١٤    ٢٠١٣     
    درهمألف     ألف درهم

          

ت العربية المتحدةابنوك خارج دولة اإلمار    ١٫٥٤١٫٧٧٤     ١،٢٧٨،٩٧٨
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢٫١٦٦٫٠٤٢    ٢،١٢١،٢٦٧

      

          

٣٫٧٠٧٫٨١٦    ٣،٤٠٠،٢٤٥     
      

  
  

دى    باحتيـاطيات االحتـفاظ المجموعة يتطلب من ة ل وك إلزامي ة   بن ة مختلف ع       مرآزي ب، ودائ ابات تحت الطل ك آحس وذل
ة    االحتيـاطياتإن . ألجل وودائع أخرى حسب المتطلبات اإللزامية وك المرآزي ـر اإللزامية لدى البن ل    غي وفرة لتموي مت

ة المتحدة   . ومع ذلك، وافق للمجموعةالعمليات اليومية  م     المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربي بالغ رق بموجب ال
ا   والدوالر األمريكي. يدرهم اإلماراتالمتطلبات اإلحتياطي بمن % ١٠٠قتراض إلى حد باالبنوك ، لل٤٣١٠/٢٠٠٨ آم

مليون  ٤٨٢ المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى  اإللزاميبلغ اإلحتياطي ، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ).مليون درهم ٤٦٨: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(درهم 

  

  بنوك  من ةمستحقودائع وأرصدة   ٦
  

  بنوك:الالمستحقة من  المجموعة(أ) فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة 
٢٠١٤    ٢٠١٣     

    ألف درهم    ألف درهم
          

         

 تحت الطلب    ٧٦٨،٧٩٢    ١،٠٠٧،٨٠٩
 ألجل    ٢،٠١٤،٣٨٥    ٣،١٠٣،٤٢١

                   
         

٢،٧٨٣،١٧٧    ٤،١١١،٢٣٠     
  

  

  

    

 عاله مبالغ مستحقة من:األرصدة أو الودائع (ب) تمثل        
         

  

ت العربية المتحدةابنوك خارج دولة اإلمار    ٦٥٣،٤٦٧    ١،٢٨٣،٢٧٢
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢،١٢٩،٧١٠    ٢،٨٢٧،٩٥٨

  
  

  
             

         

٢،٧٨٣،١٧٧    ٤،١١١،٢٣٠     
  

  

  

    

  

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١منتهية في للسنة ال
  

  ، صافيسلفقروض و  ٧
  

  بالتكلفة المطفأة:المقاسة  المجموعة سلفو (أ) فيما يلي تحليل لقروض
٢٠١٤    ٢٠١٣     

    ألف درهم    ألف درهم
          

  السحب على المكشوف    ٨،٦٣٩،٦٠٦    ٧،٣٠٨،١٦٦
  قروض تجارية    ٥،٤٨٠،٧٣١    ٥،٧٨٩،٣٥٦
  راق قبضأو    ٧١٤،٩٠٢    ٥٣٨،٥٣٠
  سلف أخرى    ٨٨٠،٢٤٤    ٧٢٠،٣٦٤

          

١٥،٧١٥،٤٨٣    ١٤،٣٥٦،٤١٦     
 يطرح: مخصص انخفاض القيمة    )١،٣٤٧،٣٧٧(    )١،٠١١،٦٢٩(
  يطرح: فوائد معلقة    )٢٨٨،٠٠٤(    )٢١٠،٠٣٨(

          

١٤٫٠٨٠٫١٠٢    ١٣،١٣٤،٧٤٩     
  

  

  :للمجموعة والسلف لقروضلالتحليل الجغرافي (ب) فيما يلي 
٢٠١٤    ٢٠١٣     

    ألف درهم    ألف درهم
          

قروض وسلف داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١٣،٢٧٥،١٠٧    ١١٫٩٣٠٫٥٥٧
قروض وسلف خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢،٤٤٠،٣٧٦    ٢٫٤٢٥٫٨٥٩

          

١٥،٧١٥،٤٨٣    ١٤٫٣٥٦٫٤١٦     
  

  
ة  أخذ مخصص  بالقيمة الصافية بعد والسلف) يتم اظهار القروض ج( ة في المخصص خالل      .انخفاض القيم إن الحرآ

  السنة هي آما يلي: 
٢٠١٤    ٢٠١٣     

    ألف درهم    ألف درهم
          

  يناير١في    ١،٠١١،٦٢٩    ٨٤٤،٠٥٣
 من خالل عالوة تمديد اإلئتمان إضافات / (عكوسات) ٩٦،٢٦٤    )١٠،٣٢٨(

 )٣١إضافات خالل السنة (إيضاح  ٢٦٠،٧٢٦    ٢١٢،٣٣٠
  مبالغ تم شطبها  )٦،٦٤١(    )٣،١٥١(
  مبالغ مستـردة  )١٤،٦٠١(  )٣١،٢٧٥(

  ديسمبر٣١في    ١٫٣٤٧٫٣٧٧    ١،٠١١،٦٢٩
  

اد سدادها ل  عالوة تمديد اإلئتمان الرسوم المفروضة   من خالل / (العكوسات) اإلضافات تمثل  د   / المع نح لعمالء عن /  م
  .المجمعيتم توزيعها مباشرة على مخصص إنخفاض القيمة  التـيوأي تسهيالت على الحد اإلئتماني  تجديد

  
  ) آانت الحرآة على حساب الفوائد المعلقة خالل السنة آما يلي:د(

  

٢٠١٤    ٢٠١٣     
    ألف درهم    ألف درهم

         
  يناير١في    ٢١٠،٠٣٨    ١٢٦،٦٢٤
  إضافات خالل السنة  ٨٩،١٥٣    ٨٩،٨٧٠

 الل السنةمبالغ تم شطبها خ  )٤،٠٦٣(    )٢،٦٦٥(
  مبـالغ مستردة    )٧،١٢٤(    )٣،٧٩١(

      

          

  ديسمبر٣١في    ٢٨٨،٠٠٤    ٢١٠،٠٣٨
      

  

غ              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  دها مبل ق فوائ م تعلي ـي ت د أو الت ا الفوائ م تحتسب عليه ـي ل الي القروض والسلف الت ، بلغ إجم
م مليون   ١٫١٤٠ ون    ١٫٠٥٩: ٢٠١٣( دره م ملي رادات  دره ك القروض        ). بلغت إي ة بتل ـر المسجلة المتعلق د غي الفوائ

  ).درهممليون  ٩٠: ٢٠١٣( درهممليون  ٨٩مبلغ 
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٢  
    

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  ، صافي (يتبع)وسلفقروض   ٧

  

  : القطاع االقتصاديحسب  والسلفتوزيع القروض  فيما يلي) ه(
  

٢٠١٤    ٢٠١٣     
    ألف درهم    ألف درهم

  القطاع االقتصادي        
          

  التجارة    ٦،٠٢٩،٩١٠    ٥،٤٨٤،٦٧٨
  خدمات    ٣،٨٧٥،٤٤٨    ٢،٧٣٩،٨٥٨
  الصناعة    ٢،٠٨٦،٨١٥    ١،٩٣٥،٤٣٥
  االنشاءات     ١،٢٧١،٩٨٩    ١،١٥٦،٥٦١
  خدمات عامة    ٧١٢،٢٤١    ٨٦١،٧٦٧
 يةقروض شخصية ألغراض تجار    ٥٧٦،٣٥٩    ٥٨١،٠٣١
  الحكومي   ٢٠،٦٤٣    ٥٣٦،٢٧٧
  المناجم والتعدين    ٥١٤،٤٠١    ٤٠٤،٣١٩
  واالتصاالتالنقل    ٢٢٧،٨٩٦    ٢٣٠،٤٤٦
  مؤسسات مالية    ٢٢١،٥٦٨    ١٨٦،٢٨١
 فرديةقروض شخصية ألغراض    ١٠٥،٤٩٢    ١٤٠،٢٨٠
  الزراعي   ٣٠،٢٢٤    ٩٥،٢٣٩
 أخرى   ٤٢،٤٩٧    ٤،٢٤٤

  
  

  
    

          

١٥،٧١٥،٤٨٣    ١٤،٣٥٦،٤١٦     
          

 يطرح: مخصص انخفاض القيـمة    )١،٣٤٧،٣٧٧(    )١،٠١١،٦٢٩(
  يطرح: فوائد معلقة    )٢٨٨،٠٠٤(    )٢١٠،٠٣٨(

  

  

  

    
          

١٤،٠٨٠،١٠٢    ١٣،١٣٤،٧٤٩     
      

  
  موجودات مالية أخرى   ٨

  فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى للمـجموعة:  (أ)
  

٢٠١٤    ٢٠١٣     
    درهم ألف    ألف درهم

 بالقيمة العادلةمقاسةموجودات مالية أخرى         
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرمقاسة )   إستثمارات ١(        

 أدوات ملكية مدرجة   ١٩،٩٧٩    ٣٫١١٥
 سندات دين غير مدرجة   ٦٥،٤٢٢    ٨٧٫٦٣٦

          

٨٥،٤٠١    ٩٠٫٧٥١    
          

        
الشاملمة العادلة من خالل الدخلبالقيمقاسة )   إستثمارات ٢(

 اآلخر
 أدوات ملكية مدرجة    ١٠٧،٥٦٩    ١٤٩٫٨١٨
 أدوات ملكية غيـر مدرجة    ٩٧٣،٦٦١    ٩٧٦٫٧٦١

          

١،٠٨١،٢٣٠    ١٫١٢٦٫٥٧٩     
          

 بالقيمة العادلةالمقاسةمجموع الموجودات المالية األخرى    ١،١٦٦،٦٣١    ١٫٢١٧٫٣٣٠
          

 بالتكلفة المطفأةالمقاسةلية األخرىالموجودات الما        
  سندات ديـن    ٥٩٧،٣٤٩    ٥٣٩٫٦٤٥

          

 مجموع الموجودات المالية األخرى    ١،٧٦٣،٩٨٠    ١٫٧٥٦٫٩٧٥
  

ألوراق   أغلبيـةإن  االستثمارات المدرجة هي في أسواق دولة اإلمارات العربية المتحدة لألوراق المالية (سوق أبوظبي ل
  مالي).المالية وسوق دبي ال



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٣  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  (يتبع) موجودات مالية أخرى  ٨

  فيما يلي تفصيل اإلستثمارات حسب المنطقة الجغرافية:  (ب)
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  المتحدةدولة اإلمارات العربية     ٢٣١،٩٧٣    ٢٧٦٫٦٩٢

٥٫٨٠٠    
٥،٨٦٨  

  
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى (فيما عدا دولة اإلمارات العربية 

  المتحدة)
  الشرق األوسط (فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي)    ١،٥٢٦،٠١٥    ١٫٤٧٤٫٣٤٢

  أوروبا    ١٢٤    ١٤١
١،٧٦٣،٩٨٠    ١٫٧٥٦٫٩٧٥     

  

ة     (ج) ة العادل رى بالقيم ة األخ ودات المالي دخل   الموج الل ال ن خ ر م امل اآلخ ي   الش تثمارات ف ي إس ةه  أدوات ملكي

ـر المحتفظ بها لإلستفادة من التغيير في القيمة العادلة و غيـرإستراتيجية  د اإلدارة أن      غي اجرة. تعتق ا للمت محتفظ به

دخل         ة من خالل ال ة العادل ا بالقيم ى أنه ر     الشامل اآلخر  تصنيف هذه اإلستثمارات عل يقدم عرضا أآث وضوحًا  س

  الخسائر.وإلستثماراتها المتوسطة إلى طويلة األجل من تقييمها من خالل األرباح 
  
  

ي   (د) ة ف نة المنتهي مبر  ٣١خالل الس ة  ٢٠١٤ديس ة بالقيم ودات المالي ن الموج تلمة م اح المس ات األرب ، بلغت توزيع

ان     اتآإيراد) درهممليون  ٧١: ٢٠١٣( درهممليون  ٧ الشامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل  تثمارات في بي اإلس

  الدخل الموحد.
  
  

  
  إستثمارات عقارية  ٩

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات العقارية:
  
  

  المجموع

وحدات سكنية 
وتجارية في دولة 
اإلمارات العربية 

  المتحدة

قطع أراضي في 
دولة اإلمارات 

      العربية المتحدة 
      ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

          

  كلفةالت        
  ٢٠١٣يناير  ١في  القيمة العادلة    ٦١،٧٩٩  ١٦٩،٠٢٢  ٢٣٠،٨٢١
  إضافات خالل السنة    -  ٢٤،٣٨٢  ٢٤،٣٨٢
٩،٠٢٩  ٣٩،٤٤٦  ٤٨،٤٧٥  

  
  زيادة في القيمة العادلة خالل السنة

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١القيمة العادلة في     ٧٠،٨٢٨  ٢٣٢،٨٥٠  ٣٠٣،٦٧٨
          

  العادلة خالل السنةزيادة في القيمة     ٢٢،٩٧١  ٩،٤٩٤  ٣٢،٤٦٥
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١القيمة العادلة في     ٩٣،٧٩٩  ٢٤٢،٣٤٤  ٣٣٦،١٤٣

  

في  المتداولة لعقارات مماثلةاألسعار إلى  بالنظربانتظام يتم إجراء تقدير للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة 
اريخ      نفس الموقع والظروف، مع التعديالت ليتم عكس أي تغيـرات في الطبي ذ ت ع، أو الظروف اإلقتصادية من عة، الموق

ارات هو االستخدام    . وعند تقدير القيمة العادلة للعقارات، فحصول المعامالت بهذه األسعار إن أفضل استخدام لتلك العق
ر ذي صلة بالمجموعة من            ، ٢٠١٤ديسمبر   ٣١حالي لها. آما في ال ون غي ل مقيمون مؤهل م إجراء التقييمات من قب ت

  الكفاءة المهنية والخبرة بمكان وفئة االستثمارات العقارية التـي ُأجري عليها التقييم. أصحاب

  
    



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٤  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبع) إستثمارات عقارية  ٩
ت    ة لالس ة العادل ل القيم ة بتسلس ات المتعلق ي تفاصيل المعلوم ا يل ي  فيم ا ف ة آم ة للمجموع مبر  ٣١ثمارات العقاري ديس

٢٠١٤:  
  

  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
وحدات سكنية تجارية في دولة اإلمارات العربية 

  ٢٦٢،٣٤٤ -  ٢٦٢،٣٤٤ -  المتحدة
  ٧٣،٧٩٩ -  ٧٣،٧٩٩ -  ة المتحدةقطع أراضي في دولة اإلمارات العربي

  ٣٣٦،١٤٣ -  ٣٣٦،١٤٣ -  المجـموع
          
  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
وحدات سكنية تجارية في دولة اإلمارات العربية 

  ٢٣٢٫٨٥٠  -  ٢٣٢٫٨٥٠  -  المتحدة
  ٧٠٫٨٢٨  -  ٧٠٫٨٢٨  -  اإلمارات العربية المتحدة قطع أراضي في دولة

  ٣٠٣٫٦٧٨  -  ٣٠٣٫٦٧٨  -  المجـموع
  

  .والسنة السابقة خالل السنة الحاليةسواء  ٢والمستوى  ١لم تتم أية تحويالت بين المستوى 
  

  

  خرىأملموسة  غيـرموجودات الشهرة و  ١٠
  

  

  مجموعة:الملموسة األخرى لل غيـرلشهرة والموجودات فيما يلي تحليل ا  ) أ(
٢٠١٤    ٢٠١٣      

      ألف درهم    ألف درهم
          

  الشهرة  ١٨٤،٧٣٣  ١٨٤٫٧٣٣
  موجودات غيـر ملموسة أخرى    

  رخصة بنكية    ١٨،٣٦٥  ١٨٫٣٦٥
  التأسيس القانوني للشرآات في لبنان    ٢١،٤٧٥  ٢٥٫٧٦٩
  قاعدة العمالء    ١٥،٦١١  ١٨٫٧٣٣
  عوشبكة الفر    ١،٨٣٤  ٢٫٢٠٢
٥٧،٢٨٥    ٦٥٫٠٦٩      
  المجموع  ٢٤٢،٠١٨  ٢٤٩٫٨٠٢

  
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
  

  (يتبـع) خرىأالشهرة وموجودات غيـر ملموسة   ١٠
  

  الملموسة األخرى خالل السنة: غيـر(ب) فيما يلي الحرآة على الموجودات 
  

 رخصة بنكية  
سيس القانوني التأ

 للشرآات في لبنان
قاعدة 
  العمـالء

شبكة 
  المجموع  عوالفر

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم  ألف درهـم  
            أخرى سةملمو غيـرموجودات 

  ٧٢،٨٥٣  ٢،٥٧٠  ٢١،٨٥٥  ٣٠،٠٦٣  ١٨،٣٦٥  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد آما في 
  )٧،٧٨٤(  )٣٦٨(  )٣،١٢٢(  )٤،٢٩٤(  -  ٢٠١٣اإلطفاء في 

            

ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 
٢٠١٣  

٦٥،٠٦٩  ٢،٢٠٢  ١٨،٧٣٣  ٢٥،٧٦٩  ١٨،٣٦٥  

  )٧،٧٨٤(  )٣٦٨(  )٣،١٢٢(  )٤،٢٩٤(  -  ٢٠١٤اإلطفاء في 
            

ديسمبر  ٣١الرصيد آما في 
٢٠١٤  

٥٧،٢٨٥  ١،٨٣٤  ١٥،٦١١  ٢١،٤٧٥  ١٨،٣٦٥  

  
  

  موجودات أخرى  ١١
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  )١٨(إيضاح  حسابات متقابلة –قبوالت     ١،٤٥٥،٣٤٧    ١،١٤٧،٨٥٠
  مستحوذ عليها مقابل سداد ديون موجودات    ١٦،٣٩٠    ٢٧٧،٣٢٤

  ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات    ٩،٠٨٨    -
  مستحقةة وإيرادات حسابات مقاصة مدين    ٩٨،٠٤٤    ٩٣٠

  فوائد مستحقة القبض    ٥،٢٩٨    ٤،٩٠٤
  مصاريف مدفوعة مقدمًا    ٩،٦٠٨    ٣١،١١٢

  )١٢القيمة العادلة الموجبة للمشتقات (إيضاح     ٤٤    -
  أخرى    ١٩،٣٠٤    ٤٢٫٤٨٥

١،٦١٣،١٢٣    ١،٥٠٤،٦٠٥      
  
  

درها            البنكباع  ة ق ة دفتري دين بصافي قيم ا تسوية ل ون   ٢٦١خالل السنة موجودات مستحوذ عليه م ملي د دره غ   ، وق بل
  .درهممليون  ٢٦٦المقبوض من هذه المعاملة 

  

ق      درهممليون  ٧٥٫٤مبلغ  المستحقةتتضمن حسابات المقاصة المدينة واإليرادات  من إيرادات مستحقة ناتجة من تحقي
  ).٣٠البنك (إيضاح  يلواحد من آبار مقترضبنجاح إغالق معاملة تمويل تجارية  البنكحيث استطاع  أتعاب نجاح

  

ضمن ، األعمال اإلعتيادية خالل مسار ،المجموعةالمستخدمة من قبل للمشتقات الموجبة القيمة العادلة المجموعة  تدرج
رى.   ودات األخ ينالموج اح  يب افية   ١٢إيض ات إض ولمعلوم ل      ح ن قب تخدمة م تقات المس ود المش وع عق ة ون طبيع

  القيم االسميـة وتواريخ االستحقاق.باإلضافة إلى  المجموعة
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن
  

  المشتقات  ١٢
د         تبرم المجموعة ،خالل مسار األعمال اإلعتيادية تقة هي عق ة المش معامالت متنوعة تتضمن مشتقات. إن األداة المالي

لمعدل وامالي ما بين طرفين بحيث تعتمد الدفعات على التحرآات في سعر واحدة أو أآثر من األدوات المالية المتضمنة 
  عقود آجلة ومقايضات.  تدخل بها المجموعة التـيأو المؤشـر. تتضمن أدوات المشتقات المالية  المرجعي

  

 التحوط. غيـراألدوات المالية المشتقة التالية وذلك ألغراض التحوط و تستخدم المجموعة
  

ا       ةالمجموعتمثل عقود العمالت اآلجلة إلتزام  -معامالت العمالت األجنبية اآلجلة  ا فيه ة بم ة أو محلي ة أجنبي بشراء عمل
  مستلمة.  غيـرمعامالت فورية، 

  

ادل               -معامالت المقايضة   تج عن المقايضات تب آخر. وين دي ب دفق نق ة ت زام لمبادل امالت مقايضة العمالت إلت ل مع تمث
تقة.        الت مش ة عم ارات مقايض دا بعض خي ا ع لي فيم غ األص ادل للمبل تم أي تب ا ال ي الت. وبموجبه اطر  عم إن المخ

ذ    ات األخرى بتنفي م الجه م تق ود المقايضة إذا ل ة لإلستعاضة عن عق ة اإلحتمالي ل التكلف ة تمث دى المجموع ة ل اإلئتماني
د              غ اإلسمي للعق ة والجزء من المبل ة العادل ة المالي ى القيم الرجوع إل ك ب ة وذل إلتزامها. ويتم مراقبة هذه المخاطر بفعالي

تحكم بمع يولة السوق. ولل ات  وس ة للجه ة اإلئتماني ة القيم ى مراجع ل المجموعة عل أخوذة، تعم ان الم اطر اإلئتم دل مخ
  األخرى باستعمال الطرق المماثلة للطرق المستعملة لعمليات اإلقراض.

  
  

تقات ان   المش اطر االئتم ة بمخ الل      -المتعلق ال إخ ن احتم ة م تقات األدوات المالي ة بمش ان المتعلق اطر االئتم أ مخ تنش
ة     الجهات  ألدوات المالي ة ل ـي المتبادلة بالتزاماتهم التعاقدية، وتكون محدودة بالقيمة السوقية الموجب تكون في صالح     الت
  بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة مع عدة مؤسسات مالية ذات التصنيف االئتماني الجيد.المجموعة قوم . تالمجموعة

  

ة لغرض التحوط      تستخدم المجموعة   –المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التحوط     مشتقات األدوات المالي
ستخدم  المجموعة لتقلبات أسعار الصرف. ت  للمخاطر آجزء من أنشطة إدارة الموجودات والمطلوبات للحد من تعرض 

عقود العمالت األجنبية اآلجلة للتحوط من مخاطر أسعار الصرف. وفي جميع هذه الحاالت يتم بصفة رسمية المجموعة 
امالت    وُتسجل له ومشتق التحوط،    المتحوطثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البند تو ذه المع امالت  آه مع

  تحوط القيمة العادلة.
  

ا    التـيوباإلضافة إلى القيمة األسمية المشتقة المالية  لألدواتيبين الجدول أدناه القيمة العادلة الموجبة والسالبة  م تحليله ت
  تم التحوط لها. التـيدة إلى تاريخ اإلستحقاق، وطبيعة المخاطر بناًء على الم

  

   المبالغ األسمية بالمدة لتاريخ االستحقاق
 ١٢-٣من 
    شهر

 ٣خالل 
    أشهر

القيمة 
    االسميـة

القيمة العادلة 
    السالبة

القيمة العادلة 
   الموجبة

    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم
  العادلة للقيمة محتفظ بها بغرض التحوط                  
                  ٢٠١٤  
-  

  
٢٢٠،٣٨

٠    
٢٢٠،٣٨

٠    
-  

  
-  

  مقايضات العملة 
  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة  ٤٤    ٣    ٨٤،٩٠٠    ٦٩،٦٥٠    ١٥،٢٥٠
١٥،٢٥٠  

  
٢٩٠،٠٣

٠  
  ٣٠٥،٢٨

٠    
٣  

  
٤٤  

  المجموع
                    

                  ٢٠١٣  
  عملة مقايضات ال  -    -    -    -    -

١٢٫٢٠٢  
  

١٣١٫٥٥
٠    

١٤٣٫٧٥
٢    

٩٣  
  

-  
  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

١٢٫٢٠٢  
  

١٣١٫٥٥
٠  

  ١٤٣٫٧٥
٢    

٩٣  
  

-  
  المجموع

  
  

مؤشرًا على أحجام المعامالت القائمة في نهاية السنة، بالضرورة مبالغ التدفقات  تعطي التـيالمبالغ اإلسمية، ال تعكس 
هي عموما  التـيولمخاطر االئتمان المجموعة ه المبالغ اإلسمية ليست مؤشرا لتعرض النقدية المستقبلية. وعليه، فإن هذ

  .وال لمخاطر السوق للمشتقات مقتصرة على القيمة العادلة
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٧  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  ممتلكات ومعدات  ١٣
  

    أرض ومباني    
أثاث ومعدات 

    مكتبية

تحسينات على عقارات 
ترآيبات ، مستأجرة

   سيارات     وقواطع وديكورات
أعمال رأسمالية قيد 

  المجموع   التنفيذ
                          

  ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
                          التكلفة 

  ٣٩٨،٨٣٨    ٣٥،٠٠٠    ٤،٨٣٥    ٥٥،١٩٧    ٩٢،٦١٦    ٢١١،١٩٠    ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٢٨،٢٨٦    -    ١٢٨    ١٨،١٢٧    ٩،٨٤١    ١٩٠    إضافات

  )٥،٠٤٠(    -    )٥٦(    )٨١٣(    )٤،١٧١(    -    محذوف عند االستبعاد
  -    )٣٥،٠٠٠(    -    -    -    ٣٥،٠٠٠    تحويالت

  ٤٢٢،٠٨٤    -    ٤،٩٠٧    ٧٢،٥١١    ٩٨،٢٨٦    ٢٤٦،٣٨٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ٣٤،١٩٣    -    ١،٠٨٨    ١٠،٤٣٧    ٢٢،٦٦٨    -    إضافات

  )١٤،٠٤٨(    -    )٨٦٩(    )٣،٦٠٩(    )٩،٠٣٥(    )٥٣٥(    محذوف عند االستبعاد
  -    -    -    ١٥،٠٣٣    )١٥،٠٣٣(    -    تحويالت

  ٤٤٢،٢٢٩    -    ٥،١٢٦    ٩٤،٣٧٢    ٩٦،٨٨٦    ٢٤٥،٨٤٥    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
                          

                          االستهالك المتراآم 
  ١٢٧،٩٠٩    -    ٢،٧٥٥    ٤٣،٤٨٠    ٦٩،٩٢٧    ١١،٧٤٧    ٢٠١٣يناير  ١في 

  ١٥،٠٤٣    -    ٧٦٦    ٤،٥٧٠    ٧،٣٤٤    ٢،٣٦٣     للسنةمحمل 
  )٥٦٢(    -    )٥٦(    )١١٤(    )٣٩٢(    -    محذوف عند االستبعاد

  ١٤٢،٣٩٠    -    ٣،٤٦٥    ٤٧،٩٣٦    ٧٦،٨٧٩    ١٤،١١٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ١٩،٩٢٦    -    ٧٢٥    ٦،٦٩٧    ١٠،١٤١    ٢،٣٦٣     للسنةمحمل 

  )١٢،٤٢٨(    -    )٨٦٩(    )٣،٥٩١(    )٧،٩٦٨(    -    ستبعادمحذوف عند اال
  ١٤٩،٨٨٨    -    ٣،٣٢١    ٥١،٠٤٢    ٧٩،٠٥٢    ١٦،٤٧٣    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

                          

                          صافي القيمة الدفترية:
  ٢٩٢،٣٤١    -    ١،٨٠٥    ٤٣،٣٣٠    ١٧،٨٣٤    ٢٢٩،٣٧٢    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ٢٧٩،٦٩٤    -    ١،٤٤٢    ٢٤،٥٧٥    ٢١،٤٠٧    ٢٣٢،٢٧٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٨  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  متداولة مصنفة آمحتفظ بها للبيـع غيـرموجودات   ١٤
  

نسبة باالستحواذ على ، ٢٠١٣خالل سنة قامت بوريالس جلف ش.م.ح، شرآة تابعة مملوآة بالكامل من قبل البنك، 
جبل علي، لغرض إعادة البيع. تعمل تلك بالمنطقة الحرة ل ريد زون ليمتد، منشأتان وتد % من براجما لونج ليم٨٠

لم يتم ملية االستحواذ آمحتفظ بها للبيع. المنشأتين في إدارة المرافق، وتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المرتبطة بع
  تخص البائع لدى المجموعة. التـيوالقروض  تسويـتها مع التسهـيـالتم دفع مقابل االستحواذ نقدًا، إال أنه قد ت

  

بوريالس جلف ش.م.ح في آلتا الشرآتين خالل  حصةقدم مشتر محتمل تعهدًا غير قابل لإللغاء بشراء  ٢٠١٤وفي سنة 
  .٢٠١٥يونيو  ٣٠فترة ال يتجاوز تاريخها على 

  
  الشرآات التـابعة  ١٥

  

  مباشـر: غيـرتحتفظ بها المجوعة في الشرآات التابعة إما بشكل مباشر أو  يالتـفيما يـلي الحصص   (أ)
  

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة التأسيس نسبة اإلمتالك إسم الشرآة التابعة
 ٢٠١٣ ٢٠١٤      
            

بنك اإلمارات لبنان 
  مؤسسة مالية  لبنان ١٩٦٥%٨٠%٨٠  ش.م.ل.

            
اإلمارات العربية  ٢٠٠٩ %١٠٠ %١٠٠بوس ريل استيت ش.م.ح

 المتحدة
أنشطة تطوير 

 العقارات 
            

اإلمارات العربية  ٢٠٠٩ %١٠٠ %١٠٠  بوس آابيتال ش.م.ح
 المتحدة

  استثمار 

            
بوليكو للتجارة العامة 

ذ.م.م.
اإلمارات العربية  ٢٠٠٨%١٠٠%١٠٠

 المتحدة
 تجارة عامة 

            
اإلمارات العربية  ٢٠١١ %١٠٠ %١٠٠  بوريالس جلف ش.م.ح 

 المتحدة
استثمار وأنشطة 
 تطوير العقارات 

  
 المسيـطرة غيـراألطراف  ) ب(

مسيـطرة  غيـرلها حصص  التـيوال يملكها البنك بشكل آامل  التـيتفاصيل الشرآات التابعة  يوضح الجدول التـالي
  جوهرية:

  

  اسم الشرآة التـابعة

حصة الملكية وحقوق 
 غيـر التصويت لألطراف

  المسيـطرة
 غيـرالربح العائد لألطراف 

  المسيـطرة
المسيـطرة  غيـرالحصص 
  المتراآمة

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم      

بنك اإلمارات لبنان 
  ٢١٠٫٤٥٥  ٢١١،٩٤٩  ٨٫٩٦٣  ٥،٠٤٣  %٢٠  %٢٠  ش.م.ل.

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٣٩  
  

  دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  الشرآات التـابعة (يتبـع)  ١٥
ملخص لبيان المرآز المالي، وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية لبنك اإلمارات لبـنان ش.م.ل فيما يلي   (ج)

  :٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في وللسنتين المنتهيتين في 
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    همألف در

          
  
  

  بيان المرآز المالي        
  مجموع الموجـودات    ٥،٥٠٦،٧٩٦    ٥،٣٠٩،٧٢٧
  مجموع المطلوبات    ٤،٥٠٩،٤٥٠    ٤،٣٢٠،١٤٧
  حقوق المكية    ٩٩٧،٣٤٦    ٩٨٩،٥٨٠
  توزيعات األرباح المدفوعة إلى األطراف غيـر المسيـطرة    ٢،٩٣٨    ٧،٧١٣

          

  بيان الدخل الشامل        
  إيرادات الفوائـد    ٢٣٧،٢٨٢    ٢٣١،٤٩٣
  الربح للسنة    ٢٥،٢١٢    ٣٥٫٩٤٨
  إجمالي الدخل الشـامل    ٢٢،١٥٩    ٣٢،٨٥٦

          

  النقديةبيـان التدفقات         

)١١٨،٠٦٣(    
٤٧،٠٧٩  

  
صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في) األنشطة 

  التشغيلية

٢٨٠،٦٢٩    
)٦٢،٦٨٣(  

  
األنشطة  النقدية (المستخدمة في) / الناتجة منصافي التدفقات 

 االستثمارية
 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليـة    )١٤،٤٥٢(    )٢٩،٥٠١(

  صافي التدفقات النقديـة (المستخدمة في) / الناتـجة خالل السـنة    )٣٠،٠٥٦(    ١٣٣،٠٦٥
  

  ودائع العمالء  ١٦
  

  مالء:فيما يلي تحليل ودائع الع
  

٢٠١٤  ٢٠١٣      
      ألف درهم  ألف درهم

        

  حسابات جارية وأخرى    ٤،٢٤٢،٤٣٨  ٤٫٧٠٧٫٥٠١
  حسابات توفير    ١،٥٨٦،٧٤٨  ١٫٥٧٧٫٧٤٩
  ألجلودائع     ١١،٩٧١،٦٩٦  ١٢٫٠٨٨٫٨١٦
١٧،٨٠٠،٨٨٢  ١٨٫٣٧٤٫٠٦٦      

      

  
  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٤٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  ١٧
  

  :للبنوكفيما يلي تحليل للودائع واألرصدة المستحقة 
٢٠١٤  ٢٠١٣      

      ألف درهم  ألف درهم
        

 ودائع تحت الطلب    ٤٢،٥٨٤  ٢٥٫٢٨٩
  ودائع ألجل    ٣٦٣،٠١٩  ٧٢٫٠٤٧
٤٠٥،٦٠٣  ٩٧٫٣٣٦  

    

  

  ة لـ:مستحق أرصـدةبتتمثل األرصدة المستحقة للبـنك 
٢٠١٤  ٢٠١٣      

      ألف درهـم  ألف درهـم
        

  بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١١٠،٨٤٨  ٦٢٤
  بنوك خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢٩٤،٧٥٥  ٩٦٫٧١٢
٤٠٥،٦٠٣  ٩٧٫٣٣٦      

        

  
  مطلوبات أخرى  ١٨

٢٠١٤  ٢٠١٣      
      ألف درهم  ألف درهم

        

  )١١(إيضاح حسابات متقابلة  –قبوالت     ١،٤٥٥،٣٤٧  ١،١٤٧،٨٥٠
  نهاية الخدمة للموظفين آتمخصص مكاف    ٣٣،٠٢٥  ٥٣،٨٤٥
  فوائد مستحقة الدفع    ٧٥،٧٩١  ٦٧،٨٣١
  إيرادات غيـر مكتسبة    ٢١،٠١٧  ٢٢،٣٥٥
  شيكات المدراء    ١٧،٥٩٨  ١٩،٤٠٨
  وأخرىمصروفات مستحقة     ٧٤،٦٩٠  ٨٣،٤٨٨

  )١٢لمشتقات (إيضاح القيمة العادلة السالبة ل    ٣  ٩٣

١،٦٧٧،٤٧١  ١،٣٩٤،٨٧٠      
        

  

  الحرآة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين:فيما يلي 
  

٢٠١٤  ٢٠١٣      
      ألف درهم  ألف درهم

        

  يناير  ١في     ٥٣،٨٤٥  ٦٥،٦٨٧
  محمل خالل السنة    ٩،٩٠٥  ٨،٥٦٤

  مبالغ مدفوعة خالل السنة    )٣٠،٧٢٥(  )٢٠،٤٠٦(

  ديسمبر  ٣١في     ٣٣،٠٢٥  ٥٣،٨٤٥
  

  قرض مشترك  ١٩
مليون  ٧٣٥(أمريكي مليون دوالر  ٢٠٠اتفاقية قرض مشترك محدد األجل بقيمة  ٢٠١٣يوليو  ٨في أبرم البنك 

يحمل  عند االستحقاق. تبلغ مدة القرض سنتان، ويدفع المبلغ األساسي. للبنكتمويل أنشطة عامة  ، بغرض)درهم
. تم سحب مبلغ على أساس ربع سنويالفائدة نقطة أساس، وتدفع  ١٢٥افة الى هامش باالضليبور معدل فائدة القرض 

  .٢٠١٣أغسطس  ١٨التسهيل في 



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٤١  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  

  حتياطياتاإلمدفوع والو الصادرمال الرأس   ٢٠

  خزينـةالسهم مدفوع وأالو الصادرمال الرأس   (أ)
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      عدد األسهم    ألف درهم    عدد األسهم    ألف درهم

                  

٢٫١٠٠٫٠٠٠    
٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠

٢٫١٠٠٫٠٠٠    ٠    
٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠

  صـادرالمال الرأس     ٠

)٣٢٧٫٧٩٢(    
)١٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠
(    

)١٩٦،٧٢٦(  
  

)٩٩،٥٢٦،٨٣٤(  
  خزينةالأسهم   

                  

١٫٧٧٢٫٢٠٨    
١٫٩٣٥٫٠٠٠٫٠٠

٠    
١،٩٠٣،٢٧٤  

  
٢،٠٠٠،٤٧٣،١٦

٦      
  

من أسهم الخزينة آتوزيعات أرباح على األسهم، آما قام البنك في ديسمبر  ٢٠١٤مليون سهمًا خالل سنة  ٦٠تم إصدار 
ا في    ٥٫٤٧٣٫١٦٦ببيع  ٢٠١٤ تقرارًا       ٢٠١٤ديسمبر   ٣١سهمًا من أسهم الخزينة. وآم ة اس شهد رصيد أسهم الخزين

ديسمبر  ٣١( درهممليون  ١٩٧مليون سهمًا) بقيمة دفترية بلغت  ١٦٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سهمًا ( ٩٩٫٥٢٦٫٨٣٤عند 
ديسمبر   ٣١مليار سهم (  ٢هو  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في  القائمة). وعليه، فإن عدد األسهم درهممليون  ٣٢٨: ٢٠١٣
ا في      ١٫٩٣٥: ٢٠١٣ ة آم درها    ٢٠١٤ديسمبر   ٣١مليار سهم). تبلغ القيمة السوقية ألسهم الخزين ة ق ون   ١٩٤قيم ملي
  ).درهممليون  ٢٩٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( درهم

  

  إحتياطي قانوني  (ب)
انوني. يمكن    ١٠وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يتم تحويل  ٪ من أرباح العام إلى االحتياطي الق

ة (إن      التوقف عن هذه التحويالت إلى اإلحتياطي عندما يصل اإلحتياطي إلى ا ل السلطات التنظيمي لنسب المحددة من قب
 % من رأس المال الصادر والمدفوع).٥٠النسبة المحددة في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي 

  

  إحتياطي طوارئ  (ج)
اطي الطوارئ بإقتطاع     ى         ١٠وفقًا لعقد تأسيس البنك، يتم إحتساب إحتي اطي الطوارئ حت ى احتي اح السنة إل ٪ من أرب

  ٪ من رأس المال الصادر والمدفوع. ٥٠ذا االحتياطي يصبح ه
  

  إحتياطي عام  (د)
اطي  حساب  إلى التحويل يتم ام  االحتي اءً  الع ى  بن ة  ويخضع  اإلدارة مجلس  توصية  عل اء  المساهمين  لموافق ة  أثن  الجمعي

  السنوية. العمومية
  

  العائد على السهم  ٢١
ى النحو    تم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة ربح السنة  على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة عل

  التالي:
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
  العائد األساسي والمخفض للسهم         

  خالل السنة (ألف درهم) مالكي البنكإلى  العائـدالربح     ٢٨٠٫٨٧٦    ٣٤٣٫٨٧٨
  (ألف درهم) مخصص هبات    )٢،٥٠٠(    )٢٫٥٠٠(
  (ألف درهم) ضاء مجلس اإلدارةمكافآت أع    )٩،٩٦٨(    )٩٫٩٧٠(

          

  لمالكي البنكالربح المتاح     ٢٦٨،٤٠٨    ٣٣١٫٤٠٨
          

  )بآالف األسهمالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (    ١،٩٩٥،٤٥٧    ١٫٩٩٥٫٠٠٠
          

  العائد األساسي والمخفض للسهم (درهم)    ٠٫١٤    ٠٫١٧
  

ون سهم    ٦٠تج عن إصدار  عدد األسهم القائمة خالل السنة السابقة لكي يتضمن ما نتم إعادة إدراج المعدل المرجح ل ملي
  الخزينة بإعالن توزيعات أرباح األسهم خالل السنة الحالية.من أسهم 

  

ة     يساوي العائد المخفض للسهم العائد األساسي ة أدوات مالي للسهم، آما بتاريخ التقرير، حيث أن المجموعة لم تصدر أي
  ي االعتبـار عندما يتم احتسـاب األرباح المخفضـة للسهم.تؤخذ ف

  

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٤٢  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةتوزيعات أرباح   ٢٢
اريخ      د بت ة السنوي المنعق ة      ٢٠١٤مارس   ١٥وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومي اح نقدي ى توزيعات أرب عل

غ  درهم  ٠٫٠٩بقيمة  ون   ١٧٦٫٤لكل سهم قائم بمبل م ملي دل     ٢٠١٣( دره ة بمع اح نقدي م   ٠٫١٠: توزيعات أرب لكل  دره
دد      درهممليون  ١٩٣٫٥ بمبلغسهم قائم،  اح لألسهم لع ى توزيعات أرب ون سهم من     ٦٠). آما ووافق المساهمون عل ملي

دره     % من األسهم المصدرة بم   ٢٫٨٦ب البنك والتي تمثل أسهم الخزينة المحتفظ بها من جان ة ق ة إجمالي دل تكلف  ١١٩ع
ون  مملي ع  ٢٠١٣( دره ى دف ذلك عل اهمون آ ق المس ون  ٧٫٥: ال شيء). وواف مملي ون  ٧٫٥: ٢٠١٣( دره مملي ) دره

ون   ٢٫٥مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة، ومبلغ  م ملي ون   ٢٫٥: ٢٠١٣( دره م ملي ة. ووافق   دره مساهمو   ) تبرعات خيري
الغ     انوني الب اطي الق ي االحتي ائض ف ل الف ى تحوي ذلك عل ون  ٣٥٫٣البنك آ م ملي اطي ٢٠١٣( دره ى احتي : ال شيء) إل

ات الطوارئ (    درهممليون  ١٫٥الطوارئ مع تخصيص  ى احتياطي غ   ٢٠١٣إل ون   ٧: ال شيء) ومبل م ملي إضافية   دره
تبقاة (     اح المس ة من األرب ون   ٢٣٫٣: ٢٠١٣إلى االحتياطيات العام م ملي م  و. )دره ذلك  ت ون   ٧٫١تخصيص  آ م ملي  دره

ان ش.م.ل").           ارات لبن ة "بنك اإلم د مستوى الشرآة التابع ام عن اطي الع ى االحتي رح   إضافية إل مجلس االدارة في    اقت
م،   ١٨٠درهم لكل سهم قائم بقيمة ٠٫٠٩نقدية بنسبة أرباح وزيعات ت ٢٠١٥فبراير  ١٤اجتماعه المنعقد في  ون دره  ملي

ى با افة ال ع الض ة   ٩٩٫٥توزي هم الخزين ن اس هم م ون س ك ملي ا البن تفظ به ي يح ك الت ى أن تخضع تل ات  ، عل التوزيع
  .اعتماد المساهمين في الجميعة العموميةلموافقة البنك المرآزي والمقترحة 

  

ان ش.م.ل، شرآة      ٢٠١٤أبريل  ١١وبتاريخ  ارات لبن ك،    خالل اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي بنك اإلم ة للبن تابع
غ   توزيعات : ٢٠١٣( درهممليون  ١٤٫٧وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بمبلغ  ة بمبل ون   ٢٩٫٤أرباح نقدي ملي

ا      ). يتضمن هذا المبلغدرهم ر مسيطرة بلغت قيمته ون   ٢٫٩حصة غي م ملي ون   ٧٫٧: ٢٠١٣( دره م ملي ). وإضافة  دره
  ) مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة.درهممليون  ٣٫١ :٢٠١٣( درهممليون  ٣٫١إلى ذلك، تم دفع مبلغ 

  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ٢٣
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  ضمانات مالية للقروض    ١،٠٦٠،٥٣٤    ١،٥٣٦،٦٩٤
  ضمانات أخرى    ١،٨٦٨،٨١٥    ١،٦١٠،٧٢٥
  اعتمادات مستندية    ١،٢١١،٨٣٦    ١،٣٨٥،٢٦٠

  ات رأسمالية التزام    ٤٤،٩٢٩    ٦٩،٣١١
٤،١٨٦،١١٤    ٤،٦٠١،٩٩٠      
  التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية     ١،٥٣٥،٣٢٧    ١،٢٤١،٨٥٣
٥،٧٢١،٤٤١    ٥،٨٤٣،٨٤٣      

  

ة      ى االلتزامات المتعلق د تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت عل ات ضمان       بتمدي اد وخطاب ات اعتم تسهيالت وخطاب
 . المجموعةاحتياجات عمالء مخصصة لتلبية 

  

ة  بتمديد تمثل االلتزامات المتعلقة  نح تسهيالت االلتزامات التعاقدي ا       سلف قروض و  لم ادة م ا. وع وتسهيالت تجدد تلقائي
ذه             اء صالحية ه ة انته ا. ونظرا المكاني ى شروط اللغائه يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل عل

  ها، فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية.العقود دون استعمال
  

وفـاء العمالء بالتـزاماتهم في حالة عدم   ابالسداد نيابة عن عمالئه تـلزم خطابات االعتماد وخطابات الضمان المجموعَة
ه.     وفقا لشروط العقد. قد تحمل هذه العقود، مخاطر سوقية عند اصدارها أو تمدي  دة ثابت ـر د صالحيتها بأسعار فائ أن  غي

  ة.غيـرمتفائدة ذات أسعار ال تحمل فائدة أو هذه العقود تكون بصورة رئيسية 
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٤٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  النقد وما يعادله  ٢٤
٢٠١٤    ٢٠١٣      

      ألف درهم    ألف درهم
          

  )٥نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية (إيضاح     ٣،٧٠٧،٨١٦    ٣،٤٠٠،٢٤٥
  )٦ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك (إيضاح     ٢،٧٨٣،١٧٧    ٤،١١١،٢٣٠

  )١٧ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك (إيضاح     )٤٠٥،٦٠٣(    )٩٧،٣٣٦(
٦،٠٨٥،٣٩٠    ٧،٤١٤،١٣٩      

          

)٨٠٣،٩٣٠(    
)١،٠٩٠،٩٣٠(  

  
 ٣قة من البنوك باستحقاق ألآثر من يطرح: ودائع وأرصدة مستح

  أشهر 
  )٥قانونية مع بنوك مرآزية (إيضاح  ودائع: يطرح    )١،٠٥٥،٨١٩(    )١،٠٢١،١١٩(

٣،٩٣٨،٦٤١    ٥،٥٨٩،٠٩٠      
  

  الموجودات االئتمانية  ٢٥
  

ـار   ٢٫٤ تبلغ قيمتهاباستثمارات  تحتفظ المجموعة م ( ملي ار   ٠٫٨: ٢٠١٣ديسمبر   ٣١دره م) محتفظ ب  ملي ة   دره ا نياب ه
  عن العمالء ولم تدرج آموجودات في بيان المرآز المالي الموحد.

  
  إيرادات الفوائد  ٢٦

  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  القروض والسلف     ٨٨٦،٣٦٤    ٨٧٨٫٦٩١
 وأدوات الديـنشهادات اإليداع وسندات الخزينة لدى بنوك مرآزية     ٨٩،٨٩٣    ٨٧٫٢٦٣
  الودائع لدى بنوك    ٨،٦٩٠    ٦٫١٨١

٩٨٤،٩٤٧    ٩٧٢٫١٣٥      
  

  مصاريف الفوائد  ٢٧
٢٠١٤    ٢٠١٣      

      ألف درهم    ألف درهم
          

  ودائع العمالء    ٤٨٨،٦٣٣    ٤٩٢٫٨٠٠
  الودائع البنكية    ٩،٦٧٧    ٩٫٧٠٦
  القرض المشترك    ١٢،٣١٤    ٩٫٥٣٧

٦،٦١٢    ٦٫٦١٢    
يـر فوائد على مساهمات نقدية رأسمالية مستحقة لألطراف غ

  المسيطرة
٥١٧،٢٣٦    ٥١٨٫٦٥٥      
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٤٤  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٢٨

  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  الرسوم المتعلقة باإلئتمان للبنوك التجارية     ٥٨،٩٤٠    ٢٩،٩٣٦
  أنشطة تمويل تجاري     ٥٩،٣٠٦    ٤٦،٢٨٣
  خطابات ضمان     ٣٦،٨٥٢    ٤١،٣٣٧
  أخرى    ٤،٤٥٥    ٤،٠٣٠

١٥٩،٥٥٣    ١٢١،٥٨٦      
  

  (الخسارة) / الربح من االستثمارات  ٢٩
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  توزيعات أرباح     ٧،٤٥١    ٧٠،٥٠٩

٣٢،٦٦٣(    ٤٤،٢٢١(    
مقاسة بالقيمة العادلة من استثمارات  تقييمإعادة أرباح (خسائر) / 

  خالل األرباح والخسائر
   االستثماراتأرباح أخرى من     ٩،٩٨٩    ٢،١٧٨

١٥،٢٢٣(    ١١٦،٩٠٨(      
  

  إيرادات أخرى  ٣٠
  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

          

  *أتعاب نجاح محققة    ٧٥٫٣٧٠    -
  أخرى    ٣٩٫٣٦٥    ٢٣٫٨٨١
١١٤٫٧٣٥    ٢٣٫٨٨١      

  

 مقترضيلواحد من آبار  لمشروع تمويلالبنك بنجاح  ترتيبللبنك جراء  المقدمالتعويض  أتعاب النجاح المحققة*تمثل 
  ).١١البنك (إيضاح 

  إنخفاض قيمة الموجودات الماليةخسارة صافي   ٣١
٢٠١٤    ٢٠١٣      

      ألف درهم    ألف درهم
          

  ض والسلفللقروالمجمع إنخفاض القيمة     ٢١٥٫٤٢٣    ٢١١،٥٥٢
  المخصص المحدد للقروض والسلف    ٤٥،٣٠٣    ٧٧٨

  )٧مجموع المحمل للسنة (إيضاح     ٢٦٠٫٧٢٦    ٢١٢،٣٣٠
  مستردات خالل السنة    )٢١،٨٩٨(    )٣٤،٥١٠(

٢٣٨٫٨٢٨    ١٧٧،٨٢٠      
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٤٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

   مية وإداريةعمومصاريف   ٣٢
  

٢٠١٤  ٢٠١٣    
    ألف درهم  ألف درهم
  رواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين  ١٦٤،٥١١  ١٥٨٫٣٣٨
  )١٣(إيضاح  استهالك ممتلكات ومعدات  ١٩،٩٢٦  ١٥٫٠٤٣
  أخرى  ٧٥،٠٥٧  ٦٦٫٢٦٩
٢٥٩،٤٩٤  ٢٣٩٫٦٥٠    

  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٣٣
  

م   للمجموعةآبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا  معامالت مع تبـرم المجموعة والمنشآت المتعلقة به
  االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت. اضمن سياق أعماله

  

ذا  ولم يتم اإلفصاح عنها فعند توحيد البيانات المالية، والشرآات التابعة المجموعة بين الداخلية المعامالت  تم حذف ي ه
  اإليضاح.

  

امالت       فياألرصدة المتعلقة باألطراف ذات العالقة المدرجة  فيما يلي الي الموحد والمع ان المرآز الم ة مع   بي الجوهري
  :األطراف ذات العالقة

  

٢٠١٤  ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

  قروض وسلف    ٢،٤٩٧،٠٤٣    ٢،٤٧٠،٤١١
  ودائع     ٣٧٧،٧٨٠    ٣١٣،٩٧٧

   اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وقبـوالت    ٦٤٨،١٦٠    ١،٠٤١،٤٤٦
  إيرادات الفوائد    ١٥٣،٩٠٨    ١٣٦،٩٧٨
  مصاريف الفوائد    ٦٣،٢٨٣    ٨،٥٢٩
  رئيسيينالمدراء التعويضات     ٢١٫٣٩٩    ٢٠٫٤١٦

  

رح ا غ   قت س اإلدارة بمبل آت ألعضاء مجل د مكاف س اإلدارة تحدي ون  ٧٫٥مجل مملي ون  ٧٫٥: ٢٠١٣( دره مملي )، دره
  المساهمين في اإلجتماع السنوي للجمعية العمومية. موافقةإلى االقتراح ع هذا يخضو

  

%) ٦٠: ٢٠١٣% (٧٤ أعضاء مجلس اإلدارةذات صلة بأحد القروض من منشآة ، بلغت ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في 
% ٩٦ ، ودائع المذآورة أعاله%) من الو٢٢: ٢٠١٣% (١٢ المشار إليها أعاله، و والسلفمن إجمالي القروض 

  .أعالهالمشار إليها للقروض %) من إجمالي الضمانات المالية ٩٧: ٢٠١٣(
  

  المعلومات القطاعية   ٣٤
  القطاعات التشغيلية ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   ١-٣٤

م     ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال غيليةاإلفصاح عن   ٨يتطلب المعي ارير الداخل   القطاعات التش ى التق اًء عل ة بن ةي  المتعلق
رار التشغيلي الرئيسي       التـيومكونات المجموعة ب ل صانع الق وارد     يتم مراجعتها بشكل منتظم من قب ع الم ك لتوزي وذل

دولي        بي ال ار المحاس ابق (المعي ـار الس ب المعي ـابل، تطل ي المق ا. وف يم أدائه ات وتقي ى القطاع ارير : ١٤عل داد تق  إع
مع  )القطاع االقتصادي والجغرافيأن تحدد قطاعين (هجية المخاطر والمكافآت، ، باستخدام من) من أي منشـأةاتالقطاع

ـا، حيث       راد اإلدارة العلي ة ألف ة الداخلي ل  األخذ بعين االعتبار نظام المؤسسة المتعلق بإعداد التقارير المالي ك فقط   يمث ذل
د   ذين القطاعين. باإلض   األساس الذي تبني عليه المنشآة تقاريرها بشأن تحدي ال       ه ديم قطاعات األعم م تق ك، ت ى ذل افة إل

دولي    ار ال ارير القطاعات    ١٤مسبـقًا، وفقًا لمتطلبات المعي ـي و، إعداد تق ام         الت دير الع ل الم تم استخدامها أيضا من قب ي
  لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
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٤٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)المعلومات القطاعية   ٣٤
  إليرادات القطاعات المتضمنة في التقارير المنتجةالمنتجات والخدمات  ٢-٣٤

ز ات  ترآ ـيالمعلوم ي    الت غيلي األساس رار التش انع الق ى ص ّدمت إل ةق يم  للمجموع وارد وتقي ع الم أداء ، بغرض توزي
م   عمال المجموعةأ نشاطاتنوع  ، بشكٍل أآثر تحديدًا علىالقطاع ى   المجموعة أنشطة   تصنيف . ألغراض تشغيلية، ت إل

  رئيسيين هما: قطاعي أعمال 
  

ة     ) أ( ة التجاري طة البنكي ـياألنش ع          الت رى والودائ ة األخ هيالت اإلئتماني روض والتس ديم الق ي تق كل رئيس ل بش تمث
  من شرآات وحكومة ومؤسسات وأفـراد. المجموعةوالحسابات الجارية لعمالء 

  

  . للمجموعةتمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمارية  التـيوشطة البنكية االستثمارية األن ) ب(
  

  : ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في تالي المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة يمثل الجدول ال
  

  
 المجموع

  
 غيـر مخصصة

األنشطة البنكية 
 االستثمارية

األنشطة 
البنكية 

    تجاريةال
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  إيرادات من العمالء الخارجيين        
 صافي إيرادات الفوائد - ٤٤٤،٠٤٠ ٢٣،٦٧١ - ٤٦٧،٧١١

١٥٩،٥٥٣ - - ١٥٩،٥٥٣ 
صافي إيرادات الرسوم  -

  والعموالت
  أرباح عمالت أجنبية - ٢٤،٦٤٢ - - ٢٤،٦٤٢

  ثماراتاست خسائر - - )١٥،٢٢٣( - )١٥،٢٢٣(

٣٢،٤٦٥ - ٣٢،٤٦٥ - 
ربح إعادة تقييم استثمارات  -

  عقارية
  إيرادات أخرى - ١١٤،٧٣٥ - - ١١٤،٧٣٥
  إيرادات تشغيلية ٧٤٢،٩٧٠ ٤٠،٩١٣ - ٧٨٣،٨٨٣

 أخرى جوهريةبنود غيـر نقدية     

)٢٣٨٫٨٢٨( - - )٢٣٨٫٨٢٨( 
إنخفاض قيمة خسارة صافي  -

  الموجودات المالية  
  إستهالك ممتلكات ومعدات - - - )١٩،٩٢٦( )١٩،٩٢٦(
 مصاريف عموميـة وإدارية - )٢٠٣،٦١٣( )٣٥،٩٥٥( - )٢٣٩،٥٦٨(
  إطفاء موجودات غيـر ملموسة - )٧،٧٨٤( - - )٧،٧٨٤(

)٦،٣٣٩( )٦،٣٣٩( - - 
 - ضرائب الدخلمصاريف  -

  خارجية
  عمليات متوقفة - - ١٤،٤٨١ - ١٤،٤٨١

 الربح للسنة بعد الضرائب  ٢٩٢،٧٤٥  ١٩،٤٣٩  )٢٦،٢٦٥(  ٢٨٥،٩١٩

٢،١٠٩،٢١١  ٤٤١،٠٢٩  ٢٥،٠٥٤،٣٨٣  
٢٢،٥٠٤،١٤

  الموجودات القطاعية  ٣

٧٣٤،٦٠٠  ٢٢٢،١٢٣  ٢٠،٦٤١،٧٢٤  
١٩،٦٨٥،٠٠

 المطلوبات القطاعية  ١
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٤٧  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)المعلومات القطاعية   ٣٤
  

  (يتبـع) المنتجات والخدمات المنتجة إليرادات القطاعات المتضمنة في التقارير ٢-٣٤
  

  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في بالقطاعات التشغيـلية للمجموعة يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة 
  

 المجموع
  

 غيـر مخصصة
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية 

    التجارية
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  إيرادات من العمالء الخارجيين        
 صافي إيرادات الفوائد - ٤٢٧،٠٠٦ ٢٦،٤٧٤ - ٤٥٣،٤٨٠

١٢١،٥٨٦ - - ١٢١،٥٨٦ 
صافي إيرادات الرسوم  -

  والعموالت
  أرباح عمالت أجنبية - ٢٣،٤٢٦ - - ٢٣،٤٢٦
  إيرادات استثمارات - - ١١٦،٩٠٨ - ١١٦،٩٠٨

٤٨،٤٧٥ - ٤٨،٤٧٥ - 
ربح إعادة تقييم استثمارات  -

  عقارية
  إيرادات أخرى - ٢٣،٨٨١ - - ٢٣،٨٨١

  إيرادات تشغيلية ٥٩٥،٨٩٩ ١٩١،٨٥٧ - ٧٨٧،٧٥٦
 أخرى جوهريةبنود غيـر نقدية     

)١٧٧،٨٢٠( - - )١٧٧،٨٢٠( 
إنخفاض قيمة خسارة صافي  -

  الموجودات المالية  
 إستهالك ممتلكات ومعدات - - - )١٥،٠٤٣( )١٥،٠٤٣(
  مصاريف عموميـة وإدارية - )١٩٠،٩١٥( )٣٣،٦٩٢( - )٢٢٤،٦٠٧(
  إطفاء موجودات غيـر ملموسة - )٧،٧٨٤( - - )٧،٧٨٤(

)٩،٦٦١( )٩،٦٦١( - - 
 - ضرائب الدخلمصاريف  -

  خارجية
 الربح للسنة بعد الضرائب ٢١٩،٣٨٠ ١٥٨،١٦٥ )٢٤،٧٠٤( ٣٥٢،٨٤١

٢٢،٢٧٥،٤٠٦ ٢،٠٦٠،٦٥٣ ٦٣٦،٤٤٩ ٢٤،٩٧٢،٥٠٨   الموجودات القطاعية
١٩،٦٣٨،٢٦٧ ٧٣٤،٦٠٠ ٢٤٧،٠٢٠ ٢٠،٦١٩،٨٨٧  المطلوبات القطاعية

  

ذه    من الناتجةتمثل اإليرادات الواردة أعاله اإليرادات  العمالء الخارجيين. لم تتم أية عمليات بيع بين القطاعات خالل ه
تم   بين القطاعات نفقاتالتكلفة األموال وتخصيص  ،ن القطاعاتالمعامالت بي إن). شيء: ال ٢٠١٣السنة ( دها  ال ي تحدي

 ،٣تم تفصيلها في إيضاح     التـي، لقطاعاتلتقارير االسياسات المحاسبية إن من قبل اإلدارة لغرض تخصيص الموارد. 
  .تستخدمها المجـموعة التـيالسياسات المحاسبية هي نفس 

  

  قطاعات: بين خصيص الموارد ألغراض مراقبة أداء القطاعات وت
  

 دات   المتضمنة في التقارير قطاعات للموجودات جميع ال ُتخصص تثناء الممتلكات والمع والشهرة والموجودات    باس
  و   خرىاألموجودات الوبعض المبالغ المدرجة في األخرى  الملموسة غيـر

 ع ُتخصص ات جمي ات لل المطلوب ارير  قطاع ي التق منة ف تثناء بعض ا المتض ات   باس ي المطلوب ة ف الغ المدرج لمب
  . األخرى
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٤٨  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  (يتبـع)المعلومات القطاعية   ٣٤
  الجغرافيةالمعلومات   ٣-٣٤

 إليها) ولبنان (يشار لمنشأبلد ااإلمارات العربية المتحدة ( –جغرافيين رئيسيين قطاعين ضمن تمارس المجموعة أعمالها
  )."جنبيالبلد األ"

  

رادات  ات عن الموجودات  المجموعةإن إي ـرمن العمالء الخارجيين والمعلوم ي  غي ة حسب القطاع الجغراف المتداول
  موضحة أدناه:

  

  
جنبيالبلد األ المجموع   بلد المنشأ
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

        

     ٢٠١٤  

٦٨٤،٠٣٤   ٩٩،٨٤٩    ٧٨٣،٨٨٣   
إيرادات تشغيلية (من العمالء

 الخارجيين)
       

  موجودات غيـر متداولة  ٧٣١،٩١٤   ٢٩٦،٣٦٤    ١،٠٢٨،٢٧٨
              

         ٢٠١٣  

٦٥٦٫٨٩٣   ١٣٠٫٨٦٣    ٧٨٧٫٧٥٦   
إيرادات تشغيلية (من العمالء

 الخارجيين)
         

 متداولةموجودات غيـر   ٨٨٤٫٢٤٩   ٣٠٥٫٦٨٠    ١٫١٨٩٫٩٢٩
  

 معلومات حول العمالء الرئيسيين  ٤-٣٤
رادات % من ١٠أآثر من  ٢٠١٤في سنة مثل عميل واحد  ل   ٢٠١٣(من العمالء الخارجيين     المجموعة  إي يالن  مث عم

  المجموعة من العمالء الخارجيين). إيرادات% من ١٠أآثر من 
  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  -٣٥
لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل  المجموعةلي تصنيف الجدول التايوضح   (أ)

  :٢٠١٤ديسمبر  ٣١منهما آما في 
  

  المجمــوع
التكلفة 
  المطفأة 

من  بالقيمة العادلة
خالل الدخل 
   الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة 
من خالل 

األرباح 
     والخسائر

      ف درهـمأل  ألف درهـم  ألف درهـم  ألف درهـم
  الموجودات المالية:          

٣،٧٠٧،٨
١٦ 

٣،٧٠٧،٨١
  النقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية   - - ٦

٢،٧٨٣،١
٧٧ 

٢،٧٨٣،١٧
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    - - ٧

١٤،٠٨٠،
١٠٢  

١٤،٠٨٠،١
  قروض وسلف، صافي   - -  ٠٢

١،١٦٦،٦
  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة   ٨٥،٤٠١ ١،٠٨١،٢٣٠  -  ٣١

  بالتكلفة المطفأة موجودات مالية أخرى   - -  ٥٩٧،٣٤٩  ٥٩٧،٣٤٩
١،٦٠٣،٥

١٥  
١،٦٠٣،٤٧

  موجودات أخرى    ٤٤ -  ١
٢٣،٩٣٨،

٥٩٠  
٢٢،٧٧١،٩

  المجموع    ٨٥،٤٤٥ ١٫٠٨١٫٢٣٠  ١٥
            

  المطلوبات المالية:          
١٧،٨٠٠،

٨٨٢ 
١٧،٨٠٠،٨

  ودائع العمالء   - - ٨٢
  دة مستحقة لبنوكودائع وأرص   - - ٤٠٥،٦٠٣ ٤٠٥،٦٠٣
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٤٩  

١،٦٢٣،٤
٢٩  

١،٦٢٣،٤٢
  مطلوبات أخرى   ٣ -  ٦

  قرض مشترك   - -  ٧٣٤،٦٠٠  ٧٣٤،٦٠٠
٢٠،٥٦٤،

٥١٤  
٢٠،٥٦٤،٥

  المجموع    ٣ -  ١١
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٥٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)  -٣٥
لكل صنف من الموجودات والمطلوبات المالية والقيمة الدفترية لكل  المجموعةالجدول التالي تصنيف يوضح   (ب)

  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١منهما آما في 
  

  المجمــوع
التكلفة 

  المطفأة 

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 
   الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة 
من خالل 

األرباح 
      والخسائر

      ألف درهـم  ألف درهـم  هـمألف در  ألف درهـم
  الموجودات المالية:          

٣،٤٠٠،٢٤
٥ 

٣،٤٠٠،٢٤
  النقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية   - - ٥

٤،١١١،٢٣
٠ 

٤،١١١،٢٣
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    - - ٠

١٣،١٣٤،٧
٤٩ 

١٣،١٣٤،٧
  قروض وسلف، صافي   - - ٤٩

١،٢١٧،٣٣
  بالقيمة العادلة موجودات مالية أخرى   ٩٠،٧٥١ ١،١٢٦،٥٧٩ - ٠

  موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة   - - ٥٣٩،٦٤٥ ٥٣٩،٦٤٥
١،٤٧٣،٤٩

٣ 
١،٤٧٣،٤٩

  موجودات أخرى    - - ٣
٢٣،٨٧٦،٦

٩٢ 
٢٢،٦٥٩،٣

  المجموع    ٩٠،٧٥١ ١،١٢٦،٥٧٩ ٦٢
            

  المطلوبات المالية:          
١٨،٣٧٤،٠

٦٦ 
١٨،٣٧٤،٠

  ودائع العمالء   - - ٦٦
  ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك   - - ٩٧،٣٣٦ ٩٧،٣٣٦

١،٣١٨،٦٧
٠ 

١،٣١٨،٦٧
  مطلوبات أخرى   - - ٠

  قرض مشترك   - - ٧٣٤،٦٠٠ ٧٣٤،٦٠٠
٢٠،٥٢٤،٦

٧٢ 
٢٠،٥٢٤،٦

  المجموع    - - ٧٢
  

 إدارة المخاطر  ٣٦
دراء الرئيسيين    المجموعة  لدى ة      تختص ب لجان للم ة التنفيذي وم اللجن ة إدارة المخاطر. تق ة المخاطر   مراقب ة  ولجن التابع

واألنظمة إلدارة ومراقبة مخاطر  بتعريف السياسات، العمليات ،مجلس اإلدارة لمجلس اإلدارة، الحاصلتين على تفويض
دة، مخاطر العمالت ا      ة ومخاطر السيولة   اإلئتمان. آما تقوم بوضع سياسات، أنظمة وحدود لمخاطر سعر الفائ ، ألجنبي

د   قسم إلدارة مأن المجموعة لديها إضافة إلى  وم بالتأآ ـزام  خاطر اإلئتمان الذي يق ات     من االلت ع السياسات والعملي بجمي
تقل.  إدارة المخاطر بشكل مس لالخاصة ب داخلي  يعم دقيق ال ى بشكل رئيسي  بالمجموعةقسم الت ة عل يم مدى فعالي تقي

ة    واحدة من تفويض ضوابط مخاطر التشغيل. تم  ذه المهم ة به ى  ًا من الحرص   انطالق آبـرى شرآات التدقيق األربع عل
  اإلستقاللية والموضوعية.تحقيق 

  

  إدارة مخاطر اإلئتمان
ا    وفاءتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم  ه مم د الطرف اآلخر    يسفر عن   أحد األطراف لعقود األدوات المالية بالتزامات تكب

تمانية والحد من الترآيز على التحكم في مخاطر االئتمان من خالل متابعة المخاطر االئ تحاول المجموعةلخسائر مالية. 
إضافة  و. المجموعة تعامل معها ت التـيالتعامل مع أطراف محددة، والتقييم المستمر للقدرة اإلئتمانية المتعلقة باالطراف 
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٥١  

ان،    دود اإلئتم ة ح ى مراقب ة إل دير المجموع ق     ت ن طري اجرة ع طة المت ة بأنش اطر المتعلق رام المخ وية  إب ات تس اتفاقي
ما  ات الض روف     وترتيب يه الظ بما تقتض رى حس راف األخ ع األط د ل ن م ع ح اطر.   لوض رض للمخ رة التع أ  فت د تلج ق

  أخرى لتخفيض مخاطر االئتمان. إلى أطرافإلغاء معامالت أو تحويلها إلى في بعض الحاالت المجموعة 
  

ابهة أو ف         ة متش ي أنشطة ضمن   تنتج ترآزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة تجاري
ا                 اء بالتزاماته ى الوف درتها عل ى مق ؤثر عل ا ي ا نفس السمات االقتصادية مم دما تكون له ة واحدة، أو عن منطقة جغرافي

ات أخرى. وتشير ترآزات االئتمان إلى غيـرت ةات اقتصادية أو سياسية أو أيغيـرت نشوبالتعاقدية بشكل مشابه في حالة 
  قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة. التـيرات حساسية أداء المجموعة تجاه التطو
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٥٢  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (يتبـع) إدارة المخاطر  ٣٦
  

  (يتبـع) إدارة مخاطر اإلئتمان
  

ع    والتصديق عليها، وت لقة باإلئتمانالسياسات المتععلى مراجعة  بالمجموعةاللجنة التنفيذية  تجري ى جمي ة عل تم الموافق
ان والتسويق    اإلئتمانية لدى المجموعةسياسة الحدود اإلئتمان بموجب  المبينة في دليل سياسات اإلئتمان. إن أقسام اإلئتم

ك،      من ى ذل روض، عالوة عل ا أن الق ات مقبول    فصلة، آم أنواع رهون ان   ة،مضمونة ب در اإلمك ك لمقابل  ، ق ة مخاطر  وذل
ان.  ةاإلئتم ل المجموع ى ال وتعم ك عل ى ذل د باإلضافة إل ن ح ع موجوداتهم اطر بتوزي ى قطاعات إقتصادية  االمخ عل
  وصناعية.

  

ة          ة دوري ان. وتجري مراجع ل قسم إدارة اإلئتم ة من قب ل قسم إدارة    إن جميع التسهيالت اإلئتمانية مدارة ومراقب من قب
  ت بناًء على المقاييس المبينة في دليل سياسات اإلئتمان.التسهيالمخاطر ويتم تصنيف  االئتمان

  

يتم الموافقة عليها بموجب  والخزينةتعرضات المؤسسات المالية لألسواق المالية حدود إن حدود التعرضات الخارجية و
  يومي. ويتم مراقبتها من قبل المدراء الرئيسيين بشكل  بالمجمـوعةالبينات المعدة من قبل اللجنة التنفيذية 

  

ا  مسؤولة عن وضع السياسة اإلئتمانية هي الإن اللجنة التنفيذية  وم بوضع حدود للقطاعات الصناعية       للمجموعة، آم تق
  وتوافق على اإلستثناءات للسياسات وتجري مراجعة دورية للمحافظ للتحقق من جودتها.

  

  / المؤسسات  تقديم القروض التجاريةتعهد 
ان لإل ات اإلئتم ع طلب راض التجاري والمؤسسات تخضع لسياسات إن جمي ةق دات  المجموع ايير التعه ة ولمع اإلئتماني

وم  . ال تمن حين آلخر وحدود القطاعات (إن وجدت) والمتطلبات القانونية المطبقة إقراض شرآات تعمل     المجموعة ق ب
ة م        المجموعةعتبرها في قطاعات ت وب وجود معرف دما يكون مطل ا ذات صفات خطرة وعن تخصصة للقطاع.   على أنه

  المالية. مالءتـهمحدود إئتمان لجميع العمالء بناًء على المجموعة ضع إلى ذلك، تباإلضافة 
  

د   تفويض الصالحياتتكون وفقًا للموافقة المسبقة بموجب المجموعة الت اإلئتمانية الممنوحة من إن جميع التسهي المعتم
ة مجلس اإلدارة. يجب بوتحت مراق للمجموعةوالمدير العام التنفيذي  ، والعضووتحت المسؤولية النهائية للجنة التنفيذية 

  أن يكون هناك إمضائين للموافقة على أي طلب إئتماني إلقراض تجاري أو للمؤسسات.
  إجراءات مراجعة اإلئتمان وتصنيف القروض

يم جودة م    المجموعة  بإخضاع موجودات    للمجموعة يقوم قسم مخاطر اإلئتمان  ى تقي ة    الخطرة إل ستقل بصورة منتظم
ات   وب بموجب توجيه و مطل ا ه ك آم دة   المصرفوذل ة المتح ارات العربي ة اإلم زي لدول ة والمرآ ات الداخلي السياس

ة اعدة  بالمجموع ك للمس يوذل ان   ف اطر اإلئتم م مخ وم قس ة. يق اآل األداء المحتمل تحقاقات ومش ر لإلس اإلآتشاف المبك
جاريين ويعطي تقييمه لمخاطر المحافظ لكل منتج وقطاع ويراقب إتباع جميع بتدقيق تصنيف المخاطر لجميع الزبائن الت

  .المجموعةالسياسات اإلئتمانية المعتمدة والتوجيهات واإلجراءات لتكامل قطاعات 
  

ى  Aتصنيفات (  تسعةبتصنيف واحد من  للمجموعةتصنف جميع تسهيالت اإلقتراض التجارية/ المؤسسات  حيث  ب) I إل
  لإلسترداد وتخصيص لكامل المبلغ.  قابليةخسارة بدون  Iمتاز وتصنيف م Aيكون تصنيف 

  

ة عندما  دخل         تنخفض قيم ان ال درج في بي د وال ت ق الفوائ تم تعلي ان ي ة   مخصصات  . إن الموحد  اإلئتم تم  انخفاض القيم ي
  تكوينها بناًء على إمكانية تحصيل الرصيد القائم وتصنيف مخاطر األصول. 

  

ة ـزم المجموع م  متب تلت دولي رق بي ال ار المحاس ات المعي ذي  ٣٩طلب ه وال ة بموجب ّيم المجموع ة  تق اضأي ائر انخف  خس
لمحفظة القروض وذلك بإحتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ولكل قرض. آما هو مطلوب 

ة المتحدة ت    المرآزي   المصرف من قبل  ارات العربي ة اإلم ائر      المجـموعة أخذ  لدول ى لمخصصات الخس الرصيد األعل
  متطلبات البنك المرآزي.و ٣٩رقم  IASالناتجة عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 

  



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٥٣  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

 (يتبـع) إدارة المخاطر  ٣٦
  

  (يتبـع) إدارة مخاطر اإلئتمان
  ولجنة المخاطر يذيةاللجنة التنف

ا مجلس    ولجنة المخاطر تتمتع اللجنة التنفيذية باإلضافة إلى عملياتها المتعلقة باإلئتمان، و ا إياه بصالحيات واسعة منحه
ل  ن أج ات اإلدارة م ودات ومطلوب ة موج ة إدارة هيكل ل. والمجموع تراتيجية التموي ة تجري وإس ة التنفيذي ة اللجن ولجن

ة لالمخاطر  دالتمراجع ة  مع د والعمالت األجنبي دالت الفوائ ات وتعرضات مع ة الموجودات والمطلوب يولة وهيكل الس
ة    ة ومتطلبات المعدالت الداخلي ة.          والقانوني ة اإلقتصادية والمالي ة والداخلي ل الفجوات واألوضاع السوقية العالمي وتموي

 التـيالمراجعة  على إثروذلك المجموعة ال توجيهات إدارة مخاطر السيولة ألعمولجنة المخاطر اللجنة التنفيذية وتضع 
  .تجريها

  

وذج  مستخدمة   بشكل يوميالسيولة  تراقب اإلدارة العليا للمجموعة اة نم ة حساسية       لمحاآ اس ومراقب دة لقي معدالت الفائ
  ات معدالت الفوائد.غيـرمعدالت الفوائد وسيناريوهات ت

  

اء من مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المدير التنفيذي والمدير العام. اللجنة التنفيذية رئيس مجلس اإلدارة وثالثة أعضتضم 
ل   ر آ رة أو أآث ة م ة التنفيذي ع اللجن انوي حضو  ٤٥وتجتم ب النصاب الق ات. ويتطل ك حسب المتطلب وم وذل ع ي ر جمي

  باإلجماع.على أن تصدر قراراتها األعضاء إجتماعات اللجنة 
  
  

  لتعرض لمخاطر اإلئتمانالحد األقصى ل
      للعمالء سلفقروض و                     

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

  القيمة الدفترية        
  قروض فردية منخفضة القيمة        

  المبلغ اإلجمالي -) Iإلى  Gتصنيف (   ١،١٣٩،٨٤٣    ١،٠٥٩،٢٠٠
  قروض لم تتجاوز فترة إستحقاقها وليست منخفضة القيمة       

  Aتصنيف     ٨٧٢،٢٣٨    ١،٦٠٢،٢٣١
  Bتصنيف     ٧،٩٩٢،٠٥٧    ٦،٤٩١،٠٦٩
  Cتصنيف     ٤،٠٩١،٣٧١    ٣،٦٨١،٨٨٨
  Dتصنيف     ١،١٤٧،٦٨٨    ٩٧٥،٨٥٧
  Eتصنيف     ٦٨،٢٠٢    ٦٧،٠٨٠

١٥،٣١١،٣٩٩    ١٣،٨٧٧،٣٢٥      
          

  تجاوزت موعد إستحقاقها وغيـر منخفضة القيمة    ٤٠٤،٠٨٤    ٤٧٩،٠٩١
  الدفترية مجموع القيمة    ١٥،٧١٥،٤٨٣    ١٤،٣٥٦،٤١٦

  مخصص إنخفاض القيمة (يتضمن الفوائد المعلقة)    )١،٦٣٥،٣٨١(    )١،٢٢١،٦٦٧(
  صافي القيمة الدفترية    ١٤٫٠٨٠٫١٠٢    ١٣٫١٣٤٫٧٤٩

  

 تصنيف مخاطر القروض والسلف
٢٠١٤  ٢٠١٣   

   ألف درهم  ألف درهم
 القروض العاملة    ١٢٫٧٥١٫٥٤٤  ١٢،٠٠٢،٥٥٦
 ض اخرى مراقبة بصورة إستثنائية قرو   ١،٨٢٤،٠٩٦  ١،٢٩٤،٦٦٠
 القروض غيـر العاملة    ١،١٣٩،٨٤٣  ١،٠٥٩،٢٠٠
١٥،٧١٥،٤٨٣  ١٤،٣٥٦،٤١٦    

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة   )١،٣٤٧،٣٧٧(  )١،٠١١،٦٢٩(
 يطرح: فوائد معلقة   )٢٨٨،٠٠٤(  )٢١٠،٠٣٨(

١٤،٠٨٠،١٠٢  ١٣،١٣٤،٧٤٩    
  

  دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح
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  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

 (يتبـع) إدارة المخاطر  ٣٦
  

  (يتبـع) إدارة مخاطر اإلئتمان
  ولجنة المخاطر (يتبـع) اللجنة التنفيذية

 

 ٤٧٩: ٢٠١٣( درهممليون  ٤٠٤مبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في تتضمن القروض والسلف المقاسة بالتكلفة المطفأة 
تجاوزت موعد  التـيالقروض والسلف  منخفضة القيمة. غيـروسلف تجاوزت موعد إستحقاقها و) لقروض درهممليون 

مدعومة بضمانات آافية أو انه ليس هناك شك بقدرة إمـا منخفضة القيمة تتضمن قروض و سلف  غيـرإستحقاقها و
قيمة  أو فائـدة يمن مبلغ أصلة حقتبلغت قيمة األقساـط المسالجهة المستلفة على سداد القروض حسب تقديرات االدارة. 

 درهممليون  ٤٠٤البالغة والقروض المستحقة إجمالي أصل من  )درهممليون  ١٢٧: ٢٠١٣( درهممليون  ٥٩قدرها 
  ).درهممليون  ٤٧٩: ٢٠١٣(

  

  القيمة القروض واألوراق المالية المنخفضة
إحتمال عدم تحصيل المبلغ  تحدد المجموعةهي قروض وأوراق مالية  القيمة منخفضةإن القروض واألوراق المالية ال

 Iإلى  G الفئات من األساسي والفائدة المستحقة بموجب شروط إتفاقيات التعاقد وتصنف هذه القروض ضمن تصنيف
  .للمـجموعةنظام تصنيف المخاطر اإلئتمان الداخلية بموجب 

 

  مخصص إنخفاض القيمة
والذي يمثل تقديره للخسائر المحتملة على محافظ القروض  مخصص لخسائر اإلنخفاض في القيمة تكون المجموعة

. إن البنود الرئيسية لهذا المخصص تمثل خسارة محددة متعلقة بمخاطر جوهرية فردية، ومخصص الديه والسلف
لم يتم التعرف عليها لقروض  التـيوخسارة جماعية تم أخذه لمجموعات موجودات متجانسة لمقابلة الخسائر المتكبدة 

  ع لتقدير إنخفاض في القيمة فرديًا.تخض
  

  سياسة شطب القروض
تحدد القرض أو األوراق المالية (وأي مخصصات متعلقة بخسائر اإلنخفاض في القيمة) عندما  تشطب المجموعة

 بعض قابلة للتحصيل. إن هذا التحديد يتم بعد األخذ بعين اإلعتبار غيـران القروض/األوراق المالية  المجموعة
مات مثل ظهور تغييرات جوهرية في الموقف المالي للمقترض/ المصدر حيث يتبين عدم تمكن المعلو

  آافية لتسـديد آامل التعرض. غيـر/المصدر من تسديد االلتزام، أو أن تكون المتحصالت من الرهونات المقتـرض
  

ارات واآلالت، والهوامش وذلك بشكل رهونات الممتلكات والسي والسلفبضمانات مقابل القروض  المجموعةحتفظ ت
على ضمانات في الغالب من بنوك محلية لديهم  توافق المجموعةها. غيـرالنقدية، الودائع المربوطة، والضمانات و

سمعة جيدة أو بنوك عالمية، شرآات آبيرة محلية وشرآات عالمية، وأفراد لديهم صافي قيم ائتمانية عالية. قّدرت 
 للضماناتتتضمن القيمة العادلة  ).مليار درهم ٨٫٥: ٢٠١٣(مليار درهم  ٩٫١ بمبلغ ناتاإلدارة القيمة العادلة للضما

  يتمتع البنك بحق تخفيضها من التسهيالت الممنوحة. مرهونةودائع نقدية غير 
  

  لم يكن هناك أية رهونات متعلقة مقابل اإلستثمارات في األوراق المالية.
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  ة إيضاحات حول البيانات المالية الموحد
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

 (يتبـع) إدارة المخاطر  ٣٦
  

  مخاطر السيولةإدارة 
  التمويلية. اعلى الوفاء بإلتزاماته المجموعةتكمن في عدم مقدرة  التـيالمخاطر تلك مخاطر السيولة هي 

  

والتوجيهات  ارات العربية المتحدة المصرف المرآزي لدولة اإلمبموجب متطلبات السيـولة لديها  تدير المجموعة
متطلبات معدل النقد على إجمالي الودائع  المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة حدد  للمجموعة. الداخلية

% للودائع تحت الطلب وذلك حسب فترة اإليداعات. آما ويفرض ١٤% للودائع ألجل و ١على أن يتراوح بين 
(تضم  والسلفحيث أن القروض  ١:١معدل إستخدام إلزامي يبلغ  إلمارات العربية المتحدة المصرف المرآزي لدولة ا

األموال الثابتة. وتعرف عن لديها تاريخ إستحقاق أآثر من ثالثة أشهر) ال يجب أن تزيد  التـيإيداعات بين البنوك 
، للمجموعةعلى أنها تعني األموال الحرة  المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة األموال الثابتة من قبل 
اية مقابل مخاطر لديها فترة إستحقاق تزيد عن ستة أشهر وودائع العمالء الثابتة. وللحم التـيواإليداعات بين البنوك 

ومحاولة الحفاظ بعين اإلعتبار السيولة،  ةآخذ اموجوداتها وتقوم بإدارة مصادر أموالهالسيولة لقد نوعت المجموعة 
تقوم لجنة المخاطر بإعداد لها سيولة تسييل. التـيت المدرجة النقد واإلستثمارا معادالتبين النقد و أفضل النسب على

 التزاماتهالالمجموعة  من استيفاءإلدارة السيولة للتأآد  المجموعةسياسات ومراجعة وتطوير  ،معدالت السيولة ومراقبة
إلى لجنة الموجودات  لجنة المخاطرها توضع التـيلسيولة وفقًا للمعايير أوآلت مسؤولية إدارة مخاطر ا إستحقاقها. وقت

عام وآبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الخزينة والتمويل تتألف من نائب مدير  التـيو) ALCOوالمطلوبات (
  واإلستثمار.واالئتمان 

  

عند  المقابلة إلتزاماتهبشكل دائم آافية سيولة من وجود التأآد على إلدارة السيولة  تتبعه المجموعةالمنهج الذي  ينطوي
مقبولة أو أضرار محتملة لسمعة  غيـرة واإلجهادية وذلك بدون تكبد خسائر يإستحقاقها وذلك خالل األوضاع العاد

  .المجموعة
  

السيولة للموجودات والمطلوبات المالية  ملخصاتبخصوص  بوحدات العمل األخرىيقوم قسم الخزينة باإلتصال 
محفظة بفظ قسم الخزينة ة المتوقعة. ويحتستنتج من األعمال المستقبلي التـيالتدفقات النقدية المتوقعة  فاصيلوت

  آكل. المجموعةمن خالل أعمال  متوفرةموجودات مسيلة قصيرة األجل للتأآد من أن السيولة 
  

منتظم وذلك تحت سيناريوهات متنوعة تتم مراجعة الوضع اليومي للسيولة ويتم القيام بخصومات سيولة إجهادية بشكل 
ة واألوضاع اإلجهادية. إن جميع سياسات وإجراءات السيولة تخضع لمراجعة يتغطي آٍل من أوضاع السوق العاد

لسيولة والعمالت امراآز  يوضحي . تقوم اإلدارة العليا بمراجعة جدول الوضع اليومي الذلجنة المخاطروموافقة 
يتعين إتباعها لتصحيح الوضع، مع  التـيعداد تقرير ملخص يضم أية إستثناءات والخطوات ويتم إللمجموعة، األجنبية 

  .لجنة المخاطرا التقرير إلى هذ رفع
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٥٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
  إدارة مخاطر السيولة (يتبـع)

  

  على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات آما في  ا يليفيم
  

    أآثر من سنة   تاريخبدون    المجموع
إلى  أشهر ٣أآثر من 

     أشهر ٣خالل    سنة
    همألف در   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم

 الموجودات                    
 نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية   ٢،٥٩٦،٣٩٩   -   ١،٠٩٠،٩٣٠    ٢٠،٤٨٧    ٣،٧٠٧،٨١٦
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٢،٦٩١،٠٥٩   ٩٢،١١٨   -    -    ٢،٧٨٣،١٧٧
  قروض وسلف، صافي     ٨،٨٣٠،٧٥٣   ٦٧٣،٨٩٧     ٤،٥٧١،٣٠٥    ٤،١٤٧    ١٤،٠٨٠،١٠٢
  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة   ١٩،٩٧٩   ٦٥،٤٢٢   -    ١،٠٨١،٢٣٠    ١،١٦٦،٦٣١
  موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة   ٦٢،٤٥٥   ٩٨،٣٣٦   ٤٢٦،٠٣٩    ١٠،٥١٩    ٥٩٧،٣٤٩
  إستثمارات عقارية   -   -   -    ٣٣٦،١٤٣    ٣٣٦،١٤٣
  الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى   -   -   -    ٢٤٢،٠١٨    ٢٤٢،٠١٨

  موجودات أخرى      ٩٨١،٨٨٤     ٨١٣،٩٨٧     ٣٦،٥٤٥       ١٦،٣٩٠    ١،٨٤٨،٨٠٦
  ممتلكات ومعدات   -   -   -    ٢٩٢،٣٤١    ٢٩٢،٣٤١

٢٥،٠٥٤،٣٨٣  
  

٢،٠٠٣،٢٧٥  
  

٦،١٢٤،٨١٩ 
  

١،٧٤٣،٧٦٠ 
  

 مجموع الموجودات   ١٥،١٨٢،٥٢٩

                 
  

 المطلوبات وحقوق الملكية
  ودائع العمالء   ١١،٣٧١،١٤٥   ٥،٠٠٠،٤٤٩   ١٠٦،٦٢٧    ١،٣٢٢،٦٦١    ١٧،٨٠٠،٨٨٢

 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك   ٣٥،٢٧٩   ٣٧٠،٣٢٤   -    -    ٤٠٥،٦٠٣
  مطلوبات أخرى     ٨١٤،٤٤٩     ٦٢٧،٩١١   ٤٢،١٥٣       ٢١٦،١٢٦    ١،٧٠٠،٦٣٩
 قرض مشترك   -   ٧٣٤،٦٠٠   -    -    ٧٣٤،٦٠٠

  حقوق الملكية    -   -   -    ٤،٤١٢،٦٥٩    ٤،٤١٢،٦٥٩
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   ١٢،٢٢٠،٨٧٣   ٦،٧٣٣،٢٨٤   ١٤٨،٧٨٠    ٥،٩٥١،٤٤٦    ٢٥،٠٥٤،٣٨٣

  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
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٥٧  

  إدارة مخاطر السيولة (يتبـع)
  

  إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي:التقرير على أساس الفترة المتبقية من تاريخ  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات آما في فيما يلي
  

    أآثر من سنة   بدون تاريخ   المجموع
أشهر إلى  ٣أآثر من 

     أشهر ٣خالل    سنة
    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم

 الموجودات                    
 نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية   ٢،٤٣٥،٢٨٢   ١٩٥،٦٥٠   ٧٣٤،٩٧٨   ٣٤،٣٣٥   ٣،٤٠٠،٢٤٥
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٤،٠٢٣،٠٧٨   ٨٨،١٥٢   -   -   ٤،١١١،٢٣٠
  قروض وسلف، صافي   ٧،٤٣٠،٠٣٦   ١،٠٣٣،٢٥٨   ٤،٦٦٧،٨٠١   ٣،٦٥٤   ١٣،١٣٤،٧٤٩
  ة العادلةموجودات مالية أخرى بالقيم   ٣،١١٥   -   ٨٧،٦٣٦   ١،١٢٦،٥٧٩   ١،٢١٧،٣٣٠
  موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة   -   ١٠٨،٣٧٣   ٤٢٠،٩٩٦   ١٠،٢٧٦   ٥٣٩،٦٤٥
  إستثمارات عقارية   -   -   -   ٣٠٣،٦٧٨   ٣٠٣،٦٧٨
  الشهرة وموجودات غيـر ملموسة أخرى   -   -   -   ٢٤٩،٨٠٢   ٢٤٩،٨٠٢

  موجودات أخرى    ١،١٥٥،٨٥٠   ٢٩٤،٩٣٤   ٨،٠٢٧   ٢٧٧،٣٢٤   ١،٧٣٦،١٣٥
  ممتلكات ومعدات   -   -   -   ٢٧٩،٦٩٤   ٢٧٩،٦٩٤

٢٤،٩٧٢،٥٠٨ 
  

٢،٢٨٥،٣٤٢ 
  

٥،٩١٩،٤٣٨ 
  

١،٧٢٠،٣٦٧ 
  

 مجموع الموجودات   ١٥،٠٤٧،٣٦١
               

  

 المطلوبات وحقوق الملكية
  ودائع العمالء   ١١،٩٧٤،٢٣٣   ٥،١٦٤،٧٣٣   ٨٠،١٨٥   ١،١٥٤،٩١٥   ١٨،٣٧٤،٠٦٦

 وأرصدة مستحقة لبنوكودائع    ٣٨،٩٧٨   ٥٨،٣٥٨   -   -   ٩٧،٣٣٦
  مطلوبات أخرى   ١،٢٢٠،٧٦٥   ٣٢،٢٩٣   ٣٣،٣٧٢   ١٢٧،٤٥٥   ١،٤١٣،٨٨٥
 قرض مشترك   -   -   ٧٣٤،٦٠٠   -   ٧٣٤،٦٠٠

  حقوق الملكية    -   -   -   ٤،٣٥٢،٦٢١   ٤،٣٥٢،٦٢١
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   ١٣،٢٣٣،٩٧٦   ٥،٢٥٥،٣٨٤   ٨٤٨،١٥٧   ٥،٦٣٤،٩٩١   ٢٤،٩٧٢،٥٠٨
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٥٨  
  

  ضاحات حول البيانات المالية الموحدة إي
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
  

  إدارة مخاطر السوق
ة       ينتج عنها تقلبات في  التـيمخاطر السوق هي تلك المخاطر  ألدوات المالي تقبلية ل ة المس دفقات النقدي ة أو الت يم العادل  الق

ة وأسعار األسهم.         ات في الس غيـرللت نظرًا د وأسعار العمالت األجنبي ل معدالت الفوائ وم المجموعة  وق مث بتصنيف   تق

  تجارية أو بنكية. غيـرخاطر تجارية أو مخاطر التعرض إلى مخاطر السوق إما لم
  
  
  

 المحافظ التجارية –مخاطر السوق   أ)

بمحفظة  تحتـفظ المجموعةظة التجارية. بوضع حدود لدرجة المخاطر المقبولة إلدارة المحف يقام المجلس التنفيذ

بدرجة محدودة من  تحتفظ المجموعة. إلدارة مخاطر السوق في المحافظ التجارية، جيدةبصورة  إستثمارية متنوعة

المعامالت التجارية  ُتدارتقوم اإلدارة العليا بمراقبتها بشكل مستمر.  التـيو المختارةمخاطر السوق بناًء على السياسات 

حد إليقاف الخاص مع  المجموعةالخاص بواسطة وضع حدود للمعامالت التجارية لحساب  المجموعةلحساب 

  الخسائر.
  
  

بشكل رئيسي من أدوات حقوق الملكية في شرآات مدرجة باألسواق المالية في  للمـجموعةتتكون المحفظة التجارية 

  التجارية مقتصرة على مخاطر أسعار األسهم.  دولة اإلمارات العربية المتحدة. ولهذا فإن مخاطر السوق للمحفظة
  

 نتيجة للمجموعةالمدرجة ضمن المحافظ التجارية  لألسهم العادلة القيمة انخفاض مخاطر تمثل األسهم أسعار مخاطر إن

  الفردية.  األسهم وقيمة األسهم مؤشرات في مستويات اتغيـرللت
  

في مؤشرات األسهم مع إبقاء باقي  مقبول غيـرنتيجة ت ـوعةالمجمحقوق الملكية لدى  استثماراتحساسية  فيما يلي

  ات ثابتة:غيـرالمت
 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

  التأثير على الدخل السهم في سعر غيـرالت  التأثير على الدخل  السهم في سعر غيـرالت  السوق اتمؤشر
  درهمألف   %  درهمألف   %  

          

  ٩٠٧  %١+  ٨٥٤  %١+  عالميةأسهم أسواق 
  

  التجارية أو البنكية غيـر الحسابات –طر السوق امخ  ب)

ر  بشكل رئيسي  البنكية تجارية اوال غيـر للحساباتتنشأ مخاطر السوق  ى إث ـر تال عل دة  ات في  غي تعرضات  و، سعر الفائ
 .أسعار األسهمات غيـرتأسعار العمالت األجنبية و

  

  مخاطر اسعار الفائدة   )١
ـر اإلحتمال في أن الت ة من أسعار الفائد تنشأ مخاطر ة        غي يم األدوات المالي ى ق ؤثر عل د ت دة ق تتعرض  . ات في سعر الفائ
  .إضافة إلى الفـجوات بها قيمة الموجودات والمطلوباتعدم مطابقة لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة  المجمـوعة

  
  
  

ائج     ة دورية بصورحساسية معدالت الفوائد  لقياس ومراقبة المحاآاهنماذج  تستخدم المجموعة ة النت ل ومراجع تم تحلي وي
، بالتالي فإن القروض عائمةالمالية هي بمعدالت  المجموعةمن قبل اإلدارة العليا. حيث أن معظم موجودات ومطلوبات 

وإيداعات العمالء يتم إعادة تسعيرها بشكل متزامن ويتم الحصول على تحوط طبيعي وبالتالي يتم تقليل مخاطر معدالت 
تم الحد من     المجموعةائدة. إضافة إلى ذلك فإنه يتم إعادة تسعير موجودات ومطلوبات أسعار الف المالية سنويًا وبالتالي ي

  مخاطر معدالت أسعار الفائدة.
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٥٩  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
  ئدة (يتبـع)مخاطر اسعار الفا  )١

  آانت آما يلي: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب بناًء على أساس ترتيبات إعادة تسعير الفائدة  للمجموعةإن حساسية أسعار الفائدة 
  

   أآثر من سنة   لسعر الفائدة حساسة غيـر   المجموع
إلى  أشهر ٣أآثر من 

الفعلي للعائدالمتوسط المرجح     أشهر ٣خالل     سنة   
       ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم

 الموجودات                      
 نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية  %١٫٠٥    ١،٨٥٣،٣٤١    -    ٦٩٤،٢٤٥    ١،١٦٠،٢٣٠    ٣،٧٠٧،٨١٦
 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك  %٠٫٢٥    ١،٤١٥،١٨٧    -    -    ١،٣٦٧،٩٩٠    ٢،٧٨٣،١٧٧
١٤،٠٨٠،١٠

٢    
٧،٨٩٤     

  
٩١،٧٧٠  

  
١٢٢،٣٨٨  

  
١٣،٨٥٨،٠٥٠  

  
٦٫٤٣%  

  قروض وسلف، صافي
  أدوات حقوق الملكية–موجودات مالية أخرى  -    -    -    -    ١،١٦٦،٦٣١    ١،١٦٦،٦٣١
  سندات دين –موجودات مالية أخرى   %٦٫١٧    ٧٧،٠٧٤    ٨٧،٤٥٠    ٤٢٣،٨٦٨   ٨،٩٥٧    ٥٩٧،٣٤٩
  ات عقاريةإستثمار  -    -    -    -    ٣٣٦،١٤٣    ٣٣٦،١٤٣
  الملموسة األخرىغير الشهرة والموجودات   -    -    -    -    ٢٤٢،٠١٨    ٢٤٢،٠١٨

  موجودات أخرى   -    -    -    -    ١،٨٤٨،٨٠٦    ١،٨٤٨،٨٠٦
  ممتلكات ومعدات  -    -    -    -    ٢٩٢،٣٤١    ٢٩٢،٣٤١

٢٥،٠٥٤،٣٨
٣    

٦،٤٣١،٠١٠  
  

١،٢٠٩،٨٨
٣    

٢٠٩،٨٣٨  
  

١٧،٢٠٣،٦٥٢  
 مجموع الموجودات    

 المطلوبات وحقوق الملكية                      
١٧،٨٠٠،٨٨

٢    
٣،٦٢٧،٥٣١  

  
١١،٠١٩  

  
٤،٣٣٥،٢٥٥  

  
٩،٨٢٧،٠٧٧  

  
٢٫١٧%  

 ودائع العمالء
 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك  %١٫١٣    ٢٥،٥٦١    ٣٧٤،٦٤٦    -    ٥،٣٩٦    ٤٠٥،٦٠٣

  مطلوبات أخرى  -    -    -    -    ١،٧٠٠،٦٣٩    ١،٧٠٠،٦٣٩
 كقرض مشتر  %١٫٤٨    ٧٣٤،٦٠٠    -    -    -    ٧٣٤،٦٠٠

  حقوق الملكية   -    -    -    -    ٤،٤١٢،٦٥٩    ٤،٤١٢،٦٥٩
٢٥،٠٥٤،٣٨

٣    
٩،٧٤٦،٢٢٥  

  
١١،٠١٩  

  
٤،٧٠٩،٩٠١  

  
١٠،٥٨٧،٢٣٨  

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية    
-  

  
)٣،٣١٥،٢١٥(  

  
١،١٩٨،٨٦

٤    
)٤،٥٠٠،٠٦٣(  

  
٦،٦١٦،٤١٤  

  فجوة البنود المدرجة في بيان المرآز المالي    
-  

  
-  

  
٣،٣١٥،٢١

٥    
٢،١١٦،٣٥١  

  
٦،٦١٦،٤١٤  

  فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراآمة    
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٦٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
  مخاطر اسعار الفائدة (يتبـع)  )١

  

  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١دة تسعير الفائدة أو تواريخ اإلستحقاق أيهما أقرب آما في بناًء على أساس ترتيبات إعاللمجموعة حساسية أسعار الفائدة  فيما يلي
  

   المجموع
غيـر حساسة لسعر 

    أآثر من سنة   الفائدة
أشهر إلى  ٣أآثر من 

    أشهر ٣خالل    سنة 
 للعائدالمتوسط المرجح 

    الفعلي
       ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم

 جوداتالمو                      
 نقد وأرصدة لدى بنوك مرآزية  %١٫٦٨    ١،٦٦٨،٨٩٧    ٤١،٤٢٠    ٤٩٩،٩٠٦    ١،١٩٠،٠٢٢    ٣،٤٠٠،٢٤٥
 إيداعات وأرصدة مستحقة من البنوك  %٠٫٣٥    ٢،٢٧١،٣١٢    -    -    ١،٨٣٩،٩١٨    ٤،١١١،٢٣٠
  قروض وسلف، صافي  %٦٫٨٤    ١٢،٨٢١،٧٠٦    ١٢٢،١٩٣    ٩٣،٤٥٩    ٩٧،٣٩١    ١٣،١٣٤،٧٤٩

١،١٢٩،٦٩٤    ١،١٢٩،٦٩٤    -    -    -    
أدوات حقوق –موجودات مالية أخرى  -

  الملكية
  سندات دين –موجودات مالية أخرى   %٦٫٥٥    ٦٩،٧٠٦    ١٦٦،٦٩٢    ٣٥٢،١٠١    ٣٨،٧٨٢    ٦٢٧،٢٨١
  إستثمارات عقارية  -    -    -    -    ٣٠٣،٦٧٨    ٣٠٣،٦٧٨

٢٤٩،٨٠٢    ٢٤٩،٨٠٢    -    -    -    
الملموسة غير الشهرة والموجودات   -

  األخرى
  موجودات أخرى   -    ١،٢٥٤    -    -    ١،٧٣٤،٨٨١    ١،٧٣٦،١٣٥
  ممتلكات ومعدات  -    -    -    -    ٢٧٩،٦٩٤    ٢٧٩،٦٩٤

 مجموع الموجودات      ١٦،٨٣٢،٨٧٥    ٣٣٠،٣٠٥    ٩٤٥،٤٦٦    ٦،٨٦٣،٨٦٢    ٢٤،٩٧٢،٥٠٨
 المطلوبات وحقوق الملكية                      

 ودائع العمالء  %٢٫٤٣    ٩،٠١٤،٤٩٥    ٤،٧٤٥،٥١١    ٣،٣٥٧    ٤،٦١٠،٧٠٣    ١٨،٣٧٤،٠٦٦
 ودائع وأرصدة مستحقة لبنوك  %٠٫١١    ٦١،٤٦٥    ٧٧١    ٥١٤    ٣٤،٥٨٦    ٩٧،٣٣٦

  مطلوبات أخرى  -    -    -    -    ١،٤١٣،٨٨٥    ١،٤١٣،٨٨٥
 قرض مشترك  %١٫٤٩    ٧٣٤،٦٠٠    -    -    -    ٧٣٤،٦٠٠

  حقوق الملكية   -    -    -    -    ٤،٣٥٢،٦٢١    ٤،٣٥٢،٦٢١
 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية      ٩،٨١٠،٥٦٠    ٤،٧٤٦،٢٨٢    ٣،٨٧١    ١٠،٤١١،٧٩٥    ٢٤،٩٧٢،٥٠٨

-    )٧،٠٢٢،٣١٥    )٤،٤١٥،٩٧٧(    ٩٤١،٥٩٥    )٣،٥٤٧،٩٣٣      
فجوة البنود المدرجة في بيان المرآز 

  المالي
  فجوة حساسية أسعار الفائدة المتراآمة      ٧،٠٢٢،٣١٥    ٢،٦٠٦،٣٣٨   ٣،٥٤٧،٩٣٣    -    -
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٦١  
  

  موحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
  مخاطر اسعار الفائدة (يتبـع)  )١

حساب القيمة الحالية، في  يتم إستخدامه(العائد الفعلي) لالداة المالية النقدية هو المعدل الذي عندما  سعر الفائدة الفعالإن 
د  غير ن البنود بدو ينتج عنه القيمة المدرجة لألداة ألدوات     . الخاضعة للفوائ اريخي ل دل ت دل هو مع دل   إن المع ذات المع

ـي الثابت  أة    الت ة المطف دل  ،تظهر بالتكلف ألدوات    ومع ة ل ائم     السوق الحالي دة الع دل الفائ ـي األدوات  أوذات مع تظهر   الت
  بالقيمة العادلة.

  

ة  حقوق الملو الموحد يظهر الجدول التالي حساسية بيان الدخل ـر نتيجة ت  للمجموعة كي في معدالت    ومنطقي  محتمل  غي
دة     ات ثابتة. إن حساسية بيان الدخل هو غيـرالفائدة مع إبقاء باقي المت دل الفائ ر المفترض في مع ى صافي    تأثير التغي عل

ات  إيرادات الفوائد لسنة واحدة بناًء على الموجودات  ة ال  والمطلوب ـر المالي ة    غي ات المالي ة والمطلوب ذات معدالت   تجاري
ـر نتيجة الت   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بما في ذلك التأثير على أدوات التحوط آما في المعومة فائدة ال المحتمل في معدالت     غي

ع ذات معدالت     الموجودات المالية. يتم إحتساب حساسية حقوق الملكية بإعادة تقييم الفائدة دة  الالمتاحة للبي ة الفائ ا   ثابت بم
دة   غيـرنتيجة ت ٢٠١٤ديسمبر  ٣١آما في  تحوط المتعلقة بهاالأدوات  تأثيرفي ذلك  ل    .محتمل في معدالت الفائ تم تحلي ي

ابات حساسية حقوق الملكية على أساس مدة اإلستحقاق لألصل أو عقد المقايضة. يتم مراقبة جميع   البنك المتعرضة   حس
  .الدراهم بآالفتم إظهار الحساسيات المتعلقة بها يترآيزات العمالت ووتحليلها ل

  

    حساسية حقوق الملكية      ٢٠١٤

  
  العملة

في الزيادة 
  األساس

حساسية 
إيرادات 
  الفوائد

أشهر أو  ٦
  سنة أو أقل  أقل

 ٥ – ١من 
سنوات أو 

  أقل
أآثر من 

  سنوات ٥
المجموع 
٢٠١٤  

            

  ١٠٫٨١٣  -  -  -  -  ١٠٫٨١٣  ٢٥+  درهم
دوالر 
  أمريكي

+٣٫٧٤٩(  -  -  -  -  )٣٫٧٤٩(  ٢٥(  

  )٣٩٢(  -  -  -  -  )٣٩٢(  ٢٥+  أخرى
  

    حساسية حقوق الملكية      ٢٠١٣
  

  العملة
في الزيادة 
  األساس

حساسية 
  إيرادات الفوائد

أشهر أو  ٦
  سنة أو أقل  أقل

 ٥ – ١من 
  سنوات أو أقل

أآثر من 
  سنوات ٥

المجموع 
٢٠١٣  

            

  ١٠٫٦٣٧  -  -  -  -  ١٠٫٦٣٧  ٢٥+  درهم
دوالر 
  أمريكي

+٢٫٨١٧(  -  -  -  -  )٢٫٨١٧(  ٢٥(  

  )٣١٧(  -  -  -  -  )٣١٧(  ٢٥+  أخرى
  

  مخاطر العملة   )٢
ة. إن مجلس اإلدارة    غيـرقيم األدوات المالية نتيجة ت غيـرمخاطر ت فيتتمثل مخاطر العملة  في معدالت العمالت األجنبي

تم إستخدام أدوات تح     التـيوة يضع حدود لمستويات الترآيزات لكل عمل ا ي د من   يتم مراقبتها بشكل يومي، آم وط للتأآ
  في العمالت األجنبية ضمن الحدود.  المجموعةإبقاء ترآيزات 

ر المجموعة تجاه يتم التعامل بها وذلك لتقليل مخاط التـيبصورة رئيسية بنفس العمالت  المجموعةموجودات  تمول
بتمويل نشاطات اإلعتيادية  المخاطر العمالت األجنبية ضمن سياق أعمالهالمجموعة تعرض العمالت األجنبية. ت

يتم  التـيو. يقوم المجلس التنفيذي بوضع حدود لمستوى التعرض لكل عملة وذلك للمراآز الليلية واليومية اعمالئه
، للعمالتجوهري صافي تعرض المجموعة ، لم يكن لدى ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مراقبتها من قبل اإلدارة العليا. آما في 

لدى  التـييوضح الجدول أدناه العمالت  تمدة من قبل المجلس التنفيذي.آما آانت جميع التعرضات ضمن الحدود المع
  تعرضات جوهرية لها: المجموعة

  

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم
      مايعادله    مايعادله

      طويل (قصير)    طويل (قصير)
  دوالر أمريكي  )١٧٨،٤٢٣(  )٨٧٫٦٣٨(

  يورو   ٣٦٩  ١٫٠٤٦
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٦٢  
  

  المالية الموحدة  إيضاحات حول البيانات
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  إدارة المخاطر (يتبع)  ٣٦
  مخاطر العملة (يتبع)  )٢

اء     غيـرإن التحليل الموضح أدناه يحتسب تأثير ت محتمل في معدل العمالت مقابل درهم اإلمارات العربية المتحدة مع إبق
دخل     غيـرباقي المت ان ال ى بي ة عل ة للموجودات    موحد  الات الثابت ة العادل ات  (نتيجة القيم ة   والمطلوب ة  المالي ر التجاري  غي

ة      غيـر(نتيجة ت حقوق الملكيةالحساسة للعملة) وعلى  ود صرف عمالت أجنبي القيمة العادلة لعقود مقايضات العملة وعق
ة،    الموحـد الدخل آجلة مستخدمة للتحوط للتدفقات النقدية). يظهر التأثير اإليجابي زيادة محتملة في بيان وق الملكي أو حق

  أو حقوق الملكية. الموحـد بينما يظهر التأثير السلبي إنخفاض محتمل في بيان الدخل
 

 (ألف درهم)

  العمالت آما فيتعرض 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  % عملةفي سعر ال غيـرالت

 
في صافي  غيـرالت

  الدخل

  
 في حقوق غيـرالت

  الملكية
        

  -   )٨٫٩٢١( %٥+  دوالر أمريكي
  -   ١٨ %٥+ يورو

        

 (ألف درهم)

  تعرض العمالت آما في
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  
  في سعر العملة % غيـرالت

 
في صافي  غيـرالت

  الدخل

  
في حقوق  غيـرالت

  الملكية
        

  -   )٤٫٣٨٢( %٥+  دوالر أمريكي
  -   ٥٢ %٥+ يورو

  
  

  مخاطر أسعار األسهم   )٣
ة نتيجة    غيـراالستثمارية  المجموعةخفاض في القيمة العادلة لألسهم في محفظة تمثل مخاطر أسعار األسهم اإلن التجاري

  ات محتملة مقبولة في معدالت مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية.غيـرت
  

دخل      آموجودات مالية  للمجموعةاستثمارات حقوق الملكية المدرجة إن التأثير على  ة من خالل ال ة العادل الشامل  بالقيم
  ات ثابتة هي آما يلي:غيـرمحتمل في مؤشرات األسهم مع إبقاء باقي الت غيـرنتيجة ت اآلخر

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  

    سعر السهم غيـرت  مؤشر السوق
التأثير على حقوق 

  الملكية
سعر  غيـرت

  التأثير على حقوق الملكية    السهم
  ألف درهم    %  ألف درهم    %  

              

 أسهمأسواق 
  عالمية

+١٫١٢٦    %١+  ١٫٠٨١    %١  

  التشغيليةمخاطر ال

ال       المخاطر التشغيليةتعّرف  على أنها المخاطر الناتجة عن مشاآل أنظمة التشغيل واألخطاء البشرية أو الغش واإلحتي
عواقب أو العوامل الخارجية. وفي حالة فشل الضوابط بالعمل آما ينبغي، فإن مخاطر التشغيل قد تسبب تشويه للسمعة و

ع المخاطر التشغيلية، ولكن        تستطيع المجموعة قانونية وتنظيمية وبالتالي تؤدي إلى خسارة مالية. ال  تخلص من جمي ال
ة،      ة واإلستجابة للمخاطر المحتمل ل   فيكون باستطاعة المجموعة   بوجود إطار للضوابط الرقابية ومن خالل المراقب تقلي

و    ة وج وابط الرقابي تمل الض اطر. تش ذه المخ ام،   ه ي المه ال ف تخدامد فصل فّع دريب   واالس ويات وت راءات التس وإج
 الموظفين وإجراءات التقييم، بما في ذلك إستخدام التدقيق الداخلي.
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  آفاية وإدارة رأس المال  ٣٧
  إدارة رأس المال

، إلى مـا بيان المرآز المالي المـوحدمجموعة عند إدارة رأس المال، وهو مفهوم أشمل من "حقوق الملكية" في تهدف ال
  يلي:

  

 لدولة اإلمارات العربية  المصرف المرآزيالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن  وفقبمتطلبات رأس المال  االلتزام
 ؛المتحدة

  ار في العمل وزيادة العائدات للمساهمين؛ وعلى اإلستمر المجموعةالمحافظة على مقدرة 
 هااإلحتفاظ بقاعدة رأس مال قوية بهدف مواصلة تطور أعمال.  

  

ك ب   لمال النظامي له بشكل مستمر آفاية رأس المال واستخدام رأس اتراقب المجموعة  تعينة في ذل تنادًا   ، مس ات إس التقني
ة   اديء التطويري ى المب ـيإل ازل والمصر  الت ة ب عتها لجن دة.   وض ة المتح ارات العربي ة االم زي لدول ع ف المرآ وترف

  .آل ثالثة أشـهرمات المطلوبة إلى لجنة الرقابة المعلو
  

زي  غ المصرف المرآ دة  أبل ة المتح ارات العربي ة اإلم ي ، لدول يمف م  التعم ا ٢٧/٢٠٠٩رق اريخ الص وفمبر  ١٧در بت ن
اريخ   ٢تطبيق المقاربة الموحدة لبازل "بدة البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتح جميع، ٢٠٠٩ " إعتبارًا من ت

ان والسوق        ة الموحدة بخصوص مخاطر اإلئتم ـي والتعميم. أصدر البنك المرآزي مسودة توجيهات لتطبيق المقارب  الت
ة بح     - ٢القائمة موجب متطلبات بللتقرير  البنوك من المتوقع أن تمتثل ال الداخلي ة رأس الم يم آفاي ول مارس   عملية تقي ل

وك    المصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  . أما بالنسبة للمخاطر التشغيلية، فقد أعطى  ٢٠١٠ ار للبن الخي
د     دة. وق ة الموح ية أو المقارب دالئل األساس ة ال تخدام مقارب ـر    باس نهج المؤش تخدام "م ى اس ة عل ار المجموع ع اختي وق

ات   األساسي". تبلغ نسبة ة ر متطلب ازل "   آفاي ال بموجب ب ـي ، وهي النسبة   %١٢،"٢أس الم ا     الت يجب المحافظة عليه
  .على الدوام

  

  " هي آما يلي:٢إن النسب المحتسبة بما يتماشى مع بازل "
 

    ٢بازل 
٢٠١٤  ٢٠١٣    

    ألف درهم  ألف درهم
  "١رأس المال الطبقة األولى "    

  رأس المال   ٢،١٠٠،٠٠٠    ٢،١٠٠،٠٠٠
  أسهم محتفظ بها في الخزينة   )١٩٦،٧٢٦(    )٣٢٧،٧٩٢(

  إحتياطي قانوني    ١،٠٥٠،٠٠٠    ١،٠٨٥،٣٥٧
  احتياطيات طوارئ واحتياطيات عامة   ٥٥٠،٠٠٠    ٥٠٦،١٢٥
  أرباح مستبقاة   ٥٤٣،٤٢٧    ٥٧٩،١٢٩
  حصة األطراف غيـر المسيطرة في الشرآات التابعة   ٢١١،٩٤٩    ٢١٠،٤٥٥

  الملموسة األخرىغير موجودات الشهرة وال   )٢٤٢،٠١٨(    )٢٤٩،٨٠٢(
٤،٠١٦،٦٣٢    ٣،٩٠٣،٤٧٢     

  "٢رأس المال الطبقة الثانية "       
  للقروض والسلف المجمع إنخفاض القيمة  مخصص   ٢٤٢،٤٥٩    ٢٣٦،٨٩٠
  التغيـر التراآمي في القيمة العادلة   ٦٩،٣٠٤    ٨٩،٧٠٦
٣١١،٧٦٣    ٣٢٦،٥٩٦     

  النظامي مجموع رأس المال   ٤،٣٢٨،٣٩٥    ٤،٢٣٠،٠٦٨
  الموجودات المرجحة بالمخاطر:       

  مخاطر اإلئتمان   ١٧،٩٣٥،٨٥١    ١٨،٠٥٨،٨٠١
  مخاطر السوق   ١٠٦،٩٥٧    ٥،٤٤٨

  مخاطر التشغيل   ١،٤٠٣،٣٦٩    ٨٨٦،٩٧٣
  مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر   ١٩،٤٤٦،١٧٧    ١٨،٩٥١،٢٢٢

  نسبة آفاية رأس المال   %٢٢٫٢٦    %٢٢٫٣٢



  ساهمة عامةشرآة م -بنك الشارقة 

  

٦٤  
  

  البيانات المالية الموحدة  إيضاحات حول
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  لألدوات المالية  القيمة العادلة ٣٨
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائراإلستثمارات 

ائر      تمثل اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة  اح أو الخس ة من خالل األرب تثمارات  اأو المحددة بالقيمة العادل إلس
دم   التـيوفي أوراق مالية  دات   فرصة   للمجموعة تق ى عائ اح و  من خالل    للحصول عل اح  توزيعات األرب مكاسب  وأرب

اجرةال ة مت اع قيم ة  وارتف ة مدرج تثمارات أوراق ملكي ك االس ال. تتضمن تل ة رأس الم ا العادل تند قيمه عار  تس ى أس عل
داخلي       غيـرضمن سندات ، آما تت٢٠١٤ديسمبر  ٣١اإلغالق المعلنة آما في  يم ال ة من التقيي ا العادل مدرجة تستمد قيمه

يم مستوحاة من     ، الذي يتم وفقًا ألنظمة التسعير المقبولة بشكل عام أسعار  علمًا بأن جميع المدخالت المستخدمة في التقي
  السوق المالحظة.

  

  اآلخر الشاملمدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل  غيـرإستثمارات 
ة   ات المالي ة    الموحدة  تتضمن البيان ى أوراق مالي ـر عل غ      غي ا بمبل ون   ٩٧٤مدرجة محتفظ به م ملي  ٩٧٧: ٢٠١٣( دره

يتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة، نماذج خصم  التـيو) درهممليون 
عترف بها، ويتضمن ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية ونماذج التسعير الم

  التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى المستخدمة عادًة من قبل السوق.
  

ـي لتحديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات  دفق       الت ل خصم الت ا باستخدام تحلي ّدر قيمته ل     تق ى المدى الطوي ة، عل ات النقدي
% ٢٠% إلى ١٤% وتعديل مخاطر معدالت الخصم أو القيمة السوقية في حدود ٢عامًال من عوامل نمو األرباح بنسبة 

بة         ل بنس دى الطوي ى الم اح عل و األرب ل نم ان عام تخدمة. إذا آ ع      ١٠٠المس اء جمي ع إبق ل م ية أعلى/أق ة أساس نقط
ون   ٢٫٤: ٢٠١٢( درهممليون  ٢٫٦القيمة الدفترية لألسهم ستزيد/ تقل بواقع  ات األخرى ثابتة، فإنغيـرالمت م ملي . )دره

ة السوقية في حدود        اء       ١٠٠بالمقابل، إذا آانت مخاطر تعديل معدالت الخصم أو القيم ل مع إبق نقطة أساسية أعلى/أق
ل   غيـرجميع المت ة سوف تق ع   ات األخرى ثابتة، فإن القيمة العادلة لألوراق المالي د بواق ون   ٥٫٧/ تزي م ملي : ٢٠١٣( دره

  ).درهممليون  ٥٫٢
  

وذج              التـياالستثمارات تمثل  ة في نم ة مدخالت هام ة وأسعار األسهم في الشرآات المماثل ة نسب المقارن تستخدم قيم
ع المت ٥التقييم. إذا آانت أسعار أسهم الشرآات المماثلة  ـر % أعلى/ أقل في حين أن جمي إ   غي ة ف ة  ات األخرى ثابت ن القيم

  ).درهممليون  ٤٧: ٢٠١٣( درهممليون  ٣٦العادلة لألوراق المالية ستزيد/ تقل بواقع 
  

ا المدرجة آجزء من الت      غيـرأثر التب االعتـرافتم  ابقًا بقيمته ـر في تقييم القيمة العادلة والمعترف بها س ة  غي ات المتراآم
  في القيمة العادلة في حقوق المساهمين.

  

  بالتكلفة المطفأةالمقاسة لموجودات المالية القيمة العادلة ل
يم  ترى أدناه، ل وفي الجدباستثناء ما هو مبين  ة  اإلدارة أن الق واردة      الدفتري ة ال ات المالي المدرجة للموجودات والمطلوب

  تقارب قيمها العادلة.الموحدة في البيانات المالية 
  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
 القيمة العادلة  الدفترية  القيمة  القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

      موجودات مالية 
ة  - رى بالتكلف ة أخ ودات مالي موج

 ٥٤٧٫٥٨٣ ٥٣٩٫٦٤٥  ٦٠٤،٢٨٣  ٥٩٧،٣٤٩ المطفأة 
  

  بالتكلفة المطفأة على أساس أسعار السوق.المقاسة  العادلة للموجودات المالية األخرىالقيمة  ُتبنى
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٦٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  (يتبع) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  (يتبـع) لألدوات المالية  القيمة العادلة ٣٨
  الموحد بقياس القيمة العادلة في بيان المرآز المالي االعتـراف

ى المستويات     رافاالعتـيتم قياسها بعد  التـيالجدول التالي تحليًال لألدوات المالية يقدم  األولي بالقيمة العادلة، مقسمة إل
  القيمة العادلة. فيها مالحظةيمكن  التـياستنادًا إلى الدرجة  ٣إلى  ١من 

  

  ة (   ١المستوى ـر قياس القيمة العادلة هي تلك المستمدة من األسعار المتداول ة      غي ة) في أسواق األوراق المالي المعّدل
 المطابقة. النشطة للموجودات أو المطلوبات

  تمدة من    ٢المستوى ر أخرى   مدخالت قياس القيمة العادلة هي تلك المس ) ١األسعار المدرجة ضمن المستوى (     غي
ـي كٍل    الت عار) أو بش ي األس ا ف رًة (آم ا مباش ات، إم ودات أو المطلوب ي الموج ا ف ن مالحظته ـريمك مباشر (أي  غي

 ).نظاميـة غيـري أسـواق المدرجـة فالمستمدة من األسعار، بما فيها األسعار 
  ـي قياس القيمة العادلة هي تلك المستمدة من تقنيات التقييم  ٣المستوى ات   مدخالت ل تشمل   الت لموجودات أو المطلوب

 ملحوظة). غيـربيانات السوق (بيانات إلى مالحظاتها  فيال تستند  التـي
  

  المجموع
المستوى 

 الثالث
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 األول
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ ألف درهم ألف درهم ألف درهم لف درهمأ
        

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة             
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر             

  أدوات ملكية ُمدرجة -    ١٩،٩٧٩    -    -    ١٩،٩٧٩
  درجـةم غيـرأدوات دين  -    -    ٦٥٫٤٢٢    -    ٦٥٫٤٢٢

              

  الشامل اآلخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل             
١٠٧،٥٦

  أدوات ملكية مدرجة    ١٠٧،٥٦٩    -    -    ٩
٩٧٣،٦٦

  أدوات ملكية غيـر مدرجة    -    -    ٩٧٣،٦٦١    ١
١،١٦٦،٦

  المجموع    ١٢٧،٥٤٨    ٦٥،٤٢٢    ٩٧٣،٦٦١    ٣١
  أخرى / مطلوبات موجودات                

  للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة     -    ٤٤    -    ٤٤
  للمشتقات السالبةالقيمة العادلة     -    )٣(    -    )٣(

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
        

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة             
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر             

  درجةأدوات ملكية ُم -   ٣٫١١٥   -   -   ٣٫١١٥
  أدوات دين غيـر مدرجـة -   -   ٨٧٫٦٣٦   -   ٨٧٫٦٣٦

              

  الشامل اآلخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل             
  أدوات ملكية مدرجة   ١٤٩٫٨١٨   -   -   ١٤٩٫٨١٨
  أدوات ملكية غيـر مدرجة   -   -   ٩٧٦٫٧٦١   ٩٧٦٫٧٦١
١٫٢١٧٫٣

 مجموعال  ١٥٢٫٩٣٣   ٨٧٫٦٣٦   ٩٧٦٫٧٦١   ٣٠
  أخرى موجودات        
  للمشتقات السالبةالقيمة العادلة     -    )٩٣(    -    )٩٣(

  

  .الحالية السنةخالل  ٢و  ١تحويالت بين المستوى  تتم أيةلم 
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٦٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  

  (يتبع) ٢٠١٤ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

  الية (يتبع)لألدوات الم  القيمة العادلة ٣٨
  

  :الشامل اآلخرقياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الدخل   ٣تسوية المستوى 
٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درهـم  ألف درهـم  
        

  ٩٥٢٫٥٥٣    ٩٧٦،٧٦١    الرصيد اإلفتتاحي
  ٧٫٩١٠    -    إضافات 

  ١٦٫٢٩٨    )٣،١٠٠(    الشامل اآلخرل المعترف به في الدخ (الخسائر) / األرباح
  ٩٧٦٫٧٦١    ٩٧٣،٦٦١    الرصيد النهائي

  
  عتماد البيانات المالية الموحدة ا  ٣٩

  

  .٢٠١٥ فبراير ١٤تم اعتماد البيانات المالية الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


