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  مرحليةالمالية المعلومات التقرير مراجعة 
  

  
  إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة

   شرآة مساهمة عامة – بنك الشارقة
  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 
  

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

دخل   اتبيانمن  ، وآل٢٠١٣ يونيو ٣٠آما في  ")مجموعة("ال وق         الموجز  ال رات في حق دخل الشامل الموجز الموحد، التغي الموحد، ال
اريخ  الستةلفترة التدفقات النقدية الموجز الموحد والملكية الموجز الموحد  مسؤولة عن إعداد     المجموعة  إن إدارة .أشهر المنتهية بذلك الت

ذه الم م        ه دولي رق بي ال ار المحاس ًا للمعي ة وفق ورة عادل ها بص ة وعرض ة المرحلي ات المالي ة  " ٣٤علوم ة المرحلي ارير المالي ". إن التق
  مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا.

  نطاق المراجعـة
م    لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول   ة رق ات المراجع دقق          ٢٤١٠عملي 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
اع إجراءات تحلي       بية، وإتب ة والمحاس ا من          المسؤولين عن األمور المالي ـل جوهري ة أق ة أخرى. إن نطاق المراجع ة وإجراءات مراجع لي

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

  اجستنتـاإل
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
 ٥٢١رقم القيد

  ٢٠١٣يوليو٢٥



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٢  
  

  بيان المرآز المالي الموجز الموحد 
  

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠آما في 
  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٢  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٣  

  إيضاح
   (غير مدققة)    (مدققة)
    درهـم ألف    درهـم ألف

  الموجـودات       
            

 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٨    ٢٫٤١٥٫٨٦٠     ٢٫٧٣٨٫٦٤٢ 
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٩    ٣٫٨٩٤٫١٩٥     ٣٫٧٢٦٫٠٢٦ 
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠    ١٢٫٨٩٥٫١٩٥     ١٢٫٤٤٤٫٣٣٩ 
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة ١١    ١٫١١٠٫٤٧٦     ١٫٠٦٩٫٩١٣ 
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة ١١   ٥٢٥٫٧٧٧     ٧٤٦٫٤٣٤ 
  إستثمارات عقارية    ٢٣٧٫٠٠١     ٢٣٠٫٨٢١ 
 ملموسة أخرىغير الشهرة وموجودات     ٢٥٣٫٦٩٤     ٢٥٧٫٥٨٦ 
  موجودات أخرى ١٢    ١٫٠٧٩٫٥٥٢     ١٫٣٤٧٫٩٩٨ 
  ممتلكات ومعدات    ٢٦١٫٧٢٤     ٢٧٠٫٩٢٩ 
  مجموع الموجودات     ٢٢٫٦٧٣٫٤٧٤     ٢٢٫٨٣٢٫٦٨٨ 
            

  المطلوبات وحقوق الملكية         
            

  المطلوبات         
  ودائع العمالء ١٣    ١٦٫٦٤٤٫١٢٩     ١٦٫٤٧٦٫٣٧٤ 
 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٤   ٣٩٤٫٣٤٢     ٤٤٥٫٥١٢ 
  مطلوبات أخرى     ١٫٠٧٧٫٦٥٩     ١٫٢٣٢٫٨٩٨ 
  قرض مشترك  ١٥   ٤٩٥٫٨٥٥     ٤٩٥٫٨٥٥ 
  مجموع المطلوبات     ١٨٫٦١١٫٩٨٥     ١٨٫٦٥٠٫٦٣٩ 
            

  وق الملكية حق         
            

  المال واإلحتياطياترأس         
  رأس المال     ٢٫١٠٠٫٠٠٠     ٢٫١٠٠٫٠٠٠ 
  أسهم خزينة ١٦   )٣٢٧٫٧٩٢(    )٣٢٧٫٧٩٢(
  احتياطي قانوني     ١٫٠٨٥٫٣٥٧     ١٫٠٨٥٫٣٥٧ 
  ي طوارئاحتياط    ٣٧٨٫٧٣٨     ٣٧٨٫٧٣٨ 
  احتياطي عام     ٩٢٫٩٩٩     ٦٢٫٥٦٥ 
 ستثماراتاحتياطي القيمة العادلة لال    ١٢٩٫٤٢٥     ١٠٦٫١٣٤ 
  األرباح المستبقاه    ٤٠٦٫٧٥٧     ٥١٩٫٣٠٥ 
  الشرآة األم عائدة إلى مالكي     ٣٫٨٦٥٫٤٨٤     ٣٫٩٢٤٫٣٠٧ 
  غير المسيطرةاألطراف     ١٩٦٫٠٠٥     ٢٥٧٫٧٤٢ 
  مجموع حقوق الملكية     ٤٫٠٦١٫٤٨٩     ٤٫١٨٢٫٠٤٩ 

             

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية     ٢٢٫٦٧٣٫٤٧٤     ٢٢٫٨٣٢٫٦٨٨ 
            

  
  
  
  
  

 السيد/ أحمد النومان   ماريو طعمةالسيد/ 
 مجلس اإلدارةرئيس  نائب المدير العام

  
 .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
 ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  الثالثة أشهر المنتهية   

  يونيـو ٣٠في 
  الستة أشهر المنتهية  

  يونيـو ٣٠في 
              

   ٢٠١٢  ٢٠١٣    ٢٠١٢ ٢٠١٣  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم ألف درهم  
           

  ٤٩٧٫٩٨٣   ٥٠١٫٢٤١     ٢٤٦٫٠٤٤ ٢٥٢٫٣٠٩   إيرادات الفوائد 
  )٢٣٩٫٧٢١(  )٢٣٩٫١٠٧(    )١١٩٫١٨٣( )١٠٦٫٠٦١(   مصاريف الفوائد 

          
  ٢٥٨٫٢٦٢   ٢٦٢٫١٣٤     ١٢٦٫٨٦١ ١٤٦٫٢٤٨    صافي إيرادات الفوائد

          
  ٥٢٫٠٤٣   ٦٣٫٥١٦     ٢٦٫٠١٨ ٣٠٫٠٨٧  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ١١٫٣٠٩   ١١٫٧٩٠     ٥٫٦١٦ ٦٫٠٢٥   أرباح صرف العمالت 
  ١٫٣٩٣   ١٢٫٦٦٩     )٨٫٤١٣( ١٠٫٩٣٣  االستثمارات/ (خسائر) إيرادات

  ٣٫٣٢٠   ١٦٫٨٩١     ١٫٢٥٤ ١٣٫٣٥٣   إيرادات أخرى
صافي الربح من إعادة تقييم استثمارات

  -   ٦٫١٨٠     -   ٦٫١٨٠    عقارية
           

  ٣٢٦٫٣٢٧   ٣٧٣٫١٨٠     ١٥١٫٣٣٦ ٢١٢٫٨٢٦   الربح التشغيلي 
صافي انخفاض القيمة على الموجودات 

  )٩١٫٧٥٣(  )١٠٨٫١٠٤(    )٣١٫٥٥٧(  )٧٦٫٦٨٦(  المالية
          

  ٢٣٤٫٥٧٤   ٢٦٥٫٠٧٦     ١١٩٫٧٧٩ ١٣٦٫١٤٠   صافي الربح التشغيلي 
  )٣٫٨٩٢(  )٣٫٨٩٢(    )١٫٩٤٦( )١٫٩٤٦(  إطفاء الموجودات غير الملموسة
  )١٠٠٫٨٧٧(  )١١١٫٧٩٤(    )٥٠٫١٦٤( )٥٧٫٤٧٢(  المصاريف اإلدارية والعمومية

          
  ١٢٩٫٨٠٥   ١٤٩٫٣٩٠     ٦٧٫٦٦٩ ٧٦٫٧٢٢   الربح قبل الضرائب 

          
  )٤٫٧٤٨(  )٥٫٢٤٥(    )٢٫٦٧٣( )٢٫٨٧٤(  يةخارج –مصاريف ضريبة الدخل 

          
  ١٢٥٫٠٥٧   ١٤٤٫١٤٥     ٦٤٫٩٩٦ ٧٣٫٨٤٨   الربح للفترة 

          
           عائدة إلى:

  ١١٧٫٣٨٠   ١٣٧٫١١٨     ٦٠٫٥٩٧ ٧٠٫٩٢٨   الشرآة األم مالكي
  ٧٫٦٧٧   ٧٫٠٢٧     ٤٫٣٩٩ ٢٫٩٢٠   مسيطرةغير ال األطراف

  ١٢٥٫٠٥٧   ١٤٤٫١٤٥     ٦٤٫٩٩٦ ٧٣٫٨٤٨   الربح للفترة
          

  الربح األساسي للسهم الواحد (درهم) 
  ٠٫٠٥٤    ٠٫٠٦٤     ٠٫٠٣١   ٠٫٠٣٧    )١٧(إيضاح

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



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٤  
  

  الموحد (غير مدقق)الموجز الشامل  بيـان الدخل
 ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
 

  في الثالثة أشهر المنتهية  
  يونيـو ٣٠ 

  في الستة أشهر المنتهية  
  يونيـو ٣٠

  ٢٠١٢  ٢٠١٣    ٢٠١٢ ٢٠١٣  
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم ألف درهم 
    
  ١٢٥٫٠٥٧   ١٤٤٫١٤٥     ٦٤٫٩٩٦  ٧٣٫٨٤٨   لفترة لربحال

  

           خرىالشاملة األالدخل / (الخسارة) 
  

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو 
            الخسائر

صافي التغيرات في القيمة العادلة لموجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  )١٫٢٧١(  ٢٣٫٢٩١     )١٨٫٣١٦( ١٥٫٦٣٢   اآلخر
  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(    - -  خالل الفترةمخصص هبات وتبرعات

المدفوعة خاللمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  )١٠٫٥٨٥(  )١٠٫٥٨٧(    -  -   الفترة

  )١٤٫٣٥٦(  ١٠٫٢٠٤     )١٨٫٣١٦( ١٥٫٦٣٢  للفترةىاألخرةالشامل )الخسارة(الدخل / 
  

  ١١٠٫٧٠١   ١٥٤٫٣٤٩     ٤٦٫٦٨٠  ٨٩٫٤٨٠  الدخل الشامل للفترةمجموع 
            عائدة إلى:

  ١٠٤٫٠٣٢   ١٤٧٫٩٣٩     ٤٢٫٢٨٢  ٨٦٫٥٦٢   الشرآة األممالكي
  ٦٫٦٦٩   ٦٫٤١٠     ٤٫٣٩٨  ٢٫٩١٨  غير المسيطرة األطراف

  ١١٠٫٧٠١   ١٥٤٫٣٤٩     ٤٦٫٦٨٠  ٨٩٫٤٨٠  مجموع الدخل الشامل للفترة
           
  
 
  
  
  
  
  
  
  .الموجزة الموحدة ذه البيانات المالية ن هم أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت



٥  
  موحد
٢٠١٣  

  مجموع
  حقوق الملكية

غير  األطراف
  المسيطرة

 عائدة إلى
الشرآة  مالكي
  المستبقاه األرباح  األم

احتياطي القيمة 
العادلة 

  عام احتياطي  لالستثمارات
 حتياطيا

  المال  أسهم الخزينة  قانوني إحتياطي  طوارئ
  رهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم

                  
 ٢٫١٠٠  )٢٣٠٫٦٠٢(  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٣٥٢٫٠٧٨  ٣٠٫٣٩٠  )٤٫٩٤٧(  ٦١٨٫٨٢٠   ٣٫٩٥١٫٠٩٦   ٢٤٨٫٢٢٥   ٤٫١٩٩٫٣٢١  
 ١١٧٫٣٨٠   ١١٧٫٣٨٠   ٧٫٦٧٧   ١٢٥٫٠٥٧   -  -  -  -   -  
)٨٦٫٨٩١   )١٠٠٫٢٣٩(  )١٣٫٣٤٨(  )١٫٠٠٨(  )١٤٫٣٥٦  -  -  -   -  
 ٨٦٫٨٩١   ١٧٫١٤١   ١٠٤٫٠٣٢   ٦٫٦٦٩   ١١٠٫٧٠١  -  -  -   -  
 -   -   -  )٣٢٫١٧٥  -   )٣٢٫١٧٥  -  -   -  
)٩٧٫١٩٠(  -  -  -  -   -   )٩٧٫١٩٠(  -   )٩٧٫١٩٠(  
)١٩٣٫٥٠٠(  )١٩٣٫٥٠٠(  -   )١٩٣٫٥٠٠(   -  -  -  -   -  
 ٢٫١٠٠٫  )٣٢٧٫٧٩٢(  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٣٥٢٫٠٧٨  ٦٢٫٥٦٥  ٨١٫٩٤٤   ٤١٠٫٢٨٦   ٣٫٧٦٤٫٤٣٨   ٢٥٤٫٨٩٤   ٤٫٠١٩٫٣٣٢  
                  

 ٢٫١٠٠  )٣٢٧٫٧٩٢(  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٣٧٨٫٧٣٨  ٦٢٫٥٦٥  ١٠٦٫١٣٤   ٥١٩٫٣٠٥   ٣٫٩٢٤٫٣٠٧   ٢٥٧٫٧٤٢   ٤٫١٨٢٫٠٤٩  
 ١٣٧٫١١٨   ١٣٧٫١١٨   ٧٫٠٢٧   ١٤٤٫١٤٥   -  -  -  -   -  
 ٢٣٫٢٩١   )١٢٫٤٧٠(  ١٠٫٨٢١   )٦١٧(  ١٠٫٢٠٤  -  -  -   -  
 ٢٣٫٢٩١   ١٢٤٫٦٤٨   ١٤٧٫٩٣٩   ٦٫٤١٠   ١٥٤٫٣٤٩  -  -  -   -  
 -   -   -  )٣٠٫٤٣٤  -   )٣٠٫٤٣٤  -  -   -  
)١٩٣٫٥٠٠(  )١٩٣٫٥٠٠(  )٧٫٧١٣(  )٢٠١٫٢١٣(   -  -  -  -   -  

 -   ١١٫١٤٧(  )١١٫١٤٧(  ١١٫١٤٧(   -  -  -  -   -  

)٢٫١١٥(  )٢٫١١٥(  )٧١٫٥٨١(  )٧٣٫٦٩٦(   -  -  -  -   -  
 ٢٫١٠٠  )٣٢٧٫٧٩٢(  ١٫٠٨٥٫٣٥٧  ٣٧٨٫٧٣٨  ٩٢٫٩٩٩  ١٢٩٫٤٢٥   ٤٠٦٫٧٥٧   ٣٫٨٦٥٫٤٨٤   ١٩٦٫٠٠٥   ٤٫٠٦١٫٤٨٩  

  بيانات المالية الموجزة الموحدة.ذه ال
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٦  
  

  (غير مدقق) الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
     يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة

٢٠١٣    ٢٠١٢    
     درهـم ألف    درهـم ألف

  األنشطة التشغيلية         
  الربح للفترة      ١٤٤٫١٤٥     ١٢٥٫٠٥٧ 

  :تعديالت لـ          
 استهالك الممتلكات والمعّدات       ١٠٫٧٢٤     ٥٫٣٦٤ 
 إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى     ٣٫٨٩٢     ٣٫٨٩٢ 
 العالوة / (الخصم) على الذمم المدينة واالستثماراتإطفاء     ٢٫٠٨١     )٩٦٦(
 من بيع ممتلكات ومعدات الخسارة / (الربح)      ٢٨     )٤٥٥(
 لقيمة العادلة لإلستثمارات التجارية والمشتقات(ربح) / خسارة ا      )٩٫٥٨٢(    ٧٫٢٨٢ 
 القيمة العادلة إلعادة تقييم االستثماراتربح      )٦٫١٨٠(    - 
 صافي انخفاض القيمة المحمل على الموجودات المالية      ١٠٨٫١٠٤     ٩١٫٧٥٣ 
 المدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبرعات والهبات      )١٣٫٠٨٥(    )١٣٫٠٨٥(

  
  

  
      

           
 أرباح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل      ٢٤٠٫١٢٧     ٢١٨٫٨٤٢ 

           
 التي تستحق بعد ثالثة أشهروفي الودائع واألرصدة المستحقة من البنوكالزيادة      )٢٩٩٫٧٧٣(    )١٦٥٫٩١٠(
 البنوك المرآزيةلدىفي الودائع اإللزامية الزيادة      )١٧٫٠١١(    )٣٦٫٦٣٢(
 الزيادة في القروض والسلفيات      )٥٥٨٫٩٦٠(    )١٠١٫٤٠٥(
 في موجودات أخرىالنقص / (الزيادة)       ٢٦٨٫٤٤٦     )٢٠٥٫٨٢٠(
  في ودائع العمالءالزيادة      ١٦٧٫٧٥٥     ٩١٫٢٦٩ 
 في مطلوبات أخرى(النقص) / الزيادة       )١٥٥٫٢٣٩(    ١٧٥٫١٢٧ 

  
  

  
      

           
 األنشطة التشغيلية لمستخدم فياصافي النقد      )٣٥٤٫٦٥٥(    )٢٤٫٥٢٩(

  
  

  
    

  
  
  

  األنشطة االستثمارية          
  شراء ممتلكات ومعدات      )١٫٥٦٩(    )٨٫٣٧٤(
 بيع ممتلكات ومعدات المتحصل من      ٢٢     ١٫٥٧٥ 
  استثماراتشـراء      )٢٣٫٤٥٤(    )٨٢٫١٣٠(
  إستثمارات المتحصل من بيع       ٢٣٤٫٣٣٨     ١٣٨٫٠٣٠ 
 شرآة تابعةحواذ على الحصص غير المسيطرة منستاال      )٧٣٫٦٩٦(    - 

  
  

  
      

           
 األنشطة االستثماريةصافي النقد الناتج من       ١٣٥٫٦٤١     ٤٩٫١٠١ 

  
  

  
      

  األنشطة التمويلية            
  أسهم خزينة مستحوذ عليها      -     )٩٧٫١٩٠(
  توزيعات أرباح مدفوعة       )٢٠١٫٢١٣(    )١٩٣٫٥٠٠(

  
  

  
      

            

 األنشطة التمويليةالمستخدم في صافي النقد       )٢٠١٫٢١٣(    )٢٩٠٫٦٩٠(
            
           

  النقص في النقد وما يعادله      )٤٢٠٫٢٢٧(    )٢٦٦٫١١٨(
           

  النقد وما يعادله في بداية الفترة      ٤٫٣٧٣٫٥٣٩     ٣٫٨٦٦٫٥١٦ 
            
           

 )١٩الفترة (إيضاحالنقد وما يعادله في نهاية       ٣٫٩٥٣٫٣١٢     ٣٫٦٠٠٫٣٩٨ 
  

  
  

      

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

  الموحدة الموجزة  المالية البيانات حولإيضاحات 
   ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  معلومات عامة  ١

  

اريخ      تأسس بنك الشارقة "البنك" آشرآة مساهمة عا ارة الشارقة بت اآم إم مة بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو ح
ر     ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢ م       ١٩٩٣وتم تسجيله في فبراي ة رق انون الشرآات التجاري دأ     ١٩٨٤لسنة   ٨بموجب ق د ب ه). وق (وتعديالت

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

  

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

  العين.مدينة و في الشارقة ودبي وأبوظبيفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  خمسة فروعالبنك أنشطته من خالل  يمارس
  
  
  أسس اإلعداد  ٢

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

  اإلمارات العربية المتحدة.
  

  . تتم بدرهم اإلمارات العربية المتحدةالمجموعة عمليات غالبية  إذ أنبدرهم اإلمارات الموجزة الموحدة  المالية البياناتتم عرض 
  

دققة للمجموعة للسنة المنتهية في تتفق السياسات المحاسبية المطبقة مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة الم
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١

رأ  وينبغي أن ُت، وبة في البيانات المالية الموحدةهذه البيانات المالية الموجزة الموحدة جميع المعلومات المطلال تتضمن  الرجوع  ق ب
ك،   ٢٠١٢ديسمبر   ٣١لبيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  ل ى ذل ر   . باإلضافة إل ائج  ال تعتب رة من   انت اير   ١لفت ين

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في من الممكن توقعها التي  للنتائجبالضرورة مؤشرا  ٢٠١٣ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٣
  
  )IFRSsتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( -٣

  

   البيانات المالية الموجزةتؤثر على ال لتي الجديدة والمعدلة ا يةالدولية إلعداد التقارير المالالمعايير   ١-٣
  

ة الموجزة     ةالتاليالمعدلة التقارير المالية  إلعداد ةالدولي المعاييرتم تطبيق  ات المالي ذه البيان ة      .في ه ايير الدولي ذه المع ق ه إن تطبي
ى ال  المعدلة التقارير المالية  إلعداد ؤثر          لم يكن له أي تأثير جوهري عل د ت ابقة ولكن ق ة والسنوات الس الغ المدرجة للسنة الحالي مب

  على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
ايير   ١ رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية • القروض الحكوميـة، حيث تقدم استثناًء للمنشآت المطبقة للمع

رة األ  ة للم ارير المالي ة للتق م     الدولي ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ار ال ديل المعي ق تع ن طري ى ع التطبيق  ١ول ماح ب للس
م   دولي رق بي ال ار المحاس تقبلي للمعي م   ٣٩المس ة رق ارير المالي داد التق دولي إلع ـار ال رة  ٩أو المعي ـار ١٠والفق ن المعي أ م

م  دولي رق بي ال ا  ٢٠المحاس ة واإلفصـاح عن المس نح الحكومي بة الم ر  محاس ـة غي روض الحكومي ى الق ـة إل عدات الحكومي
 المسـددة في تـاريخ االنتقال نحو تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة.

 

والتي تعزز اإلفصاحات بشأن  األدوات المالية: اإلفصاحات ٧تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 ات المالية.مقاصة الموجودات والمطلوب
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٨  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  

 (تتمة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  

  (تتمة) )IFRSsتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( -٣
  

  (تتمة) البيانات المالية الموجزةتؤثر على ال  لتيالجديدة والمعدلة ا الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير   ١-٣
 

يستخدم السيطرة آأساس وحيد لتوحيد البيانات ، الذي البيانات المالية الموحدة ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
التطبيق بأثر  ١٠لمالية رقم المالية، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة المستثمر فيها. ويتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير ا

م تعديل المعيار رجعي مع مراعاة تطبيق أحكام انتقالية معينة توفر معالجة بديلة في ظل ظروف معينة. وطبقا لذلك، فقد ت
االستثمارات في الشرآات الزميلة  ٢٨رقم  * والمعيار المحاسبي الدوليالبيانات المالية المنفصلة ٢٧رقم  المحاسبي الدولي

 .١٠* إلصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اريع المشترآةوالمش
  

: العمليات حدد نوعين من الترتيبات المشترآةيالذي  ،الترتيبـات المشترآة ١١رقم  الماليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير  •
رآة عن طريق حقوق والتزامات األطراف في المشترآة والمشاريع المشترآة. ويتم تمييز هذين النوعين من الترتيبات المشت

االستثمارات في الشرآات الزميلة  ٢٨تلك الترتيبات المشترآة. ووفقا لذلك فقد تم تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .١١رقم  الدولي إلعداد التقارير المالية إلصدار المعيار والمشاريع المشترآة

  

ار • دولي إل المعي داد اال ارير المع م لتق ة  رق آت أخرى  ١٢الي ي منش ذي * اإلفصاح عن الحصص ف ات ، ال ين متطلب ع ب يجم
ار إفصاح      ة في معي اإلفصاح لحصة المنشأة في الشرآات التابعة، والترتيبات المشترآة، والشرآات الزميلة والكيانات المنظم

 شامل واحد.
ة العادل   ١٣لتقارير المالية رقم عداد االدولي إل المعيار • ايو    ة قياس القيم ة      ٢٠١١الصادر في م اس القيم د لقي ، يحدد إطار وحي

 العادلة ويتم تطبيقه على آل من البـنود المالية وغير المالية.
. احتفظت التعديالت بخيار عرض األرباح أو اآلخرعرض الدخل الشامل  – ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

رد أو في بيانين منفصلين. ومع ذلك، فإن هناك حاجة لتصنيف بنود الدخل الشامل الخسائر والدخل الشامل اآلخر في بيان منف
اآلخر إلى بنود سوف يتم، أو لن يتم، إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسـائر باإلضافة إلى الضريبة على بنود الدخل 

 الشـامل األخر المطلوب توزيعه بناًء على نفس األسـاس.
 

. تلغي التعديالت "نهج النطاق"، وبالتالي تتطلب أن تقوم منافع الموظفين ١٩معيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على ال •
 المنشأة باالعتراف بالتغيرات في متطلبات خطة المنافع المحددة وخطة الموجودات عند حدوثـها.

 

م   تعديالت على المعيار ال • ة رق ة: اإلفصـاحات  األدوات المال: ٧دولي إلعداد التقارير المالي مقاصـة الموجودات    – ي
 المالية والمطلوبات الماليـة

  

 التكاليف المجردة في مرحلة انتاج المعادن األرضيـة. ٢٠تفسير اللجنة الدولية للتقارير المالية رقم  •
  

 ٢٠١١-٢٠٠٩التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة  •
  سنوية تعديالت على خمسة معايير دولية إلعداد التقارير المالية مفصلة آما يلي:تتضمن التحسينات ال

التطبيق  – تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 .١المكرر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تكاليف  – تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ١ي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدول 
 االقتراض.

 توضيح متطلبات المعلومات المقارنة. – عرض البيـانات المالية ١المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 تصنيف معدات الخدمة. – الممتلكات، المعدات واآلالت ١٦المعيار المحاسبي الدولي رقم  
تأثير الضرائب على التوزيع لحاملي أدوات حقوق  – األدوات المالية: العرض ٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 الملكيـة.
التقارير المالية المرحلية ومعلومات مطلوبة عن القطاعات  – التقارير المالية المرحلية ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 ـوجودات والمطلوبات.لمجموع الم
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٩  
  

  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  

 (تتمة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  

  (تتمة) )IFRSsتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( -٣
  

  تؤثر على العرض واإلفصاحات فقطالتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي  ٢-٣
  

ايي            ذه المع ق ه د أدى تطبي ة الموجزة الموحدة. لق ات المالي ذه البيان ة في ه ر تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة التالي
  الغ المدرجـة.الدولية للتقارير المالية المعدلة إلى التأثير على العرض واإلفصاح فقط، ولم يكن لها أي تأثير على المب

  

 البيانات الماليةعرض  ١تعديالت على المعيـار المحاسبي الدولي رقم  •
ادة تصنيفها         تم إع ن ي ي ل ود الت تتطلب التعديالت أن يتم تجميع الدخل الشامل األخر في فئتين في بند الدخل الشامل األخر: (أ) البن

تيفاء شروط          الحقًا إلى األرباح أو الخسائر، و (ب) البنود التي قد يتم  تم اس دما ي ائر عن اح أو الخس ى األرب ًا إل إعادة تصنيفها الحق
رات. وبخالف                   ك التغي تعكس تل دخل الشامل األخر ل ود ال ديل عرض بن م تع م ت أثر رجعي، ومن ث ديالت ب ق التع معينة. تم تطبي

اح   ١بي الدولي رقم التغيرات على العرض المذآورة سابقًا، لم ينتج عن تطبيق التعديالت على المعيار المحاس أي تأثير على األرب
  أو الخسـائر والدخل الشامل األخر ومجموع الدخل الشـامل.

  

 التقارير المالية المرحلية ٣٤تعديالت على المعيـار المحاسبي الدولي رقم  •
م   تتطلب التعديالت إفصاحات إضافية للقيمة العادلة لألدوات المالية، وفق ما هو مطلوبًا من قبل المعيا ة رق ر الدولي للتقارير المالي

  .األدوات المالية ٧، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم قياس القيمة العادلة ١٣
  
  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار ولم يتم تطبيقها بعد ٣-٣

  تي تم إصدارها ولم يتم تطبيقها بعد:لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التـالية ال
  

    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
يسري تطبيقها للفترات السنوية 

  التي تبـدأ في أو بعد
م      دولي رق بي ال ـار المحاس ى المعي ديالت عل ي    ٣٢تع رض، والت ة: الع األدوات المالي

  الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتتعلق بـتطبيق التوجيهات بشـأن مقاصة 
  ٢٠١٤يـناير  ١  

      

دولي إلعداد   ١٠تعديالت على المعيـار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ، والمعيـار ال
م    ة رق ارير المالي م   ١٢التق دولي رق بي ال ـار المحاس أن   – ٢٧، والمعي ـوجيهات بش الت
  المنشـآت المستثمر بها

  ٢٠١٤يـناير  ١  

  

 تتـوقع اإلدارة أال يكون لتطبيق المعايير أعاله في السنوات المستقبليـة تأثيرًا جوهريًا على البيانات المالية الموجزة للمجموعة في  
  فترة التطبيق األولي.

  
  التقديراتاألحكام و  ٤

بية    يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر  وعلى تطبيق السياسات المحاس
 القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.  

  

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

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  
  إدارة المخاطر المالية   ٥

  

ا   البيانات  إن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات المتعلقة بها متوافقة مع تلك المفصح عنها في المالية الموحدة آم
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١في وللسنة المنتهية في 

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٠  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 (تتمة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٦
  
  

ة المتحدة بموجب       ارات العربي ة اإلم يم وفقًا لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع في دول م   التعم اريخ  ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤رق  ١٢  بت
  الموجزة الموحدة .في البيانات المالية المطلوبة  المحاسبيةالسياسات بعض ، فقد تم اإلفصاح عن ٢٠٠٨أآتوبر 

  

  

  أساس التوحيدأ) 
ل السيطرة         لبنك المالية لالموجزة الموحدة آل من البيانات ة المالي البياناتتتضمن  ل البنك. تتمث ا من قب والشرآات المسيطر عليه

  .هاالتابعة لإلستفادة من نشاط للشرآاتعلى هذه الشرآات في قدرة البنك على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية 
  

ات   إعدادالمالية للبنك والمنشآت التابعة التالية. لقد تم نات البياعلى المالية الموجزة الموحدة البيانات  تشتمل ة للشرآات   البيان المالي
  البنك. لتلك السياسات التي يستخدمهاباستخدام سياسات محاسبية مماثلة ذلك التابعة لنفس الفترة المالية للبنك و

  

  .المجموعةيرادات والمصاريف الداخلية بين أعضاء عند توحيد البيانات المالية، يتم استبعاد آافة األرصدة والمعامالت واإل
  

على الشرآات للسيطرة البنك في الشرآات التابعة التي ال ينتج عنها فقدان  المجموعةتتم المحاسبة عن التغيرات في حصص 
تغيرات في وحصص حقوق األطراف غير المسيطرة لتعكس ال البنكآمعامالت ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص التابعة 

حصصهم في الشرآات التابعة.  يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفروق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير 
  .الشرآة األم مالكيعلى مباشرة ، وتوزع المقبوض/ مستحق القبضأو  / مستحق الدفعالمسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع

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

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة التأسيس اإلمتالكنسبة إسم الشرآة التابعة
 ٢٠١٢ ٢٠١٣      

            

  مؤسسة مالية  لبنان ١٩٦٥%٦٧٫٣٣%*٨٠ لبنان ش.م.ل.بنك اإلمارات 
            

 أنشطة تطوير العقارات  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠ %١٠٠ بوس ريل استيت ش.م.ح
            

 االستثمار في األموال الخاصة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠ %١٠٠  بوس آابيتال ش.م.ح
            

 تجارة عامة  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠٨%١٠٠%١٠٠بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.
            

 أنشطة تطوير العقارات  اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١١ %١٠٠ %١٠٠  بوريالس جلف ش.م.ح
  

عن طريق االستحواذ على أسهم من األطراف غير لبنان ش.م.ل نك اإلمارات نسبة مساهمته في ب رفع البنك، الفترة* خالل 
%، وتم االعتراف بالفارق بين ٨٠ت لبنان ش.م.ل إلى المسيطرة. نتج عن تلك العملية زيادة نسبة ملكية البنك في بنك اإلمارا

القيمة العادلة والقيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة المستحوذ عليها في األرباح المستبـقاة. يبلغ المقابل المدفوع لالستحواذ على 
مليون درهم، وتم  ٧١٫٦ مليون درهم، والقيمة الدفتـرية للحصة المستحوذ عليها هي ٧٣٫٧حصة األطراف غير المسيطرة 

مليـون درهم مباشرة في األربـاح  ٢٫١االعتراف بالفارق بين المقابل المدفوع والقيمة الدفتـرية للحصص المستحوذ عليها البالغ 
مليون درهم من  ١١٫١٥للمعاملة المشار إليها أعاله، تم إعادة توزيع قيمة إضافية قدرها  ونتيـجةإضافة إلى ذلك،  المستبقاة.

  األرباح المستبقاة للمجموعة إلى األطراف غير المسيـطرة.

  

  ستثمارات عقاريةاب) 
تكلفة الشراء  ظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و/أو زيادة في قيمتها. تشمل اإلستثمارات العقارية احتفتم االي

تثمارات       األولي، تطويرات محولة من عقارات قيد التطوير، تكلفة التطويرات درج اإلس ة. ت ة العادل ى القيم الالحقة والتعديالت عل
ا           بالعقارية  ّدرة والتي من خالله الغ المق ة هي المب يم العادل القيمة العادلة آما في تاريخ بيان المرآز المالي الموجز الموحد. إن الق

ة في م         ديهما الرغب ائع ل ين مشتري وب ا ب يم م ة        يمكن إستبدال العقار في تاريخ التقي ة العادل د القيم تم تحدي ة. ي ة بحت امالت تجاري ع
ارات            ة للعق ة العادل رات في القيم ائر الناتجة من التغيي اح أو الخس بشكل دوري من قبل مقّيمين مهنيين مستقلين. يتم تسجيل األرب

  الموحد في الفترة التي يحدث فيها الربح أو الخسارة.الموجز اإلستثمارية في بيان الدخل 
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١١  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حول إيضاحات
 )تتمة( ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  موسمية النتائح  ٧

دخل      أي نتيجةلم يتم تسجيل  ان ال رة  الموجز الموحد   ذات طبيعة موسمية في بي ة في     الستة لفت و  ٣٠أشهر المنتهي و  ٢٠١٣ يوني
٢٠١٢.  

  
  يةنقد وأرصدة لدى البنوك المرآز  ٨

  

 البنوك المرآزية:لدىالمجموعةوأرصدةفيما يلي تحليل نقد )أ(
     ٢٠١٣يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

    درهمألف     درهمألف 
     (غير مدققة)    (مدققة)

         
  نقد في الصندوق   ٦٣٫٥٧١    ٦٩٫٧٢٣
  إيداعات إلزامية    ٩٥٤٫٢٠٣    ٩٣٧٫١٩٢
  حساب جاري    ٧٩٫٣٤٧    ١٦٦٫٧٦٠

  شهادات إيداع     ١٫٣١٨٫٧٣٩    ١٫٥٦٤٫٩٦٧
  

  
  

    
          

٢٫٤١٥٫٨٦٠    ٢٫٧٣٨٫٦٤٢     
      

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

  

     ٢٠١٣يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (مدققة)
         

اإلمارت العربية المتحدةدولة بنوك خارج     ١٫٢٥٠٫٧٧٩    ١٫٣٦٢٫٠١٣
 العربية المتحدةاإلمارت دولة بنوك داخل     ١٫١٦٥٫٠٨١    ١٫٣٧٦٫٦٢٩

  
  

  
    

٢٫٤١٥٫٨٦٠    ٢٫٧٣٨٫٦٤٢     
  

  

    

  

يم           ًا للتعم ه، ووفق ة. إال أن ة للمجموع ات اليومي ل العملي وفرة لتموي ر مت ة غي وك المرآزي دى البن ة ل داعات اإللزامي م إن اإلي رق
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      ٢٠١٣ يونيو ٣٠المتطلبات االحتياطية للدرهم والدوالر األمريكي. آما في  دى البنك المرآزي لدول ، بلغ االحتياطي المستحق ل
  مليون درهم). ٣٧٨: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ن درهم (مليو ٤٢٢اإلمارات العربية المتحدة 

  
   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٩

  

  (أ) فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك:
     ٢٠١٣يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

    درهمألف     درهمألف 
     (غير مدققة)    (مدققة)

 ودائع تحت الطلب    ٦٢٣٫٧٣٠    ٧١٦٫٨٤١         
  ودائع ألجل    ٣٫٢٧٠٫٤٦٥    ٣٫٠٠٩٫١٨٥

  
  

  
             

         ٣٫٨٩٤٫١٩٥    ٣٫٧٢٦٫٠٢٦     
  

  

  

    

  مستحقة من: ودائع وأرصدةأعاله تمثل  (ب) الودائع        
         

  

  خارجيةبنوك    ١٫٠٤٥٫٩٢٣    ٨٤١٫٦٨٨
 العربية المتحدةاإلمارت دولة بنوك داخل     ٢٫٨٤٨٫٢٧٢    ٢٫٨٨٤٫٣٣٨

  
  

  
    

٣٫٨٩٤٫١٩٥    ٣٫٧٢٦٫٠٢٦     
  

  

  

    

  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠

  
  
  

  المقاسة بالتكلفة المطفأة: المجموعة(أ) فيما يلي تحليل لقروض وسلفيات 
  

     ٢٠١٣يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (مدققة)
         

  السحب على المكشوف    ٦٫٩٥٤٫٩٤٣    ٦٫٤٠٨٫٣٨٩
  قروض تجارية    ٥٫٦٧٣٫٤٧٨    ٥٫٨٣٨٫٠٦٤
  أوراق قبض    ٢٦٤٫٥١٥    ٤٢٧٫٨٨٠
           سلفيات أخرى    ١٫٠٩٢٫٩٦٤    ٧٤٠٫٦٨٣

          

١٣٫٩٨٥٫٩٠٠    ١٣٫٤١٥٫٠١٦     
 والسلفيات المشكوك في تحصيلها ضيطرح: مخصص القرو    )٩٤٧٫٦١٥(    )٨٤٤٫٠٥٣(
  يطرح: فوائد معلقة    )١٤٣٫٠٩٠(    )١٢٦٫٦٢٤(



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٢           
          

١٢٫٨٩٥٫١٩٥    ١٢٫٤٤٤٫٣٣٩     
  

  

    

  

  (ب) فيما يلي القروض والسلفيات للمجموعة:
  

     ٢٠١٣يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (مدققة)
العربية المتحدةاإلمارتدولةقروض وسلفيات داخل     ١١٫٥١٠٫١١٠    ١١٫١٨٦٫٣٣٥
العربية المتحدةاإلمارتدولةقروض وسلفيات خارج     ٢٫٤٧٥٫٧٩٠    ٢٫٢٢٨٫٦٨١

  
  

    

          

١٣٫٩٨٥٫٩٠٠    ١٣٫٤١٥٫٠١٦     
      

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

  المخصص خالل الفترة / السنة آما يلي:
  

     ٢٠١٣يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (مدققة)
          

الرصيد آما في بداية الفترة / السنة    ٨٤٤٫٠٥٣    ٦٨٣٫٢٦٠
كس خالل عالوة تمديد ائتمانع   )٢٫٢٢٣(    )١٨٫٤٩٧(

 إضافات خالل الفترة / السنة    ١١٢٫٤٢٠    ١٨٢٫٢٢٣
  حذوفات   )٣٫٠٣٥(    )٣٣٢(
  مستردات   )٣٫٦٠٠(    )٢٫٦٠١(

  
  

    

          

 الرصيـد آما في نهاية الفترة / السنة    ٩٤٧٫٦١٥    ٨٤٤٫٠٥٣
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١٣  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  ستة أشهرلفترة ال

  
  
  

   موجودات مالية أخرى  ١١
والمصنفة وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٢٠١٣ يونيو ٣٠فيما يلي الموجودات المالية األخرى للمجموعة آما في 

)IFRS ( ٩رقم:  
  

     ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
     درهمألف     درهمألف 

    (غير مدققة)    مدققة)(
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة        
          
 ) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر١(        

  أدوات ملكية مدرجة    ٥٢٫٨٣٦    ٤٣٫٥٢٨
  أدوات ديـن    ٩٩٢    ٩٣٠

٥٣٫٨٢٨    ٤٤٫٤٥٨     
 مل األخرالدخل الشا) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل٢(        

  أدوات ملكية مدرجة    ٩٤٫٩٠٧    ٧٢٫٩٠٢
 أدوات ملكية غير مدرجة   ٩٦١٫٧٤١    ٩٥٢٫٥٥٣

١٫٠٥٦٫٦٤٨    ١٫٠٢٥٫٤٥٥     
          

 مجموع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة    ١٫١١٠٫٤٧٦    ١٫٠٦٩٫٩١٣
        

  
  

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية األخرى         
  سندات ديـن   ٥٢٥٫٧٧٧    ٧٤٦٫٤٣٤

 مجموع الموجودات المالية األخرى    ١٫٦٣٦٫٢٥٣    ١٫٨١٦٫٣٤٧
  
  

  حسب المنطقة الجغرافية:محفظة الموجودات المالية األخرى  تفصيلفيما يلي 
  

        ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
      درهمألف     درهمألف 

      (غير مدققة)    (مدققة)
          

  ت العربية المتحدةاإلمارادولة    ١٧٨٫٤١١    ٣٠٠٫٥٩٢

٤٫٧٧٤    ٤٫٧٧٤    
العربية  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى (فيما عدا اإلمارات

  )المتحدة
  الشرق األوسط وأفريقيا (فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي)    ١٫٤٤٥٫٩٢٠    ١٫٥٠٥٫٦٧٤

  اوروبا    ٧٫١٤٨    ٥٫٣٠٧
١٫٦٣٦٫٢٥٣    ١٫٨١٦٫٣٤٧     

  

  
  موجودات أخرى  ١٢

  

     ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ر ديسمب ٣١
     درهمألف     درهمألف 

    (غير مدققة)    (مدققة)
          

  لها مقابل –قبوالت    ٨٢١٫٦٣٩    ٩٨٧٫٣٠٨
  موجودات مستحوذ عليها لتسوية دين    ١٨٥٫٩٥٦    ١٨٥٫٩٥٦
  ذمم مدينة من بيع استثمارات    -    ٩١٫٨٢٥
  ذمم مدينة مقاصة    ١٢٫٧٣٦    ٢٩٫٣٧٢
  ة مستحقةفائد    ٤٫٣٥٨    ٦٫٨٧٨
  دفعات مقدمة    ١٤٫٦٥٢    ٨٫٩١٨
  القيمة العادلة الموجبة للمشتقات    ٣٢١    ٣٦٣

  أخرى    ٣٩٫٨٩٠    ٣٧٫٣٧٨
١٫٠٧٩٫٥٥٢    ١٫٣٤٧٫٩٩٨      

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٤  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة( ٢٠١٣ يونيو ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية 

  
  عمالءودائع ال -١٣

  

    ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

    (غير مدققة)    (مدققة)
        

  حسابات جارية وأخرى    ٣٫٩٢٢٫٩٧٨    ٣٫٤٦١٫٧٤٧
  حسابات توفير    ١٫٥٣٩٫٦٧٢    ١٫٥١١٫٤٨٢
  ألجلودائع    ١١٫١٨١٫٤٧٩    ١١٫٥٠٣٫١٤٥

          

١٦٫٦٤٤٫١٢٩    ١٦٫٤٧٦٫٣٧٤     
  

  ستحقة للبنوكأرصدة مع وودائ  ١٤
  

     ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
     درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (مدققة)
         

 ودائع تحت الطلب    ٢٩٨٫٩٥٢    ٢١٨٫٥١٤
  ودائع ألجل    ٩٥٫٣٩٠    ٢٢٦٫٩٩٨

          

٣٩٤٫٣٤٢    ٤٤٥٫٥١٢     
  

  تتكون من أرصدة مستحقة إلى: أرصدة مستحقة للبنوك 
  

 اإلمارات العربية المتحدةدولة  بنوك داخل    ٢١٢٫١١٥    ١٥٧٫٠٠٠
 اإلمارات العربية المتحدةدولة  خارجبنوك    ١٨٢٫٢٢٧    ٢٨٨٫٥١٢

          

٣٩٤٫٣٤٢    ٤٤٥٫٥١٢     
  

  مشتركقرض   ١٥
ة   مشترك قرض ، وقع البنك ٢٠١١يوليو  ٢٦في  ون دوالر   ١٣٥بقيم ون   ٤٩٦(أمريكي  ملي ذ     ملي ان الغرض من ه م). وآ ا دره

د االستحقاق.   المبلغ األساسيالقرض سنتان، ويدفع مدة تبلغ . للبنكيل أنشطة عامة تموهو  القرض دة    القرض يحمل   عن دل فائ مع
  .على أساس ربع سنويالفائدة نقطة أساس، وتدفع  ١٥٠باالضافة الى هامش ليبور لمدة سنة واحدة 

  

  
  توزيعات أرباح وأسهم خزيـنة  ١٦

  توزيـعات أرباح
ي إجت اهمون ف ق المس ة واف ة العمومي اع الجمعي د م نوي المنعق اريخ الس ارس  ١٦بت ى  ٢٠١٣م دل عل ة بمع اح نقدي ات أرب توزيع

درهم لكل سهم قائم). عالوة على ما سبق، وافق مساهمو  ٠٫١٠: توزيعات أرباح نقدية بمعدل ٢٠١٢درهم لكل سهم قائم ( ٠٫١٠
م  ٢٩٫٤ح نقدية بقيمة بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شرآة تـابعة للبنك، على توزيع أربا ة      مليون دره ة العمومي اع الجمعي في اجتم

اريخ  د بت ر  ٨المنعق ا ٢٠١٢( ٢٠١٣فبراي غ قيمته ـطرة تبل ر المسي م  ٧٫٧: ال شيء)، تتضمن حصـة لألطراف غي ـون دره ملي
  : ال شيء).٢٠١٢(

  

مليون درهم) وهبات  ٧٫٥: ٢٠١٢(مليون درهم  ٧٫٥المساهمون أيضًا على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة آما وافق 
مليون درهم  ٣٫١مليون درهم). باإلضافة إلى ما ورد أعاله، تم دفع مبلغ  ٢٫٥: ٢٠١٢مليون درهم ( ٢٫٥وتبرعات بقيمة 

مليون درهم). آما وافق  ٣٫١: ٢٠١٢آمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل. شرآة تابعة للبنك (
مليـون درهم)، مع تخصيص قيمة إضافية  ٣٢٫١: ٢٠١٢مليون درهم لالحتيـاطي العام ( ٢٣٫٣على تحويل  المساهمون أيضًا

  مليـون درهم إلى االحتيـاطي العام بمستوى الشرآة التـابعة "بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل". ٧٫١قدرها 
  
  
  
  

  

  أسهم الخزيـنة
  مليـون درهم). ٢١١: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ٢٦١زينة ، بلغت القيمة السوقية ألسهم الخ٢٠١٣يونيو  ٣٠آما في 

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٥  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  
  العائد على السهم  ١٧

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

   يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية في     يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٣  ٢٠١٢    ٢٠١٣  ٢٠١٢  

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

  العائد األساسي على السهم          
            

١٣٧٫١١٨  ١١٧٫٣٨٠  
  

باأللف(خالل الفترةالشرآة األممساهمي الربح العائد ل ٧٠٫٩٢٨  ٦٠٫٥٩٧
 درهم)

 درهم) باأللف( تبرعات خيرية -  -    )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(
 درهم)باأللف(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة -  -    )٩٫٩٧٠(  )٩٫٩٦٨(

٧٠٫٩٢٨  ٦٠٫٥٩٧    ١٢٤٫٦٤٨  ١٠٤٫٩١٢  
            

 خالل الفترة (باآلالف)القائمةلمتوسط المرجح لعدد األسهم ا ١٫٩٣٥٫٠٠٠ ١٫٩٣٥٫٠٠٠    ١٫٩٣٥٫٠٠٠  ١٫٩٣٨٫٢٠٨
          

 العائد األساسي على السهم (درهم) درهم٠٫٠٣٧ درهم ٠٫٠٣١    درهم ٠٫٠٦٤  درهم ٠٫٠٥٤
  

  لألسهم القائمة.أي تخفيض محتمل ك لهنا، لم يكن ٢٠١٢ يونيو ٣٠و ٢٠١٣ يونيو ٣٠آما في 
  
  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ١٨
  
  

      ٢٠١٣ يونيو ٣٠     ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (مدققة)
          

  ضمانات مالية للقروض    ١٫٦٢٠٫١٩٣    ١٫٦١٨٫٨٦٤
  ضمانات أخرى    ١٫٦٢٠٫٩٧٨    ١٫٣٩٣٫٣٣١
  اعتمادات مستندية    ١٫٦٨٢٫٩٧٤    ١٫٠٥٥٫٢٦٧
 التزامات مصاريف رأسمالية    ١٠٤٫٣٣٣    ١٠٤٫٣٣٣

٥٫٠٢٨٫٤٧٨    ٤٫١٧١٫٧٩٥     
 التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية    ١٫٣٩٨٫٩٣٤    ١٫٥٤٢٫٥٠٠
٦٫٤٢٧٫٤١٢    ٥٫٧١٤٫٢٩٥     

  

  
  

  وما يعادلهالنقد   ١٩
  

  

      ٢٠١٣يونيو ٣٠     ٢٠١٢ يونيو ٣٠
    درهمألف     درهمألف 

     (غير مدققة)    (غير مدققة)
          

 )٨(إيضاحنقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية    ٢٫٤١٥٫٨٦٠    ١٫٨٥٠٫١٤٨
 )٩(إيضاحودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    ٣٫٨٩٤٫١٩٥    ٣٫٣٣٢٫٥٣٥

 )١٤(إيضاحأرصدة مستحقة للبنوكودائع و    )٣٩٤٫٣٤٢(    )٤٦٤٫١٢٠(
٥٫٩١٥٫٧١٣    ٤٫٧١٨٫٥٦٣     

)١٫٠٠٨٫١٩٨(    )١٧٢٫٠٢٩(    
تستحق–مستحقة من البنوك والبنوك المرآزية وأرصدة : إيداعاتيطرح

  أشهر  ثالثةبعد 
 )٨يطرح: احتياطيات إلزامية لدى البنوك المرآزية (إيضاح    )٩٥٤٫٢٠٣(    )٩٤٦٫١٣٦(

٣٫٩٥٣٫٣١٢    ٣٫٦٠٠٫٣٩٨     
  

  الموجودات االئتمانية  ٢٠
و  ٣٠آما في  ،تحتفظ المجموعة تثمارات  ٢٠١٣ يوني ة  ، باس ة العادل غ   بالقيم ون  ٨٤١بمبل م (  ملي ار   ١٫١: ٢٠١٢ديسمبر   ٣١دره ملي
  لم تدرج آموجودات في بيان المرآز المالي الموجز الموحد.بالتالي وادلة ) محتفظ بها نيابة عن عمالء، درهم بالقيمة الع

  

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٦  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  

 )تتمة( ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 
  

  األطراف ذات العالقةالمعامالت 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

  

  التابعة قد تم حذفها عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. والشرآات 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 يلي:األطراف ذات العالقة 

  

    ٢٠١٣ يونيو ٣٠    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
    درهمألف     درهملف أ

    (غير مدققة)    (مدققة)
          

  قروض وسلفيات   ٢٫٢٤٧٫٤٢١    ٢٫٠٩٨٫٨٧٨
        

 ودائع   ٣٢٣٫٦٣٥    ٣٣٢٫٢٥٩
        

 وأوراق قبولاعتمادات مستندية، خطابات ضمان   ١٫٢٤١٫٩٤٥    ١٫١٧١٫٨٤١
  

دراء  ذات صلة بأحد  لمنشآتوالسفليات ، بلغت القروض ٢٠١٣ يونيو ٣٠آما في  %) ٥٦: ٢٠١٢ديسمبر   ٣١% (٧٣الم
ع ا %) من الو٣٣: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١% (٢٢ من إجمالي القروض والسلفيات المشار إليها أعاله ذآورة أعاله   دائ % ٩٤لم

  جمالي الضمانات المالية للقروض المذآورة أعاله.إ%) من ٩٥: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١(
  

    يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة
٢٠١٣    ٢٠١٢    

    درهمألف     درهمألف 
            (غير مدققة)    (غير مدققة)
  إيرادات الفوائد   ٨٤٫١٣٣    ٥٧٫٦١٦

          

  مصاريف الفوائد   ٤٫١٦٣    ١٤٫٩٩٥
          

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   ١٠٫٥٨٧    ١٠٫٥٨٥
     

  
  معلومات القطاعات   ٢٢

  

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

  إلى قطاعين رئيسيين هما:  المجموعةألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة 

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

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

ية. يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعين  عن المعلومات القطاعية الرئيس 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 

 

١٧  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
  )تتمة(  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 

  (تتمة)معلومات القطاعات   ٢٢
  

  .بالمجموعةيمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة 
  

  
 المجموع

  
 غير مخصصة

األنشطة البنكية 
 االستثمارية

األنشطة البنكية
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 :(غير مدققة) ٢٠١٣ يونيو٣٠      

 موجودات القطاعات   ٢٠٫٢٨٠٫٥٨٣   ١٫٨٧٣٫٢٥٤    ٥١٩٫٦٣٧    ٢٢٫٦٧٣٫٤٧٤
  

  

  

  

  

  

   

  مطلوبات القطاعات  ١٧٫٨٦٠٫١١٠   ٤٩٥٫٨٥٥    ٢٥٦٫٠٢٠    ١٨٫٦١١٫٩٨٥
 

 

 

 

 

 

  

            
  (مدققة)  ٢٠١٢ديسمبر ٣١           

 موجودات القطاعات   ٢٠٫١٥٣٫٩٠٠   ٢٫١٣٨٫٩٩٤    ٥٣٩٫٧٩٤    ٢٢٫٨٣٢٫٦٨٨
 

 

 

 

 

 

  

  مطلوبات القطاعات  ١٧٫٨٨٠٫١٩٤   ٤٩٥٫٨٥٥    ٢٧٤٫٥٩٠    ١٨٫٦٥٠٫٦٣٩
        

  

ال الخاصة     رة   بالمجموعة يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعم ة في     الستة لفت و  ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٣ يوني
  (غير مدققة):

 غير مخصصة المجموع
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية

  التجارية
ألف درهم ألف درهم ألف درهم لف درهمأ  

  اإليرادات من عمالء خارجيين        
 صافي إيرادات الفوائد  ٢٤٧٫٧٣٠  ١٤٫٤٠٤ -  ٢٦٢٫١٣٤
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  ٦٣٫٥١٦ - -  ٦٣٫٥١٦
   صرف عمالتأرباح  ١١٫٧٩٠ - -  ١١٫٧٩٠
  اإلستثماراتإيرادات  -  ١٢٫٦٦٩ -  ١٢٫٦٦٩
  اإليرادات األخرى   ١٦٫٨٩١ - -  ١٦٫٨٩١
 الربح من إعادة تقييم استثمارات عقارية  -  ٦٫١٨٠ -  ٦٫١٨٠

  اإليرادات التشغيلية  ٣٣٩٫٩٢٧  ٣٣٫٢٥٣ -  ٣٧٣٫١٨٠

        

 المصاريـف
 الموجودات الماليةانخفاض القيمة المحمل علىصافي )١٠٨٫١٠٤( - -  )١٠٨٫١٠٤(
  متلكات ومعّدات استهالك م  - -  )١٠٫٧٢٤(  )١٠٫٧٢٤(
  عموميةإدارية ومصاريف   )٨٥٫٩١٠(  )١٥٫١٦٠( -  )١٠١٫٠٧٠(
 إطفاء موجودات غير ملموسة أخرى  )٣٫٨٩٢( - -  )٣٫٨٩٢(
  ضرائب الدخل  - -  )٥٫٢٤٥(  )٥٫٢٤٥(

  الربح للفترة بعد الضرائب    ١٤٢٫٠٢١  ١٨٫٠٩٣  )١٥٫٩٦٩(  ١٤٤٫١٤٥
       

          

  
          

ال الخاصة     يمثل الجدول ا ة بقطاعات األعم رة   بالمجموعة لتالي المعلومات المتعلق ة في     الستة لفت و   ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٢يوني
  (غير مدققة):

  غير مخصصة   المجموع
األنشطة البنكية 

  االستثمارية
األنشطة البنكية

   التجارية
ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   

  مالء خارجيين اإليرادات من ع            
 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
 المصاريف             
 الموجودات الماليةانخفاض القيمة المحمل علىصافي  )٩١٫٧٥٣(   -   -    )٩١٫٧٥٣(
  استهالك ممتلكات ومعّدات   -   -   )٥٫٣٦٤(    )٥٫٣٦٤(
  عموميةإدارية ومصاريف  )٨١٫١٨٦(   )١٤٫٣٢٧(   -    )٩٥٫٥١٣(
 إطفاء موجودات غير ملموسة أخرى  )٣٫٨٩٢(   -   -    )٣٫٨٩٢(
  ضرائب الدخل  -   -   )٤٫٧٤٨(    )٤٫٧٤٨(

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



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٨  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 (تتمة)  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  لفترة الستة أشهر

  

  مة)معلومات القطاعات (تت  ٢٢
ال  :٢٠١٢اله اإليرادات من العمالء الخارجيين. لم تتم أية معامالت بيع بين القطاعات لهذه الفترة (تمثل اإليرادات المدرجة أع

يوجد). لم يتم تحديد تكاليف المعامالت بين القطاعات وتكاليف التمويل بين القطاعات وتوزيع المصاريف من قبل اإلدارة 
ن السياسات المحاسبية المستخدمة في القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنها في التقارير هي ذات ألغراض تحديد المصادر. إ

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١سياسات المجموعة المبينة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

  ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتوزيع المصادر عليها: 

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

 

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

  افيةالمعلومات الجغر
  

ا ب  اإلمارات العربية المتحدة ( –تمارس المجموعة نشاطاتها في قطاعين جغرافيين رئيسيين  د   ـبلد اإلقامة) ولبنان (يشار 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:

  
  بلد اإلقامة البلد األجنبي  المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     ٢٠١٣ 
٢٩٧٫٢٦٠   ٧٥٫٩٢٠    ٣٧٣٫١٨٠ 

الربح التشغيلي (من العمالء الخارجيين) لفترة الستة أشهر المنتهية
(غير مدقق) ٢٠١٣يونيو ٣٠في

  

  

  

  

   

            
 (غير مدقق)٢٠١٣يونيو٣٠وجودات غير المتداولة آما فيالم ٧١٥٫٧٩٠    ٢٩٤٫٥٤٢    ١٫٠١٠٫٣٣٢

  

  

  

  

   

          
          
         ٢٠١٢ 

٢٥٤٫١٠٤   ٧٢٫٢٢٣    ٣٢٦٫٣٢٧ 
الربح التشغيلي (من العمالء الخارجيين) لفترة الستة أشهر المنتهية

(غير مدقق) ٢٠١٢يونيو ٣٠في
  

  

  

  

   

 (غير مدقق)٢٠١٢يونيو٣٠غير المتداولة آما في الموجودات ٩١٦٫٤٨٣    ٢٩٣٫٥٨٢    ١٫٢١٠٫٠٦٥
  

  

  

  

   

          
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٢٣
ة    امالت منتظم إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن مع

  س. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة.بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القيا
  الموحدة  إعتماد البيانات المالية الموجزة  ٢٤

  

  .٢٠١٣ يوليــو ٢٥تم إعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  


