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  المرحليةالمالية تقرير المراجعة والمعلومات 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهرالستة لفترة 



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 
  

   المرحلية المالية تقرير المراجعة والمعلومات
   ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة 
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  ير مراجعة المعلومات المالية المرحلية رقت
 

١  
 

  بيان المرآز المالي الموجز الموحد 
 

٢  
 
  )غير مدقق(ن الدخل الموجز الموحد ايب
 

٣  
 
  )غير مدقق(ن الدخل الشامل الموجز الموحد ايب
 

٤  
 
  وق الملكية الموجز الموحد قح ن التغيرات فيايب
 

٥  
 
  )غير مدقق(ة الموجز الموحد يدنقن التدفقات الايب
 

٦  
 

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 

١٧ – ٧   



  

   مرحليةالمالية المعلومات التقرير مراجعة 
  

  
  إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

   شرآة مساهمة عامة – بنك الشارقة
  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 
  

  مقدمـة
ان ال  ة بي ا بمراجع ارقة   قمن ك الش ق لبن د المرف وجز الموح الي الم ز الم ة    -مرآ اهمة عام رآة مس ك("ش ة ") البن رآاته التابع وش

رات في         الموجز بيان الدخل وآٍل من  ٢٠١١يونيو  ٣٠آما في ، ")مجموعةال(" ان التغي دخل الشامل الموجز الموحد، بي ان ال الموحد، بي
مسؤولة   المجموعة  إن إدارة .أشهر المنتهية بذلك التاريخالستة لفترة قدية الموجز الموحد حقوق الملكية الموجز الموحد وبيان التدفقات الن

م    دولي رق ة    " ٣٤عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعيار المحاسبي ال ة المرحلي ارير المالي ". التق
  .ت المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتناإن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلوما

  المراجعـةأعمال نطاق 
م      ة رق ات المراجع دقق         "  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول عملي ا م وم به ي يق ة الت ة المرحلي ة المعلومات المالي مراجع

تقل  ابات المس أةالحس ة ا".  للمنش ة المرحلي ات المالي ة المعلوم ارات، بشكل رئيسي من األشخاص تتضمن مراجع إجراء اإلستفس ام ب لقي
ة أخرى           ة وإجراءات مراجع اع إجراءات تحليلي بية، وإتب ة والمحاس ا من      . المسؤولين عن األمور المالي ـل جوهري ة أق إن نطاق المراجع

ي يمكن    نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول ع ـة الت لى تأآيد حول جميع األمور الهام
  .لذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها. أن يبينها التدقيق

  ستنتـاجاإل
ـة          أن المعلومات المالي اد ب ى اإلعتق دعونا إل ا ي ا م ة  استنادًا إلى مراجعتنا، لم يتبين لن واحي        المرحلي ع الن تم إعدادها، من جمي م ي ة ل المرفق

  .٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الجوهرية، وفقًا
 

  )الشرق األوسط(ند توشآديلويت
 
 
 

  سنداحةيوسفسابا
 ٤١٠رقم القيد

  ٢٠١١يوليو٢٧
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٢  
  

  بيان المرآز المالي الموجز الموحد 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠آما في 

  ديسمبر ٣١
٢٠١٠  

  يونيو ٣٠  
٢٠١١  

  إيضاح
   )غير مدققة(    )مدققة(

    درهـم ألف    درهـم ألف
  الموجـودات       

            

 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٨   ٢.٤٣٨.٢٥١    ١.٨٣٣.٥٥٠
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٩   ٢.٩٧٦.٣٩٧    ٣.٢٧٢.٤٥٢
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠    ١٢.٦٥٤.٦٠٥    ١٢.١٠٦.٨٤٠

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة ١١   ١.٠٧٨.٦٧٢    ٨٨٨.١٠٤
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة ١١    ٧٦١.٨٥٨    ٩٠٢.٥٣٠
  إستثمارات عقارية     ١٤٩.٦٦٥    ١٤٩.٦٦٥
 ملموسة أخرىغير الشهرة وموجودات      ٢٦٩.٢٦٢    ٢٧٣.١٥٣
  موجودات أخرى     ٦٩٢.٦٧٨    ٩٦٤.١٠٤
  ممتلكات ومعدات     ٢٧٩.٢٣٧    ٢٢٧.٢٨٢

  
  

  
    

            

  الموجوداتمجموع     ٢١.٣٠٠.٦٢٥    ٢٠.٦١٧.٦٨٠
  

  

  

      

  المطلوبات وحقوق الملكية         
            

  المطلوبات         
  ودائع العمالء ١٢    ١٥.٤٤٦.٤١٦    ١٤.٣٧٧.٣٢٧

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٣    ٣٥٨.٥٠٠    ٤٢٣.٩٧٩
  مطلوبات أخرى     ٧٢٧.٧٧٥    ٨٧٠.٤٩٢
  قرض مشترك  ١٤    ٥٥٠.٩٥٠    ٥٥٠.٩٥٠

  
  

  
    

            

  مجموع المطلوبات     ١٧.٠٨٣.٦٤١     ١٦.٢٢٢.٧٤٨
  

  
  

      

  وق الملكية حق         
  المال واإلحتياطياترأس         

  رأس المال    ٢.١٠٠.٠٠٠    ٢.١٠٠.٠٠٠
  أسهم خزينة ١٥   )١٣٢.٨٦٦(    )٢.٦٥٧(

  احتياطي قانوني    ١.٠٨٥.٣٥٧    ١.٠٨٥.٣٥٧
  ي طوارئاحتياط     ٣٢٩.٢١٣    ٣٢٩.٢١٣
  ضافيةإحتياطيات إ     ٣٠.٣٩٠    ٣٠.٣٩٠

 التغيرات المتراآمة في القيم العادلة     ١٦.٩١٤    )١١.٤٥٤(
  األرباح المستبقاه     ٥٥٣.٧١٢    ٦٤٠.٤٣٦

  
  

  
      

            

 مجموع حقوق الملكية للمساهمين في الشرآة األم    ٣.٩٨٢.٧٢٠    ٤.١٧١.٢٨٥
  غير المسيطرةاألطراف      ٢٣٤.٢٦٤    ٢٢٣.٦٤٧

  
  

  
      

          
  مجموع حقوق الملكية    ٤.٢١٦.٩٨٤     ٤.٣٩٤.٩٣٢

  
  

  
      

            

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية     ٢١.٣٠٠.٦٢٥    ٢٠.٦١٧.٦٨٠
  

  

  

      
            

  التزامات ومطلوبات طارئة  ١٧   ٥.٥٨٣.٥٦٤     ٦.١٣٧.٨٦٤
         

  
  
  
  

 أحمد النومان/السيد  فاروج نرآيزيان / السيد
 رةرئيس مجلس اإلدا  عضو تنفيذي ومدير عام

  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٣  
  

  )غير مدقق(الموحد الموجز  بيـان الدخل
 ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتهية في الستة أشهر  لفترة

  
  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

  ٥١٦.٢٧٣   ٥٤٠.٩١٨  ٢٦٠.٢٣٩   ٢٧٤.٠٣٦  إيرادات الفوائد
  ) ٢٣٥.٢٦٧(  )٢٩٤.٨٥٥(  )١١٧.٢٢٩(  )١٤٧.٩٣٥(  مصاريف الفوائد

         
  ٢٨١.٠٠٦   ٢٤٦.٠٦٣  ١٤٣.٠١٠   ١٢٦.١٠١  صافي إيرادات الفوائد

         
  ٥٦.٨٦٤   ٤٨.٦٩٩  ٢٧.٣٧٣   ٢١.٥٥٩  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ١٠.٧٠١   ١١.٦٠٧  ٥.٢٩١   ٥.٩٥٨  عمالت  تحويلأرباح 
  ١٢.١٦٢   ٢٩.٣٣٦  ٧.٢٣٨   ٣٣.١١١  إيرادات االستثمارات

  ٧.٤٢٦   -  -   -  الربح من بيع شرآة زميلة
  ٢.٦٨٥   ٩.٤٥٧  )١.٤٣٣(  ٥.٩٠١  أخرى) خسائر/( إيرادات

         
  ٣٧٠.٨٤٤   ٣٤٥.١٦٢  ١٨١.٤٧٩   ١٩٢.٦٣٠  إيرادات العمليات

         
استرداد انخفاض قيمة )/ مصاريف(صافي 

  ٦.٧١١   )٩١.٥٦٨(  ٩.٢٩٥   )٧٠.٩٤٠( موجودات مالية 
         

  ٣٧٧.٥٥٥   ٢٥٣.٥٩٤  ١٩٠.٧٧٤   ١٢١.٦٩٠  صافي إيرادات العمليات
         

  )٣.٨٩١(  )٣.٨٩٢(  )١.٩٤٥(  )١.٩٤٦( إطفاء موجودات غير ملموسة 
  )٩٤.٦٢١(  )٩٣.٢٨٨(  )٤٥.٠٤٢(  )٤٦.٨٨٤( مصاريف عمومية وإدارية 

         
  ٢٧٩.٠٤٣   ١٥٦.٤١٤  ١٤٣.٧٨٧   ٧٢.٨٦٠  صافي الربح قبل الضرائب

         
  )٢.٩٥٥(  )٤.٥١٠(  )١.٦١٤(  )٢.٣٥٩(  مصاريف ضريبة الدخل الخارجية

         
  ٢٧٦.٠٨٨   ١٥١.٩٠٤  ١٤٢.١٧٣  ٧٠.٥٠١  لفترة لربحال

          :عائدة إلى
  ٢٧٣.٥٣٥   ١٤٠.٦٨٠  ١٤٠.٧٣٩  ٦٤.٤٦٧ حقوق الملكية للمساهمين في الشرآة األم

  ٢.٥٥٣   ١١.٢٢٤  ١.٤٣٤  ٦.٠٣٤ غير المسيطرة األطرافحقوق

 ٢٧٦.٠٨٨   ١٥١.٩٠٤  ١٤٢.١٧٣  ٧٠.٥٠١  
 )درهم(الربح األساسي للسهم الواحد 

  ٠.١٣٠   ٠.٠٦٨  ٠.٠٦٧  ٠.٠٣٢ ) ١٦إيضاح (
  
  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٤  
  

  )غير مدقق(الموحد الموجز الشامل  بيـان الدخل
 ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 

  يونيو ٣٠لستة أشهر المنتهية في ا  يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
    
  ٢٧٦.٠٨٨  ١٥١.٩٠٤  ١٤٢.١٧٣ ٧٠.٥٠١  لفترة لربحال

          

      خرىالشاملة األ )الخسارة/(الدخل
التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة 

  )٣٢.٦٥٠(  -  )٣٣.٩٢٨(  -  للبيع
التغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية 

  -  ٢٣.٠٧٩  -  ٢٠.٣٢٣  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
خسارة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  -  )٦٦٤(  -  )١٩٠(  خالل الدخل الشامل اآلخر
  )٢.٥٠٠(  )٢.٥٠٠(  -  -  مخصص هبات وتبرعات خالل الفترة 

آت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل مكاف
  )٩.٦٩٥(  )٩.٧٠٠(  -  -  الفترة

          

  )٤٤.٨٤٥(  ١٠.٢١٥  )٣٣.٩٢٨(  ٢٠.١٣٣ الشاملة األخرى للفترة) الخسارة/(الدخل
      

  ٢٣١.٢٤٣  ١٦٢.١١٩  ١٠٨.٢٤٥ ٩٠.٦٣٤ مجموع الدخل الشامل للفترة
          

       :موزع آاآلتي
          

  ٢٢٨.٣١٩  ١٥١.٥٠٢  ١٠٦.٥٩٣ ٨٤.٦٠٠  الشرآة األمحقوق الملكية لمساهمي 
  ٢.٩٢٤  ١٠.٦١٧  ١.٦٥٢  ٦.٠٣٤  غير المسيطرة األطراف

  ٢٣١.٢٤٣  ١٦٢.١١٩  ١٠٨.٢٤٥  ٩٠.٦٣٤  
  
 
  
  
  
  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٥  
  

  الموحدالموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  مجموع
  حقوق الملكية

غير  األطراف
  المسيطرة

حقوقمجموع
الملكية 

الموزعة على 
 مساهمي

 الشرآة األم
  األرباح

  المستبقاه

التغيرات 
المتراآمة في 
 القيم العادلة

  اتحتياطيا
 إضافية

  حتياطيا
 طوارئ

  إحتياطي
 أسهم الخزينة  قانوني

  رأس
  المال

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

 )مدقق(٢٠١٠يناير١فيالرصيد  ٢.٠٠٠.٠٠٠ - ١.٠٨٥.٣٥٧ ٢٨٩.٤٦٨ ٣٠.٣٩٠ ٩٨.٤١٣  ٥٣٧.٥٤٣ ٤.٠٤١.١٧١  ٥٥.٥٢٨  ٤.٠٩٦.٦٩٩

)١١٠.٨٠٥(  ٩٨.٤٠٠  )١٢.٤٠٥(  )٢.٩١٠(  )١٥.٣١٥(  -  -  -  -  -  
تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية

IFRS ٢إيضاح(–٩رقم( 

٢.٠٠٠.٠٠٠  -  ١.٠٨٥.٣٥٧  ٢٨٩.٤٦٨  ٣٠.٣٩٠  )١٢.٣٩٢(  ٦٣٥.٩٤٣  ٤.٠٢٨.٧٦٦  ٥٢.٦١٨  ٤.٠٨١.٣٨٤  
معاد(٢٠١٠يناير١الرصيد في
 مدقق-) عرضه

 الربح للفترة - - - - - -  ٢٧٣.٥٣٥ ٢٧٣.٥٣٥  ٢.٥٥٣  ٢٧٦.٠٨٨
 الخسارة الشاملة األخرى  -  -  -  -  -  )٣٣.٤٣٨(  )١١.٧٧٨(  )٤٥.٢١٦(  ٣٧١  )٤٤.٨٤٥(

 مجموع  الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  )٣٣.٤٣٨(  ٢٦١.٧٥٧  ٢٢٨.٣١٩  ٢.٩٢٤  ٢٣١.٢٤٣
 )١٥إيضاح(إصدار أسهم منحة ١٠٠.٠٠٠ - - - - -  )١٠٠.٠٠٠(  - -  -
 )١٥إيضاح(توزيعات أرباح - - - - - -  )٢٤٠.٠٠٠( )٢٤٠.٠٠٠( -  )٢٤٠.٠٠٠(

)١.٤٣٦(  )١.٤٣٦(  )٣٣٤(  )١.٧٧٠(  -  -  -  -  -  -  

إحتياطي نظامي للموجودات المستحوذ
اإلحتياطي (عليها آسداد للقروض 

 )النظامي المطلوب في لبنان
)١٠٠.٠٠٠ - - - - -  )٣٤١.٤٣٦( )٢٤١.٤٣٦(  )٣٣٤(  )٢٤١.٧٧٠   
              

٢.١٠٠.٠٠٠  -  ١.٠٨٥.٣٥٧  ٢٨٩.٤٦٨  ٣٠.٣٩٠  ٦٤.٩٧٥  ٤٥٧.٨٦٤  ٤.٠٢٨.٠٥٤  ٥٨.١١٨  ٤.٠٨٦.١٧٢  
غير(٢٠١٠يونيو٣٠الرصيد في

  )مدقق
 )مدقق(٢٠١١يناير١الرصيد في  ٢.١٠٠.٠٠٠  )٢.٦٥٧(  ١.٠٨٥.٣٥٧  ٣٢٩.٢١٣  ٣٠.٣٩٠  )١١.٤٥٤(  ٦٤٠.٤٣٦  ٤.١٧١.٢٨٥  ٢٢٣.٦٤٧  ٤.٣٩٤.٩٣٢
 لفترةلبح الر - - - - - -   ١٤٠.٦٨٠ ١٤٠.٦٨٠  ١١.٢٢٤  ١٥١.٩٠٤
 الدخل الشامل األخر           ٢٨.٣٦٨  )١٧.٥٤٦( ١٠.٨٢٢  )٦٠٧(  ١٠.٢١٥
 مجموع  الدخل الشامل للفترة  -  -  -  -  -  ٢٨.٣٦٨  ١٢٣.١٣٤  ١٥١.٥٠٢  ١٠.٦١٧  ١٦٢.١١٩

 الخزينةأسهم   )١٣٠.٢٠٩( - - - - - )١٣٠.٢٠٩( -  )١٣٠.٢٠٩(
 )١٥إيضاح(احتوزيعات أرب  -  -  -  -  -  -  )٢٠٩.٨٥٨(  )٢٠٩.٨٥٨( -  )٢٠٩.٨٥٨(
)١٣٠.٢٠٩(  -  -  -  -  )٢٠٩.٨٥٨(  )٣٤٠.٠٦٧( -  )٣٤٠.٠٦٧(  -    

٢.١٠٠.٠٠٠  )١٣٢.٨٦٦(  ١.٠٨٥.٣٥٧  ٣٢٩.٢١٣  ٣٠.٣٩٠  ١٦.٩١٤  ٥٥٣.٧١٢  ٣.٩٨٢.٧٢٠  ٢٣٤.٢٦٤  ٤.٢١٦.٩٨٤  
غير(٢٠١١يونيو٣٠الرصيد في

  )مدقق
  

   .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٦  
  

  ) غير مدقق(الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 يونيو ٣٠الستة  أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١  
  )غير مدقق(  )غير مدقق( 
  ألف درهم   ألف درهم  

      األنشطة التشغيلية 
  ٢٧٦.٠٨٨   ١٥١.٩٠٤  لفترةالربح ل

      :تعديالت لـ
  ٨.٨٤٠   ٩.٣٩٢ إطفاء الموجودات غير الملموسة/استهالك الممتلكات والمعّدات

  )٧.٥٢٢(  )٢.٨٨٦( إطفاء الخصومات والعالوات على الذمم المدينة، واالستثمارات والسندات
  )٧.٤٢٦(  -  الربح من بيع شرآة زميلة 

  )٤٢(  )٦٢( الربح من بيع ممتلكات ومعدات
  ١٨٩   -  من بيع استثمارات رةالخسا
  ١٨.٦٧٣  ٦.٧١٤ القيمة العادلة من استثمارات ومشتقات بغرض المتاجرةخسارة

  )٦.٧١١(  ٩١.٥٦٨ القروض والسلف المشكوك في تحصيلها) استرداد(/ مخصص 
  )٩.٦٩٥(  )١٢.٢٠٠( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبرعات والهبات المدفوعة

      

  ٢٧٢.٣٩٤   ٢٤٤.٤٣٠ قبل التغيرات في رأس المال العامل أرباح العمليات
      

     :الحرآة في رأس المال العامل
  )٨١.٥٤٧(  ٥٠٤.٧٩٠  في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك التي تستحق بعد ثالثة أشهر )الزيادة/(النقص

  )٤٣.١٨٧(  )٢١.٥٠٥( الزيادة في االحتياطيات اإللزامية لدى البنوك المرآزية
  )٥١١.٩١٥(  )٦٣٩.٣٣٣( الزيادة في القروض والسلف

  )١٩٨.٦٠٨(  ٢٧٦.٤٧٦ في موجودات أخرى )الزيادة/(النقص
  ١.٣٥١.٧١١   ١.٠٦٩.٠٨٩  الزيادة في ودائع العمالء

  ٥٤.٧١٩   )١٤٢.٧١٧( في مطلوبات أخرى الزيادة/ ) النقص(
      

  ٨٤٣.٥٦٧   ١.٢٩١.٢٣٠ األنشطة التشغيليةمن صافي النقد الناتج 
      

      األنشطة االستثمارية
  )٢.٣٦٦(  )٦١.٣٨٦(  شراء ممتلكات ومعدات

  ١٢٤   ٣.٩٩٢ بيع ممتلكات ومعداتالمتحصل من 
  )١٠٤.٨٦٨(  )١٨٠.٦٨٠(  شراء إستثمارات 

  ٨٧.٥٠٠   - متحصالت من بيع استثمار في شرآة زميلة
  ٣١.٥٤١   ١٤٤.٣٢١  بيع استثماراتالمتحصل من 

      

  ١١.٩٣١   )٩٣.٧٥٣( األنشطة االستثماريةالناتج من/ )المستخدم في( صافي النقد
      

      األنشطة التمويلية
  -  )١٣٠.٢٠٩(  أسهم خزينة مكتسبة

  )٢٤٠.٠٠٠(  )٢٠٩.٨٥٨(  توزيعات أرباح مدفوعة 
  )٧٣٤.٦٠٠(  -  دفعات قرض مشترك

      

  )٩٧٤.٦٠٠(  )٣٤٠.٠٦٧( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
      

  )١١٩.١٠٢(  ٨٥٧.٤١٠ في النقد وما يعادله) النقص(/الزيادة
      

  ١.٧٤٦.٧٠٨   ٣.٢٦١.٤٢٥ النقد وما يعادله في بداية الفترة
      

  ١.٦٢٧.٦٠٦   ٤.١١٨.٨٣٥ )١٨إيضاح(النقد وما يعادله في نهاية الفترة

  .لموجزة الموحدة ان هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٧  
  

  الموحدة الموجزة  المالية البيانات حولإيضاحات 
   ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  معلومات عامة  ١
  

آشرآة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاآم إمارة الشارقة بتاريخ ") البنك("تأسس بنك الشارقة 
ر   وتم تس  ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢ م       ١٩٩٣جيله في فبراي ة رق انون الشرآات التجاري ه ( ١٩٨٤لسنة   ٨بموجب ق دأ   ). وتعديالت د ب وق

اريخ            ة المتحدة بت ارات العربي ة اإلم ة صادرة عن المصرف المرآزي لدول اير   ٢٦البنك أعماله بموجب رخصة بنكي . ١٩٧٤ين
  .يقوم البنك باألعمال المصرفية التجارية واالستثمارية

  

  .الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة – ١٣٩٤: ب.المسجل للبنك في شارع الحصن، ص يقع المكتب
  

  . البنك أنشطته من خالل أربعة أفرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الشارقة ودبي وأبوظبي والعين يمارس
  
  أسس اإلعداد  ٢
  

ار الم ل وفقًاتم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة  م    لمعي دولي رق ة    ٣٤حاسبي ال ة المرحلي ارير المالي الصادر عن مجلس     التق
  .معايير المحاسبة الدولي وتتفق مع المتطلبات المتعلقة بها من أنظمة اإلمارات العربية المتحدة

  

  . ربية المتحدةتتم بدرهم اإلمارات العالمجموعة عمليات بدرهم اإلمارات ألن غالبية الموجزة الموحدة  المالية البياناتتم عرض 
  

رأ  وينبغي أن ُت، وبة في البيانات المالية الموحدةهذه البيانات المالية الموجزة الموحدة جميع المعلومات المطلال تتضمن  الرجوع  ق ب
ك،    . ٢٠١٠ديسمبر   ٣١لبيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  ل ى ذل ر  باإلضافة إل ائج  ال تعتب رة من   انت اي  ١لفت ر ين

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في من الممكن توقعها التي  للنتائجبالضرورة مؤشرا  ٢٠١١يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١١
  

ة   م  ) IFRS(طبق البنك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي ام     ٩رق ة  في ع ق      ٢٠١٠األدوات المالي اريخ يسبق موعد التطبي بت
تطبيق سنة المعلومات المقارنة في المحدود لعدم إعادة عرض لبنك اإلعفاء اإختار وقد ر بأثر رجعي، ق المعيايطبتم تقد و. الفعلي
تضمن  التقرير السنوية والتي ت  والقيمة الدفترية في بداية فترة السابقة الدفترية القيمة الفرق بين اإلعتراف ب، تم نتيجة لذلك. األولي
  ).في حقوق الملكية، آما هو مناسبًاآخر  بندأو (المستبقاة حي لألرباح في الرصيد اإلفتتااألولي التطبيق تاريخ 

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٨  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
   ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

        معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولم تطبق بعد  ٣

  :المالية الجديدة والمعدلة التالية المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد بتطبيق المعايير الدولية للتقاريرالمجموعة قم تلم 

   :ومعدلةجديدة معايير 
  يسري تطبيقه للفترات

  السنوية التي تبدأ من أو بعد

حول  ١رقم ) IFRS(على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت
الدولي للتقارير  اإلعفاءات المحددة من إفصاح معلومات المقارنة للمعيار

عند تبني المعايير الدولية المتعلقة باالفصاحات  ٧رقم ) IFRS(المالية 
  للتقارير المالية للمرة األولى

  ٢٠١١يوليو  ١  

حول إستبدال  ١رقم ) IFRS(على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت
ر الدولية إلى المعايياالنتقال بتاريخ محددة لإلعفاءات  "ثابتةتواريخ "

  للتقارير المالية

  ٢٠١١يوليو  ١  

األدوات  ٧رقم ) IFRS(تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
  اإلفصاحات، المتعلقة بإفصاحات حول تحويالت الموجودات المالية: المالية

  ٢٠١١يوليو  ١  

  ٢٠١٣يناير  ١    لموحدةالبيانات المالية ا – ١٠رقم ) IFRS(الدولي للتقارير المالية  المعيار

  ٢٠١٣يناير  ١    الترتيبات المشترآة –١١رقم ) IFRS(الدولي للتقارير المالية  المعيار

في  الحصصإفصاح عن  –١٢رقم ) IFRS(الدولي للتقارير المالية  المعيار
  أخرىمؤسسات 

  ٢٠١٣يناير  ١  

  ٢٠١٣يناير  ١    عادلةقياس القيمة ال –١٣رقم ) IFRS(الدولي للتقارير المالية  المعيار

 –ضرائب الدخل  ١٢رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
  )إسترداد الموجودات الُمدرجة(تعديل النطاق الُمحدود 

  ٢٠١٢يناير  ١  

عرض البيانات  ١رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
  ل األخرتعديالت لتعديل طريقة عرض الدخل الشام - المالية

  ٢٠١٢يوليو  ١  

 –منافع الموظفين  ١٩رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
منافع إنهاء  ومشاريعمعيار معدل ناتج عن منافع ما بعد انتهاء العمل 

  األعمال

  ٢٠١٣يناير  ١  

البيانات المالية  ٢٧رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
معاد إصدارها على أنها المعيار المحاسبي الدولي  –فصلة الموحدة والمن

)IAS ( البيانات المالية المنفصلة ٢٧رقم  

  ٢٠١٣يناير  ١  

استثمارات في  ٢٨رقم ) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
) IAS(معاد إصدارها على أنها المعيار المحاسبي الدولي  - شرآات زميلة 

  رآات زميلة ومشاريع مشترآةاستثمارات في ش ٢٨رقم 

  ٢٠١٣يناير  ١  

  

الموحدة للمجموعة   الموجزة  يكون له تأثير على البيانات المالية قد في المستقبل تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات 
  .ديالتلم ُتتح الفرصة لإلدارة بإعتبار التأثير المحتمل نتيجة تطبيق هذه التع. ةفي فترة التطبيق األولي
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٩  
  
  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات  

 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  التقديرات  ٤

داد  ب إع اتيتطل ة  البيان دة المالي وجزة الموح ات    الم ق السياس ى تطبي ؤثر عل ديرات وافتراضات ت ام وتق ام بأحك ن اإلدارة القي م
 . إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. جة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريفالقيم المدر والمحاسبية 

  
رض  داد لغ ذه إع ات ه ة البيان دة المالي وجزة الموح عتها إدارة   ف، الم ي وض ة الت ام الهام ة إن األحك ات  المجموع ق السياس لتطبي

ة   ولآما في  فقة مع تلك المستخدمة في البيانات المالية الموحدة متواالمحاسبية والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤآد  لسنة المنتهي
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
  
  إدارة المخاطر المالية   ٥

ا   البيانات إن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات المتعلقة بها متوافقة مع تلك المفصح عنها في  المالية الموحدة آم
  . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ة في في وللسنة المنتهي

  
  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٦

م             بالغ رق ة المتحدة بموجب ال ارات العربي ة اإلم ة والسلع في دول ة األوراق المالي اريخ   ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤وفقًا لمتطلبات هيئ  ١٢بت
  .زة الموحدة الموجفي البيانات المالية المطلوبة  المحاسبيةالسياسات بعض ، فقد تم اإلفصاح عن ٢٠٠٨أآتوبر 

  أساس التوحيد

ل البنك       لبنك  المالية لالبيانات تتضمن الموجزة الموحدة المالية  البياناتإن  ا من قب ة المسيطر عليه إن السيطرة  . والشرآات التابع
غيلية    ة والتش ي السياسات المالي تحكم ف ى ال ك عل درة البن ي ق ل ف ة تتمث ذه الشرآات التابع ى ه تفا للشرآاتعل ة لإلس ن التابع دة م

  .هانشاط

ات  المالية الموجزة الموحدة تضم البيانات إن  ة     البيان ة التالي ة للبنك والمنشآت التابع م   . المالي د ت ات   إعداد لق ة للشرآات   البيان المالي
  .باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنكذلك التابعة لنفس الفترة المالية للبنك و

  :في الشرآات التابعة المحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر هي آما يلي البنكالمملوآة من حصص الإن 
 

 اإلمتالكنسبة إسم الشرآة التابعة
سنة

       الرئيسية األنشطة  التأسيسبلد التأسيس
.ل.م.بنك اإلمارات ولبنان ش

  .)ل.م.سابقًا بنك البقاع ش(
  مؤسسة مالية لبنان ١٩٦٥%٥١

      
       تجارة عامة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٨%١٠٠.م.م.امة ذبوليكو للتجارة الع

       أنشطة تطوير العقارات  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠ ح.م.بوس ريال استيت ش
        االستثمار في األموال الخاصة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠  ح.م.بوس آابيتال ش

 أنشطة تطوير العقارات  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٠ %١٠٠  ح.م.بوريليس ش
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١٠  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  )تتمة(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٦

  إستثمارات عقارية

راد ى إي ة للحصول عل تثمارات العقاري تفظ باإلس ار ويح ا/ات إيج ي قيمته ادة ف ة . أو زي تثمارات العقاري ة الشراء تشمل اإلس تكلف
ة    ة العادل ى القيم تثمارات   . األولي، تطويرات محولة من عقارات قيد التطوير، تكلفة التطويرات الالحقة والتعديالت عل درج اإلس ت

الي الموجز الموحد     العقارية بناًء على تقييم على القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات آما في ت  ان المرآز الم ة   . اريخ بي يم العادل إن الق
امالت                  ة في مع ديهما الرغب ائع ل ين مشتري وب ا ب يم م اريخ التقي ار في ت تبدال العق ا يمكن إس هي المبالغ المقّدرة والتي من خالله

تقلين    . تجارية بحتة ين مس ين مهني ل مقّيم تم  . يتم تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قب ائر الناتجة من      ي اح أو الخس تسجيل األرب
  .الربح أو الخسارةالموحد في الفترة التي يحدث فيها الموجز التغييرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل 

  
 موسمية النتائج  ٧

  

دخل        ان ال ة موسمية في بي ائج ذات طبيع رة  الموجز الموحد   لم يتم تسجيل أية نت ة في    أ الستة لفت و   ٣٠شهر المنتهي و  ٢٠١١يوني
٢٠١٠.  

  

  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٨
 :البنوك المرآزيةلدىالمجموعةوأرصدةفيما يلي تحليل نقد )أ(

     ٢٠١١يونيو ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

  نقد في الصندوق   ٥٣.٧٠٢    ٥٢.٣٧٢
 البنوك المرآزيةلدى إيداع إلزامي     ٨٩٦.٤٦٩    ٨٧٤.٩٦٤
 حساب جاري لدى البنوك المرآزية    ١٣٢.٤٠٢    ٦٢.٥٤٩
 شهادات إيداع لدى البنوك المرآزية    ١.٣٥٥.٦٧٨    ٨٤٣.٦٦٥

      

         
٢.٤٣٨.٢٥١     ١.٨٣٣.٥٥٠          

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

     ٢٠١١يونيو ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

بنوك خارج دولة اإلمارت العربية المتحدة    ٩٨٥.٨٩٥    ٩١٧.٤٥١
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١.٤٥٢.٣٥٦    ٩١٦.٠٩٩

      

         
٢.٤٣٨.٢٥١     ١.٨٣٣.٥٥٠          

  
ة       إن اإل ة للمجموع ات اليومي ل العملي وفرة لتموي ر مت ة غي وك المرآزي دى البن ة ل داعات اإللزامي م   . ي يم رق ًا للتعم ه، ووفق إال أن
ى         ٤٣١٠/٢٠٠٨ د عل ا ال يزي اقتراض م وك ب ة المتحدة للبن ارات العربي من حدود   % ١٠٠، سمح المصرف المرآزي لدولة اإلم

ة      ٢٠١١يونيو  ٣٠آما في . ريكيالمتطلبات االحتياطية للدرهم والدوالر األم دى البنك المرآزي لدول ، بلغ االحتياطي المستحق ل
  ).مليون درهم ٣٢٢: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٣٣٩اإلمارات العربية المتحدة 



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١١  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
   وأرصدة مستحقة من البنوكودائع   ٩
  :فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك) أ(

     ٢٠١١يونيو ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
 ودائع تحت الطلب    ٦٣٨.٧٦١    ٥٣٠.٧٩٢         

  ودائع ألجل    ٢.٣٣٧.٦٣٦    ٢.٧٤١.٦٦٠
  

  
  

             
         ٢.٩٧٦.٣٩٧     ٣.٢٧٢.٤٥٢              

  :أعاله تمثل مبالغ مستحقة من الودائع) ب(        
         

  

بنوك خارج دولة اإلمارت العربية المتحدة    ١.١١٤.٠٩٥    ١.٩٦١.٠٨٢
                   بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١.٨٦٢.٣٠٢    ١.٣١١.٣٧٠

         ٢.٩٧٦.٣٩٧     ٣.٢٧٢.٤٥٢          
  

  قروض وسلفيات، صافي  ١٠
  :المقاسة بالتكلفة المطفأة المجموعةفيما يلي تحليل لقروض وسلفيات ) أ(

     ٢٠١١يونيو ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         
  السحب على المكشوف    ٦.٢٠٧.٤٤٥    ٦.٠١٩.٦٨١ 
  ريةقروض تجا    ٥.٩٤٠.٨٦٧    ٥.٣٣٨.٩٨١ 
  أوراق قبض    ٢٠٠.٠٢٩    ١.٠٩٣.٩٤٦ 
         سلفيات أخرى    ٩٧١.٧٩٨    ٢١٥.٥٣٥ 
          

 ١٣.٣٢٠.١٣٩    ١٢.٦٦٨.١٤٣     
 والسلفيات المشكوك في تحصيلها ضمخصص القرو:يطرح  )٥٦٣.٨٢٠(    )٤٦٧.٢١٦(
         فوائد معلقة:يطرح  )١٠١.٧١٤(    )٩٤.٠٨٧(
         
 ١٢.٦٥٤.٦٠٥    ١٢.١٠٦.٨٤٠          

  
     ٢٠١١يونيو ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

    درهمألف     درهمألف 
     )غير مدققة(    )مدققة(

قروض وسلفيات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١٠.٨٠٧.٣١٨    ١٠.٤٢٧.٦٦٩
       قروض وسلفيات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢.٥١٢.٨٢١    ٢.٢٤٠.٤٧٤

         
١٣.٣٢٠.١٣٩    ١٢.٦٦٨.١٤٣          

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٢  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
   موجودات مالية أخرى  ١١

 والمصنفة وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير ٢٠١١يونيو  ٣٠آما في فيما يلي الموجودات المالية األخرى للمجموعة   )أ(
  :٩رقم ) IFRS(المالية 

     ٢٠١١يونيو  ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة        
         
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر)١(        

 أدوات ملكية مدرجة      ٧٦.٤٣٤    ٦٩.٥٥٧
  أدوات ديـن      ٦.٩٠٢    ٩٩

      
    

٨٣.٣٣٦    ٦٩.٦٥٦     
      

    

 الدخل الشامل األخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل)٢(        
 أدوات ملكية مدرجة      ١٥٦.٣٤٦    ١٦٨.٠٧٧
 أدوات ملكية غير مدرجة      ٨٣٨.٩٩٠    ٦٥٠.٣٧١

      
    

٩٩٥.٣٣٦    ٨١٨.٤٤٨     
      

    

 لية األخرى بالقيمة العادلةمجموع الموجودات الما   ١.٠٧٨.٦٧٢    ٨٨٨.١٠٤
      

  

  

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية األخرى         
  سندات ديـن    ٧٦١.٨٥٨    ٩٠٢.٥٣٠

      

    

 مجموع الموجودات المالية األخرى   ١.٨٤٠.٥٣٠    ١.٧٩٠.٦٣٤
  
  

  :حسب المنطقة الجغرافيةمحفظة الموجودات المالية األخرى  تفصيلفيما يلي 
  

        ٢٠١١يونيو  ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
      درهمألف     درهمألف 

      )غير مدققة(    )مدققة(
  دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٤٠٤.٩٠٢    ٤١٠.٣٩٧
  )فيما عدا اإلمارات(دول مجلس التعاون الخليجي األخرى     ٧.٤٣٨    ١٠.٣٦٠

  )لخليجيفيما عدا دول مجلس التعاون ا(الشرق األوسط وأفريقيا     ١.٤٢٣.٣٩٥    ١.٣٦٦.٥٨٠
  اوروبا    ٤.٧٩٥    ٣.٢٩٧

  
  

    

          

١.٨٤٠.٥٣٠    ١.٧٩٠.٦٣٤     
      

  

 
  ودائع العمالء  ١٢

      ٢٠١١يونيو  ٣٠     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

  حسابات جارية وأخرى   ٣.٢٢٠.٥١١    ٣.٣٧٦.١٨٠
  حسابات توفير   ١.٤٦٠.٣٨٤    ١.٤٤٠.٧٩٨
         ودائع ثابتة    ١٠.٧٦٥.٥٢١    ٩.٥٦٠.٣٤٩

         
١٥.٤٤٦.٤١٦    ١٤.٣٧٧.٣٢٧          



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٣  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  أرصدة مستحقة للبنوكع وودائ  ١٣

      ٢٠١١يونيو ٣٠     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

 ودائع تحت الطلب    ٢٠٧.٣٤٩    ١٧٥.٣١٩
         ودائع ألجل    ١٥١.١٥١    ٢٤٨.٦٦٠

         
٣٥٨.٥٠٠    ٤٢٣.٩٧٩          

  
  : تتكون من أرصدة مستحقة إلىأرصدة مستحقة للبنوك 

  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة بنوك داخل    -    ٣٣٦

        دولة اإلمارات العربية المتحدة خارجبنوك    ٣٥٨.٥٠٠    ٤٢٣.٦٤٣
         

٣٥٨.٥٠٠    ٤٢٣.٩٧٩          
  

  رض مشتركق  ١٤
ون   ٥٥١(أمريكي  مليون دوالر  ١٥٠قرض مشترك جديد بقيمة ، وقع البنك ٢٠١٠يوليو  ٢٩في  م ملي ان الغرض من    . )دره وآ
د االستحقاق   ة والمبلغ األساسيواحدسنة  مدةله التسهيل . للبنكتمويل أنشطة عامة هو التسهيل ا هذ دل   التسهيل  .يدفع عن يحمل مع

  .على أساس ربع سنويالفائدة نقطة أساس، وتدفع  ١٥٠فائدة الليبور لمدة سنة واحدة باالضافة الى هامش 
  

  ).ن درهممليو ٧٣٥(مليون دوالر أمريكي  ٢٠٠بقيمة تم إستحقاق ودفع تسهيل القرض المشترك ، ٢٠١٠يونيو  ٢٨بتاريخ 
  

  توزيعات نقدية وأسهم منحة  ١٥
  

ى   ٢٠١١فبراير  ٢٦بتاريخ السنوي المنعقد وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية  غ     عل ة بمبل اح نقدي  ٢١٠توزيعات أرب
درهم مليون  ٢٤٠توزيعات أرباح نقدية بقيمة : ٢٠١٠(٢٠١٠ديسمبر  ٣١درهم لكل سهم قائم آما في  ٠.١٠مليون درهم بمعدل 

  ).مليون درهم ١٠٠إصدار أسهم منحة بقيمة % ٥و ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١درهم لكل سهم قائم آما في  ٠.١٢بمعدل 
  

ق  ا واف ة آم آت أعضاء مجلس اإلدارة بقيم ى مكاف اهمون أيضًا عل م  ٧.٥المس ون دره م ٧.٥: ٢٠١٠(ملي ون دره ات ) ملي وهب
ة  ات بقيم م  ٢.٥وتبرع ون دره م ٢.٥: ٢٠١٠(ملي ون دره غ   . )ملي ع مبل م دف اله، ت ا ورد أع ى م م  ٢.٢باإلضافة إل ون دره ملي

  ).مليون درهم ٢.٢: ٢٠١٠(شرآة تابعة للبنك . إل. أي. آمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بنك اإلمارات ولبنان أس
  

ادة شراء   اإلدارة قرر مجلس ، ٢٠١٠يونيو  ٥بتاريخ  ة ٪ من أسهم البنك     ١٠إع ى المو   . القائم د الحصول عل ة   بع ات التنظيمي افق
و   ٣٠آما في . على أسهمه في السوق المفتوحةفي اإلستحواذ المطلوبة، بدأ البنك  ى  البنك  إستحوز   ٢٠١١يوني ون   ٧٥.٤٧عل ملي

م   ٢.٦٦: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( درهممليون  ١٣٢.٨٧بقيمة ) مليون سهم ١.١٤: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(سهم  ون دره ذا   . )ملي ى ه عل
  ).سهم مليار ٢.٠٩:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليار سهم  ٢.٠٣هو  ٢٠١١يونيو  ٣٠قائمة بتاريخ النحو، فإن عدد األسهم ال
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١٤  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  العائد على السهم  ١٦

  

 :متوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التاليالفترة على ال ربحتم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة 
     يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة

٢٠١١    ٢٠١٠     
     )غير مدققة(    )غير مدققة(

          

  العائد األساسي على السهم         
 )درهمباأللف(خالل الفترةالشرآة األممساهمي الربح العائد على     ١٤٠.٦٨٠    ٢٧٣.٥٣٥         
  

  

    

         
 )باآلالف(خالل الفترةالقائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم    ٢.٠٧٨.٣٢٧    ٢.١٠٠.٠٠٠

  

  

    

 )درهم(العائد األساسي على السهم     ٠.٠٦٨    ٠.١٣٠          
      

  
  .لألسهم القائمةأي تخفيض محتمل ك لهنا، لم يكن ٢٠١٠يونيو  ٣٠و ٢٠١١يونيو  ٣٠آما في 

  
  مات ومطلوبات طارئةالتزا  ١٧

      ٢٠١١يونيو ٣٠     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
          

  ضمانات مالية للقروض    ١.٤٩١.٥٤٢    ١.٥٨٦.٥٤٦
  ضمانات أخرى    ١.٦١٢.٥١٠    ١.٩٦٢.٣٥٠
  اعتمادات مستندية    ٩٣٧.٩٦٩    ٨٨٦.٩٧٩
 سماليةالتزامات مصاريف رأ    ١٠٤.٣٣٣    ١٠٤.٣٣٣

  
  

    

          

٤.١٤٦.٣٥٤    ٤.٥٤٠.٢٠٨     
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية    ١.٤٣٧.٢١٠    ١.٥٩٧.٦٥٦

  
  

    

          

 ٥.٥٨٣.٥٦٤    ٦.١٣٧.٨٦٤     
      

  

  وما يعادلهالنقد   ١٨
      ٢٠١١يونيو ٣٠     ٢٠١٠يونيو  ٣٠

    درهمألف     درهمألف 
     )ر مدققةغي(    )غير مدققة(

 )٨إيضاح(نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية    ٢.٤٣٨.٢٥١    ١.٢٩٠.٠٢٦          
 )٩إيضاح(ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    ٢.٩٧٦.٣٩٧    ٢.١٩١.٠٤١

 )١٣إيضاح(أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  )٣٥٨.٥٠٠(    )٥٦٣.٤٠٩(
  

  
    

          ٥.٠٥٦.١٤٨    ٢.٩١٧.٦٥٨     
 أشهر٣تستحق بعد–مستحقة من البنوك وأرصدةإيداعات :يطرح  )٤٠.٨٤٤(    )٤٤٣.٩١٠(        
 )٨إيضاح(احتياطات قانونية لدى البنوك المرآزية:يطرح  )٨٩٦.٤٦٩(    )٨٤٦.١٤٢(

  
  

             
٤.١١٨.٨٣٥    ١.٦٢٧.٦٠٦   

      

  

  الموجودات االئتمانية  ١٩
  

ي  ا ف و  ٣٠آم تفظ المجموعة ٢٠١١يوني ت، تح ة ثمارات باس ة العادل غ بالقيم م  ١.٠٦بمبل ار دره  ١.٢٣: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(ملي
  .محتفظ بها نيابة عن عمالء ولم تدرج آموجودات في بيان المرآز المالي الموجز الموحد) بالقيمة العادلة  مليار درهم

  
  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   ٢٠

  

ا  تقوم المجموعة م ضمن         بإبرام معامالت مع آبار المس ة به ا للبنك والمنشآت المتعلق همين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلي
  .االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت اسياق أعماله



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٥  
  

  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  )تتمة( راف ذات العالقةاألطالمعامالت مع   ٢٠
  

  .والشرآات التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح المجموعةإن المعامالت بين 
  

الي الموجز الموحد     األطراف ذات العالقة إن األرصدة المتعلقة ب ة   والمعامالت المدرجة ضمن بيان المرآز الم امالت الهام والمع
  :هي آما يليات العالقة مع األطراف ذ

     ٢٠١١يونيو ٣٠    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
          

  قروض وسلفيات    ١.٩٣٥.٨٧٠     ١.٩٠٨.٦٨٨
  

  

    

          

    ودائع    ٧٢٤.٢٧٤    ٧١٨.٧٦٨
  

  

    

          

 ولوأوراق قباعتمادات مستندية، خطابات ضمان    ٩٧٥.٧٣٤     ١.٠٠٨.٣٣٨
      

  
     يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة

٢٠١١    ٢٠١٠     
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )غير مدققة(
          

  إيرادات الفوائد   ٧٢.٤٦٧    ٦٦.٧٠٢
  

  

    

          

  مصاريف الفوائد   ١٩.٠٣٦    ٢٠.٤٩٦
  

  

    

         
 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة    ٩.٧٠٠    ٩.٦٩٥

      

  

  معلومات القطاعات   ٢١
  

ل صانع       المجموعةبناًء على التقارير الداخلية عن مكونات التشغيلية القطاعات  تحديديتم  تظم من قب والتي يتم مراجعتها بشكل من
  . القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه

  : يسيين هماإلى قطاعين رئ المجموعةألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة 

ة  ) أ( األنشطة البنكية التجارية والتي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتمانية األخرى والودائع والحسابات الجاري
  .المجموعةلعمالء 

  . للمجموعةاألنشطة البنكية االستثمارية والتي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االستثمارية ) ب(

ا   ذه القطاع ذي   تمثل ه ه المجموعة   ت األساس ال ي علي ة الرئيسية     اتقاريره  تبن ين     . عن المعلومات القطاعي امالت ب ذ المع تم تنفي ي
  .للمصاريف المالئمارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع القطاعين وفقا ألسعار تحددها اإلد

ال الخ  ا في    بالبنك اصة  يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعم و   ٣٠آم ة  ( ٢٠١١يوني ر مدقق ديسمبر   ٣١و )غي
  : )مدققة( ٢٠١٠

  
 المجموع

 
 غير مخصصة

األنشطة البنكية 
 االستثمارية

األنشطة البنكية
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 ) غير مدققة( ٢٠١١يونيو ٣٠     

 موجودات القطاعات   ١٨.٧٤١.٣٤٠   ١.٩٩٠.١٩٦    ٥٦٩.٠٨٩    ٢١.٣٠٠.٦٢٥
 

 

 

 

 

 

  

      مطلوبات القطاعات  ١٦.٢٠٧.٧٤٢   ٥٥٠.٩٥٠    ٣٢٤.٩٤٩    ١٧.٠٨٣.٦٤١
            

  ) مدققة( ٢٠١٠ديسمبر ٣١          
 موجودات القطاعات   ١٨.٠٩٥.١١٨   ٢.٢٠٠.٤٧٤    ٣٢٢.٠٨٨    ٢٠.٦١٧.٦٨٠

 

 

 

 

 

 

  

    مطلوبات القطاعات  ١٥.٤١٠.٤٢٨   ٥٥٠.٩٥٠    ٢٦١.٣٧٠    ١٦.٢٢٢.٧٤٨



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٦  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

  )تتمة( اتمعلومات القطاع  ٢١
  

ال الخاصة     رة   بالمجموعة يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعم ة في     تةالس لفت و   ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١١يوني
  ):مدققةغير ( ٢٠١٠يونيو  ٣٠و  )غير مدققة(

  
 المجموع

  
 غير مخصصة

األنشطة 
البنكية 

 االستثمارية
األنشطة
البنكية 
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 ٢٠١١يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة       

          

   خارجييناإليرادات من عمالء              
 صافي إيرادات الفوائد ٢٤٦.٠٦٣    -    -     ٢٤٦.٠٦٣
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٤٨.٦٩٩    -    -     ٤٨.٦٩٩
  أرباح تحويل العمالت  ١١.٦٠٧    -    -     ١١.٦٠٧
  ايرادات اإلستثمارات -    ٢٩.٣٣٦   -     ٢٩.٣٣٦
       خرى اإليرادات األ ٥.١٠٤    ٤.٣٥٣   -     ٩.٤٥٧

       الربح التشغيلي ٣١١.٤٧٣    ٣٣.٦٨٩   -     ٣٤٥.١٦٢
                

البنود غير النقدية المهمة األخرى            
      صافي مصاريف االنخفاض في قيمة الموجودات المالية )٩١.٥٦٨(    -    -     )٩١.٥٦٨(
      لموسة إطفاء الموجودات غير الم )٣.٨٩٢(    -    -     )٣.٨٩٢(
       استهالك ممتلكات ومعّدات  -    -    )٥.٥٠٠(    )٥.٥٠٠(

      الضرائب لفترة بعد لربحال ١٤١.٣٩٥    ٢٠.٥٢١   )١٠.٠١٢(    ١٥١.٩٠٤
          

 ٢٠١٠يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة       
  اإليرادات من عمالء خارجيين        

 صافي إيرادات الفوائد ٢٨١.٠٠٦    -    -     ٢٨١.٠٠٦
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٥٦.٨٦٤    -    -     ٥٦.٨٦٤
  أرباح تحويل العمالت  ١٠.٧٠١    -    -     ١٠.٧٠١
  إيرادات االستثمارات  -    ١٢.١٦٢   -     ١٢.١٦٢
       اإليرادات األخرى  -    ١٠.١١١   -     ١٠.١١١
       الربح التشغيلي ٣٤٨.٥٧١    ٢٢.٢٧٣   -     ٣٧٠.٨٤٤

                

البنود غير النقدية المهمة األخرى            
      صافي مصاريف االنخفاض في قيمة الموجودات المالية ٦.٧١١    -    -     ٦.٧١١

      إطفاء الموجودات غير الملموسة  )٣.٨٩١(    -    -     )٣.٨٩١(
       ممتلكات ومعّدات استهالك -    -    )٤.٩٤٩(    )٤.٩٤٩(

     الربح للفترة بعد الضرائب   ٢٧٥.٩١١    ٨.٠٨١   )٧.٩٠٤(    ٢٧٦.٠٨٨
  

ال :٢٠١٠( الفترةلم تتم أية معامالت بيع بين القطاعات لهذه . الخارجييناله اإليرادات من العمالء تمثل اإليرادات المدرجة أع
بين القطاعات وتكاليف التمويل بين القطاعات وتوزيع المصاريف من قبل اإلدارة لم يتم تحديد تكاليف المعامالت ). يوجد

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنها في التقارير هي ذات . ألغراض تحديد المصادر
  .٢٠١٠سمبر دي ٣١ة المنتهية في نالبيانات المالية الموحدة للسالمبينة في المجموعة سياسات 

  : ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتوزيع المصادر عليها

تم توزيع آافة الموجودات على القطاعات الممكن اإلفصاح عنها في التقارير باستثناء الممتلكات والمعّدات، والشهرة  -
 والموجودات غير الملوسة األخرى، وبعض المبالغ المتضمنة في الموجودات األخرى؛ و 

  . افة المطلوبات على القطاعات باستثناء بعض المبالغ المتضمنة في المطلوبات األخرىتم تخصيص آ -



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٧  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  )تتمة(معلومات القطاعات   ٢١

  
  المعلومات الجغرافية

  
ا ب  (ولبنان ) بلد اإلقامة(اإلمارات العربية المتحدة  –طاعين جغرافيين رئيسيين تمارس المجموعة نشاطاتها في ق د  " ـيشار إليه البل

  "). األجنبي
  

رادات المجموعة من العمالء الخارج       ي تفاصيل إي ا يل ع        يينفيم ة مصنفة حسب الموق ر المتداول ومعلومات عن الموجودات غي
  : الجغرافي

  
  قامةبلد اإل البلد األجنبي  المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     ٢٠١١ 
٢٧٧.٩٥١   ٦٧.٢١١    ٣٤٥.١٦٢ 

أشهر المنتهيةالستةلفترة)يينمن العمالء الخارج(التشغيلي الربح
    )غيرمدققة( ٢٠١١يونيو ٣٠في

            
     )غيرمدققة(٢٠١١ونيوي٣٠آما فيالموجودات غير المتداولة   ١.٠٠٩.٦٤٤    ٣٨١.١٩٨    ١.٣٩٠.٨٤٢

          
          
         ٢٠١٠ 

٣١٦.٦٣٢   ٥٤.٢١٢    ٣٧٠.٨٤٤ 
أشهر المنتهيةالستةلفترة)يينمن العمالء الخارج(الربح التشغيلي 

    )غيرمدققة( ٢٠١٠يونيو ٣٠في
     )غيرمدققة(٢٠١٠رديسمب٣١الموجودات غير المتداولة آما في ١.٢٢٧.٠٥٧    ٤٥١.١٦٢    ١.٦٧٨.٢١٩

          
  
  

  الموحدة  إعتماد البيانات المالية الموجزة  ٢٢
  

  .٢٠١١يوليو ٢٧تم إعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  


