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  إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

   شرآة مساهمة عامة – بنك الشارقة
  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 
  

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

رات في         الموجز بيان الدخل وآٍل من  ٢٠١٢ يونيو ٣٠آما في ، ")مجموعةال(" ان التغي دخل الشامل الموجز الموحد، بي ان ال الموحد، بي
مسؤولة   المجموعة  إن إدارة .أشهر المنتهية بذلك التاريخ الستةلفترة حقوق الملكية الموجز الموحد وبيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

م     ع دولي رق ار المحاسبي ال ة   " ٣٤ن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعي ة المرحلي ارير المالي ". التق
  .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا

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

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

ـة ا  ي يمكن   نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأآيد حول جميع األمور الهام لت
  .شأنهالذا، فإننا ال نبدي رأي تدقيق ب. 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

  .٣٤الجوهرية، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  
 

  )الشرق األوسط(ند توشآديلويت
 
 
 

 أنيس صادق
 ٥٢١درقم القي

  ٢٠١٢يوليو٢٩
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٢  
  

  بيان المرآز المالي الموجز الموحد 
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ما في آ

  ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٢  

  إيضاح

   )غير مدققة(    )مدققة(
    درهـم ألف    درهـم ألف

  الموجـودات       
            

 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٨    ١٫٨٥٠٫١٤٨     ١٫٥٩٩٫١٤٥ 
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٩    ٣٫٣٣٢٫٥٣٥     ٣٫٦٤٨٫٦٤٥ 
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠    ١٢٫٠٤٨٫٩٧٧     ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥ 
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة ١١    ١٫٠٧٤٫٥٨٢     ١٫١١١٫٣٤٩ 
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة ١١   ٧٠٧٫٢٧٩     ٧٣٦٫٥٩٧ 
  عقاريةإستثمارات     ١٢٦٫٨٢١     ١٢٦٫٨٢١ 
 ملموسة أخرىغير الشهرة وموجودات     ٢٦١٫٤٧٨     ٢٦٥٫٣٧٠ 
  موجودات أخرى ١٢    ١٫٣٨٤٫٨٠٤     ١٫١٧٦٫٣٨٥ 
  ممتلكات ومعدات    ٢٣٢٫٦٢٥     ٢٣٠٫٧٣٥ 
  مجموع الموجودات     ٢١٫٠١٩٫٢٤٩     ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢ 

            

  المطلوبات وحقوق الملكية         
            

  المطلوبات         
  ودائع العمالء ١٣    ١٥٫٠٣١٫٤١٢     ١٤٫٩٤٠٫١٤٣ 
 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٤   ٤٦٤٫١٢٠     ٤٦٥٫٦٥١ 
  مطلوبات أخرى     ١٫٠٠٨٫٥٣٠     ٨٣٣٫٤٠٢ 
  قرض مشترك  ١٥   ٤٩٥٫٨٥٥     ٤٩٥٫٨٥٥ 
  مجموع المطلوبات     ١٦٫٩٩٩٫٩١٧      ١٦٫٧٣٥٫٠٥١ 

            

  وق الملكية حق         
            

  اطياتالمال واإلحتيرأس         
  رأس المال     ٢٫١٠٠٫٠٠٠     ٢٫١٠٠٫٠٠٠ 
  أسهم خزينة ١٦   )٣٢٧٫٧٩٢(    )٢٣٠٫٦٠٢(
  احتياطي قانوني     ١٫٠٨٥٫٣٥٧     ١٫٠٨٥٫٣٥٧ 
  ي طوارئاحتياط    ٣٥٢٫٠٧٨     ٣٥٢٫٠٧٨ 
  إحتياطيات إضافية     ٦٢٫٥٦٥     ٣٠٫٣٩٠ 
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات     ٨١٫٩٤٤     )٤٫٩٤٧(
  األرباح المستبقاه    ٤١٠٫٢٨٦     ٦١٨٫٨٢٠ 
 مجموع حقوق الملكية للمساهمين في الشرآة األم     ٣٫٧٦٤٫٤٣٨     ٣٫٩٥١٫٠٩٦ 
  غير المسيطرةاألطراف      ٢٥٤٫٨٩٤    ٢٤٨٫٢٢٥ 
  مجموع حقوق الملكية     ٤٫٠١٩٫٣٣٢    ٤٫١٩٩٫٣٢١ 

            

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية     ٢١٫٠١٩٫٢٤٩     ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢ 
            

  التزامات ومطلوبات طارئة  ١٨    ٥٫٨٠٩٫٥٥٥     ٥٫٧٩٤٫٨٩٣ 
  
  
  
  
  

 عبد الرحمن بوخاطر/السيد   ماريـو طعمه/ السيد
 مجلس اإلدارةعضو  نائب المدير العام

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



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٣  
  

  )غير مدقق( الموحدالموجز  بيـان الدخل
 ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  الثالثة أشهر المنتهية   

  يونيـو ٣٠في 
  الستة أشهر المنتهية  

  يونيـو ٣٠في 
              

   ٢٠١١  ٢٠١٢    ٢٠١١ ٢٠١٢  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم ألف درهم  
           

  ٥٤٠٫٩١٨   ٤٩٧٫٩٨٣     ٢٧٤٫٠٣٦ ٢٤٦٫٠٤٤   إيرادات الفوائد 
  )٢٩٤٫٨٥٥(  )٢٣٩٫٧٢١(    )١٤٧٫٩٣٥( )١١٩٫١٨٣(   مصاريف الفوائد 

          
  ٢٤٦٫٠٦٣   ٢٥٨٫٢٦٢     ١٢٦٫١٠١ ١٢٦٫٨٦١    صافي إيرادات الفوائد

          
  ٤٨٫٦٩٩   ٥٢٫٠٤٣     ٢١٫٥٥٩ ٢٦٫٠١٨  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ١١٫٦٠٧   ١١٫٣٠٩     ٥٫٩٥٨ ٥٫٦١٦   أرباح صرف العمالت 
  ٢٩٫٣٣٦   ١٫٣٩٣     ٣٣٫١١١ )٨٫٤١٣(  االستثمارات) خسائر/ (إيرادات
  ٩٫٤٥٧   ٣٫٣٢٠     ٥٫٩٠١ ١٫٢٥٤   األخرى  اإليرادات

           
  ٣٤٥٫١٦٢   ٣٢٦٫٣٢٧     ١٩٢٫٦٣٠ ١٥١٫٣٣٦   الربح التشغيلي 

صافي انخفاض القيمة على الموجودات 
  )٩١٫٥٦٨(  )٩١٫٧٥٣(    )٧٠٫٩٤٠(  )٣١٫٥٥٧(  المالية

          
  ٢٥٣٫٥٩٤   ٢٣٤٫٥٧٤     ١٢١٫٦٩٠ ١١٩٫٧٧٩   صافي الربح التشغيلي 

  )٣٫٨٩٢(  )٣٫٨٩٢(    )١٫٩٤٦( )١٫٩٤٦(  إطفاء الموجودات غير الملموسة
  )٩٣٫٢٨٨(  )١٠٠٫٨٧٧(    )٤٦٫٨٨٤( )٥٠٫١٦٤(  المصاريف اإلدارية والعمومية

          
  ١٥٦٫٤١٤   ١٢٩٫٨٠٥     ٧٢٫٨٦٠ ٦٧٫٦٦٩   الربح قبل الضرائب 

          
  )٤٫٥١٠(  )٤٫٧٤٨(    )٢٫٣٥٩( )٢٫٦٧٣(  البالدخارج –مصاريف ضريبة الدخل 

          
  ١٥١٫٩٠٤   ١٢٥٫٠٥٧     ٧٠٫٥٠١ ٦٤٫٩٩٦   الربح للفترة 

           
           :عائدة إلى

  ١٤٠٫٦٨٠   ١١٧٫٣٨٠     ٦٤٫٤٦٧ ٦٠٫٥٩٧   مساهمي الشرآة األم 
  ١١٫٢٢٤   ٧٫٦٧٧     ٦٫٠٣٤ ٤٫٣٩٩   رةغير المسيط األطراف

  ١٥١٫٩٠٤   ١٢٥٫٠٥٧     ٧٠٫٥٠١ ٦٤٫٩٩٦   الربح للفترة
          

  ) درهم(الربح األساسي للسهم الواحد 
  ٠٫٠٦٨   ٠٫٠٦١     ٠٫٠٣٢   ٠٫٠٣٢    )١٧إيضاح(

  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٤  
  
  )غير مدقق(الموحد الموجز الشامل  ان الدخلبيـ

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر
  
 

  في الثالثة أشهر المنتهية  
  يونيـو ٣٠ 

  في الستة أشهر المنتهية  
  يونيـو ٣٠

  ٢٠١١  ٢٠١٢    ٢٠١١ ٢٠١٢  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم ألف درهم 
    
  ١٥١٫٩٠٤   ١٢٥٫٠٥٧     ٧٠٫٥٠١  ٦٤٫٩٩٦   لفترة لربحال

           خرىالشاملة األ) الخسارة/ (الدخل
القيمة العادلة لموجوداتصافي التغيرات في 

مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  ٢٢٫٤١٥   )١٫٢٧١(    ٢٠٫١٣٣  )١٨٫٣١٦(   اآلخر

  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(    -    خالل الفترةمخصص هبات وتبرعات
المدفوعة خاللضاء مجلس اإلدارةمكافآت أع
  )٩٫٧٠٠(  )١٠٫٥٨٥(    -      الفترة

  ١٠٫٢١٥   )١٤٫٣٥٦(    ٢٠٫١٣٣  )١٨٫٣١٦(  للفترةالدخل الشامل األخر/  )الخسارة(
  ١٦٢٫١١٩   ١١٠٫٧٠١     ٩٠٫٦٣٤  ٤٦٫٦٨٠  الدخل الشامل للفترةمجموع 
            :عائدة إلى
  ١٥١٫٥٠٢   ١٠٤٫٠٣٢     ٨٤٫٦٠٠  ٤٢٫٢٨٢   الشرآة األممساهمي 
  ١٠٫٦١٧   ٦٫٦٦٩     ٦٫٠٣٤  ٤٫٣٩٨  غير المسيطرة األطراف

  ١٦٢٫١١٩   ١١٠٫٧٠١     ٩٠٫٦٣٤  ٤٦٫٦٨٠  مجموع الدخل الشامل للفترة
           
  
 
  
  
  
  
  
  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٥  
  

  الموحد الموجز ملكية البيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  مجموع
  حقوق الملكية

غير  األطراف
  المسيطرة

حقوقمجموع
العائدة الملكية 

 مساهمي إلى
 الشرآة األم

  األرباح
  المستبقاه

احتياطي القيمة 
العادلة 

 لالستثمارات
  اتحتياطيا

 إضافية
  حتياطيا

 طوارئ
   إحتياطي
 هم الخزينةأس  قانوني

  رأس
  المال

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

 )مدقق(٢٠١١يناير١فيالرصيد  ٢٫١٠٠٫٠٠٠ )٢٫٦٥٧( ١٫٠٨٥٫٣٥٧ ٣٢٩٫٢١٣ ٣٠٫٣٩٠ )١١٫٤٥٤(  ٦٤٠٫٤٣٦ ٤٫١٧١٫٢٨٥  ٢٢٣٫٦٤٧  ٤٫٣٩٤٫٩٣٢
 الربح للفترة - -  - - - -   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

 أسهم الخزينة  )١٣٠٫٢٠٩(  - - - -  - )١٣٠٫٢٠٩(  -  )١٣٠٫٢٠٩(
 )١٦إيضاح(توزيعات أرباح - -  - - - -  )٢٠٩٫٨٥٨( )٢٠٩٫٨٥٨(  -  )٢٠٩٫٨٥٨(

 )غير مدقق(٢٠١١يونيو٣٠الرصيد في ٢٫١٠٠٫٠٠٠ )١٣٢٫٨٦٦( ١٫٠٨٥٫٣٥٧ ٣٢٩٫٢١٣ ٣٠٫٣٩٠ ١٦٫٩١٤  ٥٥٣٫٧١٢ ٣٫٩٨٢٫٧٢٠  ٢٣٤٫٢٦٤  ٤٫٢١٦٫٩٨٤
 )مدقق(٢٠١٢يناير١الرصيد في ٢٫١٠٠٫٠٠٠ )٢٣٠٫٦٠٢( ١٫٠٨٥٫٣٥٧ ٣٥٢٫٠٧٨ ٣٠٫٣٩٠ )٤٫٩٤٧(  ٦١٨٫٨٢٠ ٣٫٩٥١٫٠٩٦  ٢٤٨٫٢٢٥  ٤٫١٩٩٫٣٢١
 لفترةلبح الر - -  - - -   ١١٧٫٣٨٠ ١١٧٫٣٨٠  ٧٫٦٧٧  ١٢٥٫٠٥٧

 الخسارة الشاملة األخرى - -  - - - ٨٦٫٨٩١  )١٠٠٫٢٣٩( )١٣٫٣٤٨(  )١٫٠٠٨(  )١٤٫٣٥٦(
 مجموع  الدخل الشامل للفترة - -  - - - ٨٦٫٨٩١  ١٧٫١٤١ ١٠٤٫٠٣٢  ٦٫٦٦٩  ١١٠٫٧٠١

 محول إلى االحتياطيات - -  - - ٣٢٫١٧٥ -  )٣٢٫١٧٥(  -  -  -
 الفترةالمستحوذ عليها خاللأسهم الخزينة - )٩٧٫١٩٠(  - - - -  - )٩٧٫١٩٠(  -  )٩٧٫١٩٠(
 )١٦إيضاح(توزيعات أرباح - -  - - - -  )١٩٣٫٥٠٠( )١٩٣٫٥٠٠(  -  )١٩٣٫٥٠٠(

 )دققمغير(٢٠١٢يونيو٣٠الرصيد في ٢٫١٠٠٫٠٠٠ )٣٢٧٫٧٩٢( ١٫٠٨٥٫٣٥٧ ٣٥٢٫٠٧٨ ٦٢٫٥٦٥ ٨١٫٩٤٤  ٤١٠٫٢٨٦ ٣٫٧٦٤٫٤٣٨  ٢٥٤٫٨٩٤  ٤٫٠١٩٫٣٣٢
  

   .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٦  
  

  ) غير مدقق(الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
     يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستة

٢٠١٢    ٢٠١١    
     درهـم ألف    درهـم ألف

  األنشطة التشغيلية         
  الربح للفترة      ١٢٥٫٠٥٧     ١٥١٫٩٠٤ 

  :تعديالت لـ          
 استهالك الممتلكات والمعّدات      ٥٫٣٦٤     ٥٫٥٠٠ 
 إطفاء الموجودات غير الملموسة     ٣٫٨٩٢     ٣٫٨٩٢ 
 الذمم المدينة واالستثماراتعلىإطفاء الخصومات واألقساط      )٩٦٦(    )٢٫٨٨٦(
 من بيع ممتلكات ومعداتالربح     )٤٥٥(    )٦٢(
 خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات التجارية والمشتقات     ٧٫٢٨٢     ٦٫٧١٤ 
 مشكوك في تحصيلهاالالقروض والسلفياتمخصص       ٩١٫٧٥٣     ٩١٫٥٦٨ 
 المدفوعةآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبرعات والهباتمكاف      )١٣٫٠٨٥(    )١٢٫٢٠٠(

  
  

  
      

           
 أرباح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل      ٢١٨٫٨٤٢    ٢٤٤٫٤٣٠ 

  :الحرآة في رأس المال العامل          
 ١٦٥٫٩١٠(    ٥٠٤٫٧٩٠(      

ق بعد ثالثة التي تستحوفي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوكالنقص ) / الزيادة(
 أشهر

 البنوك المرآزيةلدىفي الودائع اإللزامية الزيادة      )٣٦٫٦٣٢(    )٢١٫٥٠٥(
 الزيادة في القروض والسلفيات      )١٠١٫٤٠٥(    )٦٣٩٫٣٣٣(
 في موجودات أخرىالنقص ) / الزيادة(      )٢٠٥٫٨٢٠(    ٢٧٦٫٤٧٦ 
  في ودائع العمالءالزيادة      ٩١٫٢٦٩    ١٫٠٦٩٫٠٨٩ 
 في مطلوبات أخرى) النقص(/ الزيادة      ١٧٥٫١٢٧     )١٤٢٫٧١٧(

  
  

  
      

           
 األنشطة التشغيليةالناتج من) / المستخدم في(صافي النقد      )٢٤٫٥٢٩(    ١٫٢٩١٫٢٣٠ 

  
  

  
    

  
  
  

  األنشطة االستثمارية          
  شراء ممتلكات ومعدات      )٨٫٣٧٤(    )٦١٫٣٨٦(
 عداتبيع ممتلكات وم المتحصل من     ١٫٥٧٥     ٣٫٩٩٢ 
  استثماراتشـراء      )٨٢٫١٣٠(    )١٨٠٫٦٨٠(
  إستثمارات المتحصل من بيع       ١٣٨٫٠٣٠     ١٤٤٫٣٢١ 

  
  

  
      

           
 األنشطة االستثمارية)المستخدم في( /الناتج من  صافي النقد      ٤٩٫١٠١     )٩٣٫٧٥٣(

  
  

  
      

  األنشطة التمويلية            
  عليها أسهم خزينة مستحوذ      )٩٧٫١٩٠(    )١٣٠٫٢٠٩(
  توزيعات أرباح مدفوعة       )١٩٣٫٥٠٠(    )٢٠٩٫٨٥٨(

  
  

  
      

            

 األنشطة التمويليةالمستخدم في صافي النقد       )٢٩٠٫٦٩٠(    )٣٤٠٫٠٦٧(
            
           

 الزيادة في النقد وما يعادله/ )النقص(      )٢٦٦٫١١٨(    ٨٥٧٫٤١٠ 
           

  ه في بداية الفترةالنقد وما يعادل      ٣٫٨٦٦٫٥١٦     ٣٫٢٦١٫٤٢٥ 
            
           

 )١٩إيضاح(النقد وما يعادله في نهاية الفترة      ٣٫٦٠٠٫٣٩٨     ٤٫١١٨٫٨٣٥ 
  

  
  

      

  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٧  
  

  الموحدة الموجزة  المالية البيانات حولإيضاحات 
   ٢٠١٢يونيو  ٣٠لمنتهية في ا لفترة الستة أشهر

  
  معلومات عامة  ١
  

اريخ      " البنك"تأسس بنك الشارقة  ارة الشارقة بت اآم إم آشرآة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو ح
ر     ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢ م       ١٩٩٣وتم تسجيله 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.للبنك في شارع الحصن، ص يقع المكتب المسجل
  

ي       في دولة اإلمارات العربية المتحدة  خمسة فروعنك أنشطته من خالل الب يمارس ـنة دب ين ومدي وظبي والع ي وأب في الشارقة ودب
  .لإلعالم

  
  أسس اإلعداد  ٢
  

اً ") المجموعة"يشار إليها معًا بـ (للبنك وشرآاته التابعة  تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة  دولي    ل وفق ار المحاسبي ال لمعي
م  ة ٣٤رق ة المرحلي ارير المالي ة     التق ن أنظم ا م ة به ات المتعلق ع المتطلب ق م دولي وتتف بة ال ايير المحاس س مع ن مجل الصادر ع

  .اإلمارات العربية المتحدة
  

  . ةتتم بدرهم اإلمارات العربية المتحدالمجموعة عمليات غالبية  إذ أنبدرهم اإلمارات 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،    . ٢٠١١ديسمبر   ٣١لبيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  ل ى ذل ر  باإلضافة إل ائج  ال تعتب رة من   انت اير   ١لفت ين

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في من الممكن توقعها التي  للنتائجبالضرورة مؤشرا  ٢٠١٢ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٢
  
  )IFRSs(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  -٣

  

  الموحدة ات المالية الموجزةالبيانتؤثر على ال لتي الجديدة والمعدلة ا الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير   ١-٣
  

ذه    .في هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة   ةالتاليوالمعدلة التقارير المالية الجديدة  إلعداد ةالدولي المعاييرتم تطبيق  ق ه إن تطبي
ة والسنوات   لم يكن له أي تأثير جوهري على المبالغ المد والمعدلةالتقارير المالية الجديدة  إلعدادالمعايير الدولية  رجة للسنة الحالي

  .السابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية
تحويل الموجودات  –اإلفصاحات : األدوات المالية ٧ رقم) IFRS(تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •

 المالية
  أساسيةاسترداد موجودات  –الضريبة المؤجلة  ١٢ رقم) IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  •
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٨  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  )تتمة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  

  )تتمة( )IFRSs(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  -٣
 

  قيد اإلصدار والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الجديدة والمعدلة ر الماليةالدولية إلعداد التقاريالمعايير   ٢-٣
م   الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير بتطبيق  لم تقم المجموعة ا   يحن موعد  الجديدة والمعدلة التالية قيد اإلصدار والتي ل تطبيقه

  :بعد

 تفسيرات التقارير المالية الدوليةوتفسيرات لجنة  الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير 
    الجديدة والمعدلة

يسري تطبيقه للفترات السنوية 
  التي تبدأ من أو بعد

اإلفصاحات  : األدوات المالية ٧تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
  تعزز اإلفصاحات حول مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية –

  ٢٠١٣ ريينا ١  

  ٢٠١٣يناير  ١    البيانات المالية الموحدة ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
  ٢٠١٣يناير  ١    الترتيبات المشترآة ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
م   • ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال آت   ١٢المعي ي المنش اإلفصاح عن الحصص ف

  األخرى
  ٢٠١٣يناير  ١  

  ٢٠١٣يناير  ١    قيـاس القيمة العادلة ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
  ٢٠١٢يوليو  ١     عرض بنود الدخل الشامل اآلخر ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
  ٢٠١٣يناير  ١    منافع الموظفين) ٢٠١١معدل في ( ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
  ٢٠١٣يناير  ١    المالية المنفصلة البيانات) ٢٠١١معدل في ( ٢٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
ة  ) ٢٠١١معدل في ( ٢٨المعيار المحاسبي الدولي رقم  • االستثمارات في الشرآات الزميل

  والمشاريع المشترآة
  ٢٠١٣يناير  ١  

م    • دولي رق بي ال ار المحاس ى المعي ديالت عل مقاصة  –العرض : ةاألدوات المالي ٣٢تع
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية

  ٢٠١٤يناير  ١  

معلومات  ( عرض البيانات المالية ١رقم  (IAS)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي •
ة دولي)مقارن بي ال ار المحاس م  (IAS)؛ و المعي دات ١٦رق ات، اآلالت والمع  الممتلك

ة ( دات الخدم بي ا )مع ار المحاس دولي؛ و المعي م   (IAS)ل ة  ٣٢رق  – األدوات المالي
م   (IAS)؛ و المعيار المحاسبي الدولي)تأثير الضريبة لتوزيع حقوق الملكية( العرض رق

ة   ٣٤ ة المرحلي ارير المالي ات  ( التق ودات القطاع ة لموج ارير المرحلي ن  ) التق ة م الناتج
  ٢٠١١-٢٠٠٩التحسينات السنوية لدورة 

  ٢٠١٣يناير  ١  

ة الكشف    ٢٠رات التقارير المالية الدولية رقم تفسير لجنة تفسي • تجريد التكاليف في مرحل
  عن المعادن األرضيـة

  ٢٠١٣يناير  ١  

  

ايير       اآما في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة، ما ز ق المع ر المحتمل لتطبي ة األث ة مراجع لت اإلدارة في مرحل
  .ية الموجزة الموحدةالجديدة والمعدلة على البيانات المال

  

  التقديرات  ٤
بية     ويتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاس

 . إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف
  

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
دير  د   اتالمحاسبية والمصادر الرئيسية للتق ر المؤآ ة الموحدة          ةغي ات المالي ك المستخدمة في البيان ة مع تل ا في ول  متوافق لسنة  آم

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  
  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات  

 )تتمة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٥
  

ا   البيانات إن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات المتعلقة بها متوافقة مع تلك المفصح عنها في  المالية الموحدة آم
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ة المنتهية في في وللسن

  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٦
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٩  
م      بالغ رق اريخ   ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤وفقًا لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب ال بت

  .الموجزة الموحدة لية في البيانات الماالمطلوبة  المحاسبيةالسياسات بعض ، فقد تم اإلفصاح عن ٢٠٠٨أآتوبر  ١٢
  

  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 ن التاب للشرآاتعل تفادة م ة لإلس ع

  .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 البنكة من المملوآحصص 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%٦٧٫٣٣

      
       تجارة عامة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٨%١٠٠.م.م.و للتجارة العامة ذبوليك

       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 ٢٠١١ %١٠٠  ح.م.شجلف بوريليس 
  
  
  

ارات ول   البنك مساهمته خالل الفترة، زاد ى  .م.ان شن بفي بنك اإلم ك  %) ٥١: ٢٠١١ديسمبر   ٣١% (٦٧٫٣٣ل إل وذل
  .والمساهمات الرأسمالية المتعلقة بهاعن طريق االشتراك في إصدار األسهم 

  عقاريةستثمارات ا

تكلفة الشراء  تشمل اإلستثمارات العقارية . أو زيادة في قيمتها/ظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار واحتفتم االي
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 بن ان المرآز الم اريخ بي ة   . اًء على تقييم على القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات آما في ت 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    يتم تحديد ال. تجارية بحتة ين مس ين مهني ل مقّيم ائر الناتجة من       . قيمة العادلة بشكل دوري من قب اح أو الخس تم تسجيل األرب ي
  .التغييرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يحدث فيها الربح أو الخسارة

  

  موسمية النتائح  ٧
ائج ذات طبيع ة نت تم تسجيل أي م ي دخل ل ان ال ي بي مية ف د ة موس وجز الموح رة الم تةلفت ي  الس ة ف و ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٢ يوني

  .٢٠١١و



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٠  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٨

  
  

 :البنوك المرآزيةلدىوعةالمجموأرصدةفيما يلي تحليل نقد )أ(
     ٢٠١٢يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١

    درهمألف     درهمألف 
     )غير مدققة(    )مدققة(
         

  نقد في الصندوق   ٦٤٫٧٥٧    ٦٥٫٦٤٦
  إيداعات إلزامية    ٩٤٦٫١٣٦    ٩٠٩٫٥٠٤
  حساب جاري    ٦٣٫٨٦٦    ١١٧٫٣٥٧
  شهادات إيداع     ٧٧٥٫٣٨٩    ٥٠٦٫٦٣٨

  
  

    
          

١٫٨٥٠٫١٤٨    ١٫٥٩٩٫١٤٥     
      

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

  

     ٢٠١٢يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

بنوك خارج اإلمارت العربية المتحدة    ١٫١٩٣٫١٨٥    ١٫٠٥٢٫٢١٤
 بنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة    ٦٥٦٫٩٦٣    ٥٤٦٫٩٣١

  
  

    

١٫٨٥٠٫١٤٨    ١٫٥٩٩٫١٤٥     
  

  

    

  

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

ة      ٢٠١٢ يونيو ٣٠آما في . المتطلبات االحتياطية للدرهم والدوالر األمريكي دى البنك المرآزي لدول ، بلغ االحتياطي المستحق ل
  ).مليون درهم ٣٥٦: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٤١٣اإلمارات العربية المتحدة 

  
   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٩

  

  :فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك) أ(
     ٢٠١٢يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١

    درهمألف     درهمألف 
     )غير مدققة(    )مدققة(

 ودائع تحت الطلب    ٦١٢٫٢٧٠    ٥٦٧٫٥١٧         
  ودائع ألجل    ٢٫٧٢٠٫٢٦٥    ٣٫٠٨١٫١٢٨

  
  

  
             

         ٣٫٣٣٢٫٥٣٥    ٣٫٦٤٨٫٦٤٥              
  :مستحقة من ودائع وأرصدةأعاله تمثل  الودائع) ب(        

         

  

  خارجيةبنوك    ٨٣٩٫٦٤٥    ٧٧٥٫٦٠٠
 بنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة    ٢٫٤٩٢٫٨٩٠    ٢٫٨٧٣٫٠٤٥

  
  

  
    

٣٫٣٣٢٫٥٣٥    ٣٫٦٤٨٫٦٤٥              
  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١١  
  

  الموجزة الموحدة  لماليةا البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠

  
  
  

  :المقاسة بالتكلفة المطفأة المجموعةفيما يلي تحليل لقروض وسلفيات ) أ(
  

     ٢٠١٢يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         
  السحب على المكشوف    ٦٫٢٦٧٫١٤٨     ٥٫٤٨٧٫٤٩٤ 
  قروض تجارية    ٥٫٦٤٧٫٢٣٤     ٦٫١١٩٫١١٦ 
  أوراق قبض    ٣٩٥٫٩١٦     ٩٦٥٫٧٨٥ 
         سلفيات أخرى    ٦١٣٫٩٠٧     ٢٥٦٫١٩١ 
          

 ١٢٫٩٢٤٫٢٠٥     ١٢٫٨٢٨٫٥٨٦     
 والسلفيات المشكوك في تحصيلها ضمخصص القرو:يطرح  )٧٥٩٫٩٧٠(    )٦٨٣٫٢٦٠(
         فوائد معلقة:يطرح  )١١٥٫٢٥٨(    )١٠٦٫٠٠١(
          

 ١٢٫٠٤٨٫٩٧٧     ١٢٫٠٣٩٫٣٢٥     
  

  

    

  

  :فيما يلي القروض والسلفيات للمجموعة) ب(
  

     ٢٠١٢يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
العربية المتحدةقروض وسلفيات داخل اإلمارات    ١٠٫٦٢٤٫٤٢٥    ١٠٫٥١٨٫١٥٤
قروض وسلفيات خارج اإلمارات العربية المتحدة    ٢٫٢٩٩٫٧٨٠    ٢٫٣١٠٫٤٣٢

  
  

    

          

١٢٫٩٢٤٫٢٠٥    ١٢٫٨٢٨٫٥٨٦     
      

  
م المخص    ) ج( د خص ة بع لفيات مدرج روض والس يلها    صإن الق ي تحص كوك ف لفيات المش روض والس ي   . للق ة ف ت الحرآ آان

  :يلي السنة آما/ المخصص خالل الفترة 
  

     ٢٠١٢يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
          

السنة/الرصيد آما في بداية الفترة     ٦٨٣٫٢٦٠     ٤٦٧٫٢١٦ 
إضافات خالل عالوة تمديد ائتمان) / عكس(    )١٥٫١٢٥(    ٩٫٦٠١ 
 السنة/ إضافات خالل الفترة    ٩٢٫١٩٥     ٢٢١٫٠٤٦ 
  حذوفات    )٣٣١(    )٤٫٧٩٢(
  مستردات    )٢٩(    )٩٫٨١١(

  
  

    

          

 السنة/الرصيـد آما في نهاية الفترة    ٧٥٩٫٩٧٠     ٦٨٣٫٢٦٠ 
      

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٢  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  

   موجودات مالية أخرى  ١١
والمصنفة وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٢٠١٢ يونيو ٣٠موجودات المالية األخرى للمجموعة آما في فيما يلي ال

)IFRS ( ٩رقم:  
  

    ٢٠١٢ يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

    )غير مدققة(    )مدققة(
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة       
          
 تثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرإس)١(       

  أدوات ملكية مدرجة   ٣٧٫٢٩٠    ٥٧٫٧٠٠
  أدوات ديـن   ١٫٠٤٣    ٣٫١٤٥
٣٨٫٣٣٣    ٦٠٫٨٤٥    

 الدخل الشامل األخرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل)٢(       
  أدوات ملكية مدرجة   ٨٣٫١٨٥    ١١٥٫٣٦٢
 غير مدرجة أدوات ملكية   ٩٥٣٫٠٦٤    ٩٣٥٫١٤٢

١٫٠٣٦٫٢٤٩    ١٫٠٥٠٫٥٠٤    
          

 مجموع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة   ١٫٠٧٤٫٥٨٢    ١٫١١١٫٣٤٩
      

    
  

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية األخرى        
  سندات ديـن   ٧٠٧٫٢٧٩    ٧٣٦٫٥٩٧

 ة األخرىمجموع الموجودات المالي   ١٫٧٨١٫٨٦١    ١٫٨٤٧٫٩٤٦
  

  :حسب المنطقة الجغرافيةمحفظة الموجودات المالية األخرى  تفصيلفيما يلي 
  

        ٢٠١٢ يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
      درهمألف     درهمألف 

      )غير مدققة(    )مدققة(
          

  اإلمارات العربية المتحدة    ٣٠٠٫٨٩٧    ٣٤٦٫٦٩٥

٥٫١٥٢    ٧٫٢٨٨    
العربية  فيما عدا اإلمارات( دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  )المتحدة
  )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(الشرق األوسط وأفريقيا     ١٫٤٧١٫٥٠٠    ١٫٤٨٩٫١٢٧

  اوروبا    ٤٫٣١٢    ٤٫٨٣٦
١٫٧٨١٫٨٦١    ١٫٨٤٧٫٩٤٦    

  

  موجودات أخرى  ١٢
  

    ٢٠١٢ يونيو ٣٠     ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

    )ققةغير مد(    )مدققة(
          

 في المطلوبات األخرىالجانب األخر ،لها مقابل –قبوالت   ٧٩٥٫٦٦٣    ٥٩٩٫٦٩٢
  موجودات مستحوذ عليها لتسوية دين    ٣٨٩٫٧٦٢    ٣٠٣٫٦٩٥
  ذمم مدينة من بيع استثمارات    ٨٩٫٢٢٦    ١٧٨٫٤٥٢
  ذمم مدينة مقاصة    ٧٫٥١٥    ٦٫٧١٤
  فائدة مستحقة    ٤٫٠٠٤    ٢٫٧٣٧
  دفعات مقدمة    ١٠٫٢٣٥    ١٣٫٢٠٨

  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات    ١٥٥    ١٣٢
  أخرى    ٨٨٫٢٤٤    ٧١٫٧٥٥

١٫٣٨٤٫٨٠٤    ١٫١٧٦٫٣٨٥      
  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٣  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  
  ودائع العمالء - ١٣

  

    ٢٠١٢ يونيو ٣٠     ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

    )غير مدققة(    )مدققة(
        

  حسابات جارية وأخرى    ٣٫٢٥٤٫٤٥٨    ٣٫٠٦٦٫٩١٨
  حسابات توفير    ١٫٤٧٤٫٥٧٤    ١٫٤٦٢٫١١٨
  ألجلودائع     ١٠٫٣٠٢٫٣٨٠    ١٠٫٤١١٫١٠٧

          

١٥٫٠٣١٫٤١٢    ١٤٫٩٤٠٫١٤٣      
  

  أرصدة مستحقة للبنوكع وودائ  ١٤
  

      ٢٠١٢ يونيو ٣٠     ٢٠١١ر ديسمب ٣١
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

 ودائع تحت الطلب    ٢٦٠٫٣٣٩    ١٢٦٫٦٥٩
  ودائع ألجل    ٢٠٣٫٧٨١    ٣٣٨٫٩٩٢

          

٤٦٤٫١٢٠    ٤٦٥٫٦٥١     
  

  : تتكون من أرصدة مستحقة إلىأرصدة مستحقة للبنوك 
  

 العربية المتحدةاإلمارات  بنوك داخل    ١٦٩٫٩٩٤    ٩١٫٨٢٥
 اإلمارات العربية المتحدة خارجبنوك    ٢٩٤٫١٢٦    ٣٧٣٫٨٢٦

          

٤٦٤٫١٢٠    ٤٦٥٫٦٥١     
  

  مشتركقرض   ١٥
ون   ٤٩٦(أمريكي  مليون دوالر  ١٣٥جديد بقيمة  مشتركقرض ، وقع البنك ٢٠١١يوليو  ٢٦في  م ملي ان الغرض من    ). دره وآ
دفع   مدة  تبلغ. للبنكتمويل أنشطة عامة هو  القرضا هذ نتان، وي غ األساسي  القرض س د االستحقاق   المبل دل   القرض يحمل   .عن مع

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

  
  توزيعات نقدية وأسهم منحة  ١٦

  

ة  ة العمومي اع الجمعي ي إجتم اهمون ف ق المس د واف نوي المنعق اريالس ارس  ٢٤خ بت ى  ٢٠١٢م دل عل ة بمع اح نقدي ات أرب توزيع
  ).درهم لكل سهم قائم ٠٫١٠توزيعات أرباح نقدية بمعدل : ٢٠١١(درهم لكل سهم قائم  ٠٫١٠

  

وهبات ) مليون درهم ٧٫٥: ٢٠١١(مليون درهم  ٧٫٥المساهمون أيضًا على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة آما وافق 
مليون درهم  ٣٫١باإلضافة إلى ما ورد أعاله، تم دفع مبلغ ). مليون درهم ٢٫٥: ٢٠١١(درهم مليون  ٢٫٥وتبرعات بقيمة 

  ).مليون درهم ٢٫٢: ٢٠١١(شرآة تابعة للبنك  .ل.م.شآمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بنك اإلمارات ولبنان 
  
  

رر مجلس   ، ٢٠١٠يونيو  ٥بتاريخ  ادة شراء   اإلدارة ق ة      . ةالقائم ٪ من أسهم البنك    ١٠إع ات التنظيمي ى الموافق د الحصول عل بع
مليون سهم  ١٦٥على البنك  ذإستحو ٢٠١٢ يونيو ٣٠آما في . على أسهمه في السوق المفتوحةفي اإلستحواذ المطلوبة، بدأ البنك 

إ   . )مليون درهم ٢٣١: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( درهممليون  ٣٢٨بقيمة ) مليون سهم ١٢٧: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ذا النحو، ف ن على ه
اريخ    ة بت و ٣٠عدد األسهم القائم ار سهم  م ١٫٩٣٥هو  ٢٠١٢ يوني ار  ١٫٩٧٣:  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(لي ة  ).سهم ملي بلغت القيم

  ).درهم مليون ٢٤٨: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  مليون ٢١٥ ،٢٠١٢ يونيو ٣٠السوقية ألسهم الخزينة آما في 
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٤  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١٢يونيو  ٣٠المنتهية في  الستة أشهر لفترة

  
  العائد على السهم  ١٧

  :الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي ربحتم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة 
 

   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٢  ٢٠١١    ٢٠١٢  ٢٠١١  

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

  العائد األساسي على السهم          
            

باأللف(خالل الفترةالشرآة األممساهمي الربح العائد ل  ٦٠٫٥٩٧  ٦٤٫٤٦٧    ١١٧٫٣٨٠  ١٤٠٫٦٨٠
 )درهم

            

 )باآلالف(خالل الفترةالقائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم  ١٫٩٣٥٫٠٠٠ ٢٫٠٥٩٫٥٢٣    ١٫٩٣٨٫٢٠٨  ٢٫٠٧٨٫٣٢٧
          

 )درهم(العائد األساسي على السهم  ٠٫٠٣٢  ٠٫٠٣٢    ٠٫٠٦١  ٠٫٠٦٨
  

  .لألسهم القائمةأي تخفيض محتمل ك لهنا، لم يكن ٢٠١١ يونيو ٣٠و ٢٠١٢ يونيو ٣٠آما في 
  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ١٨
  
  

      ٢٠١٢ يونيو ٣٠     ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
          

  ضمانات مالية للقروض    ١٫٨٠٠٫٨١٠    ١٫٧٣١٫٤٦٤
  ضمانات أخرى    ١٫٤٠٨٫٢١٣    ١٫٤٧٧٫١٢٥
  اعتمادات مستندية    ١٫١٩٠٫١٣٠    ٩٨١٫٨٦٩
 التزامات مصاريف رأسمالية    ١٠٤٫٣٣٣    ١٠٤٫٣٣٣

٤٫٥٠٣٫٤٨٦    ٤٫٢٩٤٫٧٩١     
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية    ١٫٣٠٦٫٠٦٩     ١٫٥٠٠٫١٠٢
٥٫٨٠٩٫٥٥٥     ٥٫٧٩٤٫٨٩٣     

  

  

  وما يعادلهالنقد   ١٩
  

  

      ٢٠١٢يونيو ٣٠     ٢٠١١ يونيو ٣٠
    درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )غير مدققة(
          

 )٨إيضاح(نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية    ١٫٨٥٠٫١٤٨     ٢٫٤٣٨٫٢٥١ 
 )٩إيضاح(ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    ٣٫٣٣٢٫٥٣٥     ٢٫٩٧٦٫٣٩٧ 
 )١٤إيضاح(أرصدة مستحقة للبنوكودائع و    )٤٦٤٫١٢٠(    )٣٥٨٫٥٠٠(
 ٤٫٧١٨٫٥٦٣     ٥٫٠٥٦٫١٤٨     
 أشهر٣تستحق بعد–ن البنوكمستحقة م وأرصدةإيداعات :يطرح    )١٧٢٫٠٢٩(    )٤٠٫٨٤٤(
 )٨إيضاح(إيداعات إلزامية لدى البنوك المرآزية:يطرح    )٩٤٦٫١٣٦(    )٨٩٦٫٤٦٩(
 ٣٫٦٠٠٫٣٩٨     ٤٫١١٨٫٨٣٥     

  
  الموجودات االئتمانية  ٢٠

ة  ، تحتفظ المجموعة باستثمارات ٢٠١٢ يونيو ٣٠آما في  غ  بالقيمة العادل م    ١٫٠٣بمبل ار دره ار   ١٫٠٦: ٢٠١١ديسمبر   ٣١(ملي ملي
  .لم تدرج آموجودات في بيان المرآز المالي الموجز الموحدبالتالي ومحتفظ بها نيابة عن عمالء، ) ادلة درهم بالقيمة الع

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٥  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  

 )تتمة(  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 
  

  العالقةاألطراف ذات المعامالت مع   ٢١
  

م ضمن سياق      تقوم المجموعة ة به بإبرام معامالت مع آبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك والمنشآت المتعلق
  .االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت اأعماله

  

  .م يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاحوالشرآات التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ول المجموعةإن المعامالت بين 
  

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

  

    ٢٠١٢ يونيو ٣٠    ٢٠١١ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

    )مدققةغير (    )مدققة(
          

  قروض وسلفيات   ١٫٨٠٠٫٧٠٠    ١٫٧٦٤٫٠٠٥
        

 ودائع   ٣١٢٫٥٥٧    ٦٣٥٫٧٢٨
        

 وأوراق قبولاعتمادات مستندية، خطابات ضمان   ١٫٣١٩٫٥٧٣    ١٫٢٨١٫٨٤٩
  

دراء   لمنشآتوالسفليات ، بلغت القروض ٢٠١٢ يونيو ٣٠آما في  %) ٦٧: ٢٠١١ديسمبر   ٣١% (٦٥ذات صلة بأحد الم
% ٩٠لمذآورة أعاله ودائع امن الو%) ٦٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١% (٩و ن إجمالي القروض والسلفيات المشار إليها أعالهم
  .جمالي الضمانات المالية للقروض المذآورة أعالهإمن %) ٩٤: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(
  

    يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة
٢٠١٢    ٢٠١١    

    درهمألف     درهمألف 
            )غير مدققة(    )غير مدققة(

  إيرادات الفوائد   ٥٧٫٦١٦    ٧٢٫٤٦٧
       

  مصاريف الفوائد   ١٤٫٩٩٥    ١٩٫٠٣٦
       

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   ١٠٫٥٨٥    ٩٫٧٠٠
     

  
  معلومات القطاعات   ٢٢

  

ات       التشغيلية القطاعات  تحديديتم  ة عن مكون ارير الداخلي ى التق اًء عل تم   المجموعة بن ل صانع        والتي ي تظم من قب ا بشكل من مراجعته
  . القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه

  : إلى قطاعين رئيسيين هما المجموعةألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة 

ة األخرى        ) أ( ديم القروض والتسهيالت اإلئتماني ل بشكل رئيسي تق ة     األنشطة البنكية التجارية والتي تمث ابات الجاري ع والحس والودائ
  .المجموعةلعمالء 

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

ين يتم تنفيذ المعامالت بين القطاع . عن المعلومات القطاعية الرئيسية اتقاريره تبني عليه المجموعةتمثل هذه القطاعات األساس الذي 
  .ارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع المالئم للمصاريفوفقا ألسعار تحددها اإلد

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٦  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  )تتمة(  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 
  )تتمة(معلومات القطاعات   ٢٢

  

ات الم الي المعلوم دول الت ل الج ال الخاصة يمث ات األعم ة بقطاع ةتعلق ا بالمجموع ي  آم و ٣٠ف ة( ٢٠١٢ يوني ر مدقق  ٣١و )غي
  : )مدققة( ٢٠١١ديسمبر 

  
  

 المجموع
  

 غير مخصصة
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية

  التجارية
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 :)غير مدققة( ٢٠١٢ يونيو٣٠      
 موجودات القطاعات   ١٨٫٢٨٨٫٨٠٢   ٢٫٠٢٢٫٩٥١    ٧٠٧٫٤٩٦    ٢١٫٠١٩٫٢٤٩

 

 

 

 

 

 

  

  مطلوبات القطاعات  ١٦٫٢٩١٫١٩٦   ٤٩٥٫٨٥٥    ٢١٢٫٨٦٦    ١٦٫٩٩٩٫٩١٧
 

 

 

 

 

 

  

            
  ) مدققة( ٢٠١١ديسمبر ٣١           

 موجودات القطاعات   ١٨٫١٥٢٫١٧٧   ٢٫١٥٣٫٢١٩    ٦٢٨٫٩٧٦    ٢٠٫٩٣٤٫٣٧٢
 

 

 

 

 

 

  

  مطلوبات القطاعات  ١٦٫٠٠٥٫٤٨٥   ٤٩٥٫٨٥٥    ٢٣٣٫٧١١    ١٦٫٧٣٥٫٠٥١
        

  

ال الخاصة     رة   بالمجموعة يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعم ة في     الستة لفت و  ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٢ يوني
  ): مدققةغير ( ٢٠١١يونيو  ٣٠و ) غير مدققة(

  
 المجموع

  
 غير مخصصة

األنشطة البنكية 
 االستثمارية

األنشطة البنكية
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
          

 ٢٠١٢يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في        
          

  اإليرادات من عمالء خارجيين             
 صافي إيرادات الفوائد  ٢٤٠٫٠٥٩   ١٨٫٢٠٣   -     ٢٥٨٫٢٦٢
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٥٢٫٠٤٣   -    -     ٥٢٫٠٤٣
   صرف عمالتأرباح  ١١٫٣٠٩   -    -     ١١٫٣٠٩
  اإلستثماراتإيرادات  -   ١٫٣٩٣   -     ١٫٣٩٣
  اإليرادات األخرى   ٣٫٣٢٠   -    -     ٣٫٣٢٠

  اإليرادات التشغيلية  ٣٠٦٫٧٣١   ١٩٫٥٩٦   -     ٣٢٦٫٣٢٧
 جوهريةبنود أخرى غير نقدية             
 الموجودات الماليةانخفاض القيمة المحمل علىصافي )٩١٫٧٥٣(   -    -     )٩١٫٧٥٣(
 إطفاء الموجودات غير الملموسة   )٣٫٨٩٢(   -    -     )٣٫٨٩٢(
  استهالك ممتلكات ومعّدات   -   -    )٥٫٣٦٤(    )٥٫٣٦٤(

  الربح للفترة بعد الضرائب    ١٢٩٫٩٠٠   ٥٫٢٦٩   )١٠٫١١٢(    ١٢٥٫٠٥٧
             

          

 ٢٠١١يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة       
          

  اإليرادات من عمالء خارجيين             
 صافي إيرادات الفوائد  ٢٤٦٫٠٦٣   -    -     ٢٤٦٫٠٦٣
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٤٨٫٦٩٩   -    -     ٤٨٫٦٩٩
   صرف عمالتأرباح  ١١٫٦٠٧   -    -     ١١٫٦٠٧
  اإلستثماراتإيرادات  -   ٢٩٫٣٣٦   -     ٢٩٫٣٣٦
  اإليرادات األخرى   ٥٫١٠٤   ٤٫٣٥٣   -     ٩٫٤٥٧

  اإليرادات التشغيلية  ٣١١٫٤٧٣   ٣٣٫٦٨٩   -     ٣٤٥٫١٦٢
 جوهريةبنود أخرى غير نقدية             
 الموجودات الماليةانخفاض القيمة المحمل علىصافي  )٩١٫٥٦٨(   -    -     )٩١٫٥٦٨(
 إطفاء الموجودات غير الملموسة   )٣٫٨٩٢(   -    -     )٣٫٨٩٢(
  استهالك ممتلكات ومعّدات   -   -    )٥٫٥٠٠(    )٥٫٥٠٠(

  الربح للفترة بعد الضرائب    ١٤١٫٣٩٥   ٢٠٫٥٢١   )١٠٫٠١٢(    ١٥١٫٩٠٤
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٧  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  

  )تتمة(ات القطاعات معلوم  ٢٢
  

ال :٢٠١١(لم تتم أية معامالت بيع بين القطاعات لهذه الفترة . اله اإليرادات من العمالء الخارجيينتمثل اإليرادات المدرجة أع
لم يتم تحديد تكاليف المعامالت بين القطاعات وتكاليف التمويل بين القطاعات وتوزيع المصاريف من قبل اإلدارة ). يوجد

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنها في التقارير هي ذات . حديد المصادرألغراض ت
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١سياسات المجموعة المبينة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  : ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتوزيع المصادر عليها

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

 

  . تم تخصيص آافة المطلوبات على القطاعات باستثناء بعض المبالغ المتضمنة في المطلوبات األخرى •
  

  المعلومات الجغرافية
  

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

  

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

  
  بلد اإلقامة البلد األجنبي  المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     ٢٠١٢ 
٢٥٤٫١٠٤   ٧٢٫٢٢٣    ٣٢٦٫٣٢٧ 

أشهر المنتهيةالستةلفترة)يينمن العمالء الخارج(التشغيلي الربح
    )ةغير مدقق( ٢٠١٢ يونيو٣٠في

            
     )مدققةغير(٢٠١٢يونيو٣٠الموجودات غير المتداولة آما في ٩١٦٫٤٨٣    ٢٩٣٫٥٨٢    ١٫٢١٠٫٠٦٥

          
          
         ٢٠١١ 

٢٧٧٫٩٥١   ٦٧٫٢١١    ٣٤٥٫١٦٢ 
أشهر المنتهيةالستةلفترة)يينمن العمالء الخارج(الربح التشغيلي 

    )مدققةغير ( ٢٠١١ يونيو٣٠في
     )مدققة(٢٠١١ديسمبر٣١الموجودات غير المتداولة آما في ٩٠٤٫٢٨٧    ٢٩٥٫٣٣٣    ١٫١٩٩٫٦٢٠

          
  

  الموحدة  إعتماد البيانات المالية الموجزة  ٢٣
  

  .٢٠١٢ يوليو ٢٩تم إعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  


