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  الموجزة الموحدة المرحلية المالية حول مراجعة المعلومات تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  السادة المساھمين
  ش.م.ع.الشارقة  بنك

    
  مقدمة

  
بـ  ةمجتمع اإليھ شاريُ وشركاته التابعة (") البنك(" ش.م.ع. الشارقة لبنك ةالموحدة المرفق ةالموجز المرحلية المعلومات المالية لقد قمنا بمراجعة

  :تتألف من التيو، ٢٠١٥مارس  ٣١كما في  "المجموعة")
  
  ؛٢٠١٥مارس  ٣١بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في 

 
 ؛٢٠١٥مارس  ٣١أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  بيان األرباح 

 
 ؛٢٠١٥مارس  ٣١المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  الدخل الشامل بيان 

  
  ؛٢٠١٥مارس  ٣١بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
  ؛ ٢٠١٥مارس  ٣١بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.المعلومات وإيضاحات حول  
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموحدة المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتولة عن إعداد وعرض ھذه ؤإن اإلدارة مس "التقارير المالية  ٣٤وفقا
  منا بھا.على أعمال المراجعة التي ق بناءً الموحدة المالية المرحلية الموجزة معلومات الحول ھذه التعبير عن استنتاجنا تنحصر مسؤوليتنا في  المرحلية".

 
  نطاق المراجعة 

  
". ةللمنشأمن قبل مدقق حسابات مستقل  المالية المرحلية المعلومات مراجعة" ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 

ة، ولين عن األمور المالية والمحاسبيؤعلى استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسالموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلوماتتنطوي مراجعة 
للتدقيق  ةيتم القيام به وفقاً للمعايير الدولي ذيوالقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق ال

عمال ل أوبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الھامة التي يمكن التعرف عليھا من خال
  التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.

  
  االستنتاج

        
 ،لم يتم إعدادھا ٢٠١٥مارس  ٣١الموجزة الموحدة المرفقة كما في المرحلية المالية  المعلوماتعلى مراجعتنا، لم يسترع انتباھنا ما يجعلنا نعتقد بأن  بناءً 

  "التقارير المالية المرحلية".  ٣٤من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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  أمور أخرى
  

من قبل شركة تدقيق أخرى  ٢٠١٤ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة أشھرلفترة  للمجموعة الموحدة لية الموجزةتمت مراجعة المعلومات المالية المرح
للسنة  للمجموعة الموحدة كما تم تدقيق البيانات الماليةحول تلك المعلومات. ر معدل استنتاج غي، ٢٠١٤ أبريل ٣٠التي أبدت في تقريرھا المؤرخ 

ً رأي، ٢٠١٥فبراير  ١٤في تقريرھا المؤرخ  التي أبدتوأخرى من قبل شركة تدقيق  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في  ً ا حول تلك  معدلغير تدقيقيا
  البيانات.

  
  
  
  

  جلف ليمتد  لوار كي بي إم جي
  اوستون الين ھنري رودمان

 ٨٤٤رقم التسجيل: 
  التاريخ:
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 املرحلي املوجز املوحد يان املركز املاليب

 في كما 
 

    مارس 13  ديسمبر 13

  إيضاح  5132  4132

    (ة)غير مدقق  (ة)مدقق

    ألف درهـم  ألف درهـم

 املوجـودات     

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7  246414685  107170733 

 ة مستحقة من البنوك ودائع وأرصد 7  343114152  407710377 

 قروض وسلفيات، صافي  9  3444234237  3201710314 

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 31  343464361  303330313 

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة 31  2614113  9970129 

 إستثمارات عقارية   1164377  1130321 

 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى    5414175  4240137 

 موجودات أخرى  33  543224116  303310341 

 ممتلكات ومعدات   5634274  4940123 

 موجودات غيـر متـداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 34  5564232  4190371 

 مجموع املوجودات   5643834186  4901920171 
      

 كيةاملطلوبات وحقوق املل     
      

 املطلوبات     

 ودائع العمالء 31  3847424286  3707110774 

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك 32  1724316  2190311 

 مطلوبات أخرى  39  346144111  303770273 

 قرض مشترك  33  7144611  7120311 

 تداولة املصنفة كمحتفظ بها للبيعمطلوبات مرتبطة مباشرة باملوجودات غيـر امل 34  374114  410337 

 مجموع املطلوبات   5347764115  4103230742
      

 وق امللكية حق     
      

 رأس املال واإلحتياطيات     

 رأس املال   543114111  403110111 

 أسهم خزينة 37  -  (3930743)

 احتياطي قانوني   341214111  301910111 

 احتياطي طوارئ    4814111  2910111 

 إحتياطي عام   3114111  3110111 

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   3454447  3920119 

 ةاملستبقااألرباح    1384466  9210247 

 مساهمي البنكعائدة إلى حقوق ملكية    443614636  204110731 

 األطراف غير املسيطرة   5314843  4330929 

 مجموع حقوق امللكية   444144727  202340399 
      

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية    5643834186  4901920171 
      

 

 

 

 

 النومان عبدهللا أحمد السيد  فاروج نركيزيان السيد

 رئيس مجلس اإلدارة  عضو تنفيذي ومدير عام
 

 ال يتجزأ من ج 47 إلى 3 فقةتشكل اإليضاحات املر 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة هذه البيانات املاليةزءا
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 غير مدقق() املرحلي املوحداملوجز  بيـان الدخل

 في  املنتهيةأشهر  الثالثةلفترة 

  

 إيضاح

 مارس 13 

5132   

 مارس  13

4132 

 ألف درهم  ألف درهم   

      

 4130311   5164273   إيرادات الفوائد 

 (3490314)  (3334655)   مصاريف الفوائد 

      

 3140113   3574646   صافي إيرادات الفوائد 

      

 110777   114716   صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 30313   74414   أرباح عمالت أجنبية

 (70393)  (24611)   االستثمارات من الخسارة

 410327   64453   اإليرادات األخرى 

      

 3920911   3664581   مليات إيرادات الع

 (430219)  (514266)   اليةاملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصافي 

      

 3110293   3424734   صافي إيرادات العمليات

 (970193)  (284118)   وإدارية مصاريف عمومية

 (30923)  (34646)   ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

      

 720279   824461   املتوقفة الربح قبل العمليات

   70719  30313   العمليات املتوقفة

      

 740497   874166   الربح قبل الضرائب

 (40912)  (34616)   خارجية  –مصاريف ضريبة الدخل 

 790192   824361   الربح للفترة

      

      عائدة إلى:

 770449   814568   مساهمي البنك

 40339   34865   ـر املسيطرةاألطراف غي

      

   824361   790192 

 10119   14143  37 الربح األساس ي للسهم الواحد )درهم( 

 

 

 ال يتجزأ 47 إلى 3 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدةمن هذه البيانات املالية  جزءا



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

2 
 

 ر مدقق()غي املرحلي املوحداملوجز الشامل  بيـان الدخل

  في  املنتهيةأشهر  الثالثةلفترة 
 

  

 مارس 13

5132   

 مارس  13

4132 

 ألف درهم  ألف درهم  

     

 790192   824361  الربح للفترة 

     

     الشامل اآلخربـنود الدخل 

 

 إلى
ً

     بيان الدخل املوجز املوحد املرحلي بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

 

يـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل صافي التغ

 (10177)  (334265)  الشامل اآلخر

     

 (10177)  (334265)  االخر للفترة الشامل الدخل  خسارة مجموع

     

 730117   714268  مجموع الدخل الشامل للفترة

     

     :عائدة إلى

 720324   734716  مساهمي البنك

 40339   34865  األطراف غير املسيطرة

      

  714268   730117 

 

 

 

 

 

 

  47 إلى 3املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(املرحلي املوحد املوجز في حقوق امللكية  بيان التغيرات
 

 

 في  املنتهيةأشهر  الثةالثلفترة 
 

 مجموع

 حقوق امللكية

غير  األطراف

 املسيطرة

مجموع حقوق 

 العائدة إلىامللكية 

 ةاملستبقا األرباح مساهمي البنك

احتياطي القيمة 

  املال رأس خزينةأسهم  قانوني إحتياطي طوارئ  حتياطيا احتياطي عام العادلة لالستثمارات

  الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم الف درهم درهمالف  الف درهم الف درهم الف درهم
           

 )مدقق(4132يناير  3الرصيد في  403110111 (1470794) 301790197  2310343 940999 3990127  9790349  203240333  4310299  201940343 

 الربح للفترة - -  -  - - -  770449  770449  40339  790192 

 الشاملة األخرى الخسارة  - -  -  - - (10177) - (10177) -  (10177)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - -  -  - - (10177) 770449 720324  40339  730117 

 (37أسهم محررة من الخزينة )إيضاح  - 3390397  -  - - - (3390397) -  -  - 

 (37)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - (70911) (70911) - (70911)

 (37)إيضاح  تبـرعات - - - - - - (40911) (40911) - (40911)

 (37)إيضاح  االحتياطيات إلى / )من( تحويل - -  (190197) 130772 70113 - (70937) -  -  - 

 (37توزيعات أرباح )إيضاح  - -  -  - - - (3730199) (3730199) -  (3730199)

 )غير مدقق( 5134مارس  13الرصيد في  543114111 (5184262) 341214111  4214111 3114111 3664561  1454548  441564631  5354651  445454211 
 

           

 )مدقق( 4139يناير  3الرصيد في  403110111 (3930743) 301910111 2910111 3110111 3920119 9210247 204110731 4330929 202340399

 الربح للفترة - - - - - - 710437 710437 30794 790331

 الشاملة األخرى الخسارة  - - - - - (330934) - (330934) - (330934)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - - (330934) 710437 730713 30794 710997

 (37نة )إيضاح أسهم محررة من الخزي - 3930743 - - - - (3930743) - - -

 (37)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - (70911) (70911) - (70911)

 (37)إيضاح  تبـرعات - - - - - - (40911) (40911) - (40911)

 (37)إيضاح  االحتياطيات إلى / )من( تحويل - - - 110111 - - (110111) - - -

 (37توزيعات أرباح )إيضاح  - - - - - - (730911) (730911) - (730911)

 )غير مدقق( 5132مارس  13الرصيد في  543114111 - 341214111 4814111 3114111 3454447 1384466 443614636 5314843 444144727

 

 ال يتجزأ 47 إلى 3اإليضاحات املرفقة تشكل 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(  املرحلي املوحداملوجز  ان التدفقات النقديةبي

 املنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة 
 

 مارس 13

4132   

 مارس  13

5132 

 

 ايضاح

 

   ألف درهم  ألف درهم

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 للفترةالربح   824361  790192 

 على: تعديالت    

 هالك املمتلكات واملعدات است  24655  20491 

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة  34646  30923 

 اطفاء العالوة على أدوات الدين   (28)  949 

 ستثمارات العقارية إل على ا العمالت االجنبية الربح من  (14)  -

 من بيع ممتلكات ومعدات  الربح  (311)  (977)

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر استثمارات  منخسارة   24611  70393 

 انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة صافي   514266  430219 
     

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية  3554115  3320391 

 لتـي تستحق بعد ثالثة أشهراو  بنوكفي الودائع واألرصدة املستحقة من  الزيادة  (3724113)  (3230379)

 اإللزامية لدى بنوك مركزية الوادائعفي   النقص /  )الزيادة(  474266  (310799)

 الزيادة في القروض والسلف  (1644683)  (1340931)

 الزيادة في موجودات أخرى   (2434631)  (3190329)

 في ودائع العمالءالزيادة / )النقص(   6444717  (9220419)

 في مطلوبات أخرى  الزيادة  3224156  910331 

 األنشطة التشغيلية / )املستخدم في( من النقدالناتج  3274416  (301140147)

 دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات  (314111)  (70911)

 األنشطة التشـغيـلية)املستخدم في(  / من صـافي النقد الناتج  3474416  (301190947)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 شراء ممتلكات ومعدات  (24412)  (310413)

 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  681  337 

 استثماراتشراء   (514265)  (370339)

 بيع استثمارات / استحقاق  614634  - 

 ألنشطة االستثماريةا / )املستخدم في( من الناتجصافي النقد   124611  (430747)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 توزيعات أرباح مدفـوعة  -  (3370373)

 األنشطة التمويلية املستخدم فيصافي النقد   -  (3370373)

 في النقد وما يعادله/ )النقص(  الزيادة صافي  3814116  (303910943)

 عادله في بداية الفترةالنقد وما ي  146184643  909790179 

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 41 443534681  202190331 

 

 

 ال  47 إلى 3 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدة يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

8 
 

 

 املرحليةاملوحدة املوجزة  املالية البيانات حول إيضاحات 

 5132مارس  13املنتهية في  رأشه الثالثةلفترة 
 

 معلومات عامة 3

ديســـمبر  44ري صـــادر عـــن صـــاح  الســـمو حـــاكم إمـــارة الشـــارقة بتـــاري  ـتأســـس بنـــك الشـــارقة )كالبنـــكك( كشـــركة مســـاهمة عامـــة بموجـــ  مرســـوم أميـــ

دأ البنـك أعمالـه بموجـ  رخصـة بن يـة )وتعديالتـه(. وقـد بـ 3972لسـنة  7بموج  قانون الشركات التجاريـة رقـم  3991وتم تسجيله في فبراير  3971

 . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجارية واالستثمارية.3972يناير  43صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاري  

فــي  فــروعبنــك أنشــطته مــن خــالل خمســـة الشــارقة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يمــارس ال – 3192، ص.ب: الخــانيقــع امل تــ  املســجل للبنــك فــي شــارع 

 ومديـنة العين.، دولة اإلمارات العربية املتحدة في كل من إمارات الشارقة، دبي، أبوظبي

 بـكاملجموعةك(. املرحلية املوحدة املوجزة البيانات املاليةتتضمن 
ً
 أنشطة البنك وشركاته التابعة )يشار إليها معا

 

 عداد اإل أسس  5

عــن مجلـــس  التقــارير املاليــة املرحليــة الصــادر  - 12ملعيــار املحاســبي الــدولي رقــم وفــق ا للمجموعــة املرحليــة املــوجزة املوحــدة ت املاليــةتــم إعــداد البيانــا

 اإلمارات العربية املتحدة.في دولة  املتطلبات القانونية املعمول بهااملتطلبات املتعلقة بها من ة، وتتفق كذلك مع معايير املحاسبة الدولي

 املجموعة.غالبية عمليات  بها تسود التـيها العملة إذ أنبدرهم اإلمارات  املرحلية املوجزة املوحدة عرض البيانات املاليةتم 

ديسـمبر  13فـي إعـداد البيانـات املاليـة املوحـدة السـنوية للمجموعـة للسـنة املنتــهية فـي  السياسات املحاسبية املطبقـة مـع تلـك السياسـات املتبعـة تتفق

4132. 

قـــرأ وبـــة فـــي البيانـــات املاليـــة املوحـــدةجميـــع املعلومـــات املطل املرحليـــةاملـــوجزة املوحـــدة  ال تتضـــمن هـــذه البيانـــات املاليـــة
أ
لبيانـــات بـــالرجوع ل، وينبغـــي أن ت

 4139مـــارس  13إلـــى  4139ينـــاير  3ر نتـــائل الفتـــرة مـــن ـ. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ال تعتبـــ4132ديســـمبر  13املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة للســـنة املنتهيـــة فـــي 

 .4139ديسمبر  13في  التي ستنتهيللسنة املالية من املم ن توقعها  التـي للنتائلبالضرورة مؤشرا 
 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  1

 ير املطبقة بشكل مسبقاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغير املفعلة بعد أو غ

 لم تقم املجموعة بالتطبيق املسبق للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التالية التي تم إصدارها ولم يعمل بها بعد:

معمـــــــــول رهـــــــــا للفتــــــــــرات  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

الســــنوية التــــــي تبـــــدأ فـــــي 

 أو بعد

 9في نسخته األخيرة )املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9ر الدولي إلعداد التقارير املالية رقم تم إصدار املعيا 

ويتضمن املتطلبات املتعلقة بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة  4132(( في يوليو 4132) األدوات املالية

عديالت على متطلبات تصنيف وقياس املوجودات املالية، كما التحوط العام وإلغاء االعتـراف. ويضفي هذا املعيار ت

 لخسارة انخفاض القيمة املتوقعة.
ً
 جديدا

ً
 يقدم نموذجا

ستيم العمل بفئة جديدة من فئات قياس القيمة العادلة من خالل االدخل الشامل اآلخر على أدوات الدين 

َحقق الغرض املرجو منه عن طر  يق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يأ

 املوجودات املالية.

وسيتم تطبيق نموذج انخفاض قيمة جديد يقوم على أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة على أدوات الدين املقاسة 

دات العقود بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم اإليجارية املدينة، وموجو 

 وعقود الضمان املالي.
ً
 وبعض تعهدات القروض املبرمة خطيا

 

 4137يناير  3

  يقدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء:  39املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

 يرت ز على خمس خطوات يتعين  39
ً
 وحيدا

ً
 قائما

ً
  تطبيقه على جميع العقود املبرمة مع العمالء.نظاما

 4137يناير  3

  والذي يحدد  4132الصادر في يناير  الحسابات التنظيمية املؤجلة 32املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

ئعها أو خدماتها متطلبات التقارير املالية كألرصدة الحسابات التنظيمية املؤجلةك التـي تنشأ عند تقديم املنشأة بضا

 للعمالء بسعر يخضع لتنظيم األسعار.

 4133يـناير  3
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 (يتبع) 5132مارس  13 املنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة 
 

 )يتبع( تقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق املعايير الدولية لل  1

 لية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغير املفعلة بعد أو غير املطبقة بشكل مسبقاملعايير الدو 

معمـــــــــول رهـــــــــا للفتــــــــــرات  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

الســــنوية التــــــي تبـــــدأ فـــــي 

 أو بعد

 والتي تتضمن تعديالت على  4132 – 4134رير املالية التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقا

 .12و  39واملعيار املحاسبي الدولي رقم  7و  9املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أرقام 

 4133يناير  3

  ء لتوضيح طرق االستهالك واإلطفا 17واملعيار املحاسبي الدولي رقم  33تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 املقبولة.

 4133يناير  3

  بالحصص في العمليات إليضاح املحاسبة املتعلقة  33تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

 املشتركة.

 4133يناير  3

  وهي التعديالت التي تتطل  محاسبة املوجودات الحيوية التي 23و  33تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم ،

 للمعيار املحاسبي 
ً
تستوفي تعريف محصول زراعي محصود من موجودات حيوية كممتلكات، آالت ومعدات وفقا

 .33الدولي رقم 

 4133يناير  3

  حيث توضح أن 47واملعيار املحاسبي الدولي رقم  31تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ،

ستند على بيع املوجودات أو املساهمة بها بين املستثمر وأي شركة زميلة أو مشروع االعتـراف باألرباح أو الخسائر ي

 مشترك على ما إذا كانت تلك املوجودات املباعة أو املساهم بها تشكل عمل تجاري.

 4133يناير  3

  ات التابعة ، بحيث تسمح ألي منشأة محاسبة االستثمارات في الشرك47تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
أو املعيار الدولي إلعداد  19واملشاريع املشتركة والشركات الزميلة بالتكلفة وفقا

 ، أو باستخدام طريقة املل ية في البيانات املالية املنفصلة ملنشأة ما.9التقارير املالية رقم 

 4133يناير  3

 وهي التعديالت 47و املعيار املحاسبي الدولي رقم  31د التقارير املالية أرقام تعديالت على املعايير الدولية إلعدا ،

 التي توضح بعض الجوان  املتعلقة بتطبيق استثناءات التوحيد على منشآت االستثمار.

 4133يناير  3

  التقارير املالية تتطرق لبعض املعوقات الواقعية التي يواجهها معدو  3تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 خالل ممارسة أحكامهم أثناء عرض تقاريرهم املالية. 

 4133يناير  3

 

للمجموعة في الفترة التي  املرحلية املوحدةاملوجزة  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت التي سيتم تطبيقها على البيانات املالية

 من 
ً
 بها. كما وتتوقع املجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت أي  ،4139يـناير  3تبـدأ اعتبارا

ً
أو عندما تكون معموال

للمجموعة في فترة التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  املرحلية املوحدةاملوجزة  تأثير جوهري على البيانات املالية

 .9رقم 

 على املبالغ املرصودة  9وعلى الرغم من أنه قد ينتل عن تطبيق النسخة النهائية من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 
ً
 جوهريا

ً
تأثيرا

 للمجموعة بشأن املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجمو  املرحلية املوحدةاملوجزة واإلفصاحات الواردة في البيانات 
ً
عة، ،إال أنه ال يم ن عمليا

 تقديم تقدير معقول بشأن التأثيرات الناتجة عن التطبيق وذلك إلى أن تجري املجموعة مراجعة شاملة ومفصلة للمعيار.
 

 األحكام والتقديرات 4

ياســـات املحاســـبية و القـــيم املدرجـــة أحكـــام وتقـــديرات وافتراضـــات تـــؤثر علـــى تطبيـــق الس اتخـــاذيتطلـــ  إعـــداد املعلومـــات املاليـــة املرحليـــة مـــن اإلدارة 

 للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. إن النتائل الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

صـادر وضعتها إدارة املجموعة لتطبيق السياسات املحاسبية وامل التـيإن األحكام الهامة ، فاملرحلية املوجزة املوحدة لغرض إعداد هذه البيانات املالية

 .4132ديسمبر  13متوافقة مع تلك املستخدمة في البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة املنتهية في  ةغير املؤكد اتالرئيسية للتقدير 
 

 إدارة املخاطر املالية  2

نـات املاليـة املوحـدة كمـا فـي وللسـنة املنتهيـة إن أهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة والسياسات املتعلقة بهـا متوافقـة مـع تلـك املفنـح عنهـا فـي البيا

 .4132ديسمبر  13في 
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  املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

 )يتبع( 5132مارس  13 املنتهية فيأشهر  لفترة الثالثة

 توحيد البيانات املاليةأساس   6

للبـــنك تتحقــق الســيطرة عنــدما يكــون ته. واملنشــآت الخاضــعة لسيـــطر  للبنــكانــات املاليــة البي املرحليــة املوحــدةاملــوجزة  البيانــات املاليــة هــذه تتضــمن

لى ممارسـة السـلطة السلطة على املنشأة املستثمر بها، التعرض للعوائد، أو الحقوق في العوائد املتغيـرة، من ارتباطها باملنشأة املستثمر بها، والقدرة ع

 قيمة عوائد املنشأة املستثمر بها. على املنشأة املستثمر بها للتأثير على

البيانات املالية للبنك واملنشآت التابعة التالية. لقد تم إعداد البيانات املاليـة للشـركات التابعـة لـنفس  املرحلية املوجزة املوحدة البيانات املاليةتضم 

 الفترة املالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه البنك.

 .املجموعةعند توحيد البيانات املالية، يتم استبعاد كافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الداخلية بين أعضاء 

ال ينتل عنها فقدان البنك للسيطرة على الشركات التابعة كمعامالت  التـيتتم املحاسبة عن التغيرات في حصص املجموعة في الشركات التابعة 

يل القيم الدفترية لحصص البنك وحصص حقوق األطراف غير املسيطرة لتع س التغيرات في حصصهم في الشركات التابعة.  يتم مل ية. يتم تعد

لدفع االعتراف مباشرة في حقوق املل ية بالفروق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع/ مستحق ا

 .مساهمي البنكالقبض، وتوزع مباشرة على  أو املقبوض/ مستحق
 

 في الشركات التابعة املحتفظ بها بشكل مباشر أو غير مباشر هي كما يلي: البنكإن الحصص اململوكة من 
 

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس سنة التأسيس نسبة اإلمتالك إسم الشركة التابعة

 5132 4132    

 مؤسسة مالية لبنان 3939 %71 %71 لبنان ش.م.ل.بنك اإلمارات 
      

 أنشطة تطوير العقارات  اإلمارات العربية املتحدة 4119 %311 %311 ريل استيت ش.م.ح بوس
      

 االستثمار  اإلمارات العربية املتحدة 4119 %311 %311 كابيتال ش.م.ح بوس
      

 تجارة عامة  لعربية املتحدةاإلمارات ا  4117 %311 %311 بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.
      

طوير االستثمار وتأنشطة  اإلمارات العربية املتحدة 4133 %311 %311  بوريالس جلف ش.م.ح

 العقارات 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

 بنوك املركزية:تحليل نقد وأرصدة املجموعة لدى )أ( فيما يلي 

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ف درهمأل

   )غير مدققة(  )مدققة(

 نقد في الصندوق   674868  710732

 قانونية ودائع  341184551  301990739

  حسابات جارية  5444658  9770933

 شهادات إيداع   441514561  309910337

107170733  246414685   
 

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

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   342164484  309230772

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  443144468  403330124

107170733  246414685   
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  املرحلية ات حول البيانات املالية املوجزة املوحدةإيضاح

 )يتبع( 5132مارس  13 املنتهية فيأشهر  لفترة الثالثة
 

 )يتبع( نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

حســــ  لــــدى بنــــوك مركزيــــة مختلفــــة وذلــــك كحســــابات تحــــت الطلــــ ، ودائــــع ألجــــل وودائــــع أخــــرى ودائــــع قانونيــــة يتطلــــ  مــــن املجموعــــة االحتـــــفا  ب

لــدى البنـوك املركزيــة غيــر متــوفرة لتمويـل العمليـات اليوميــة للمجموعـة. ومــع ذلـك، وافــق املصـرف املركــزي الودائــع القانونيـة . إن القانونيـةاملتطلبـات 

هم اإلمـــاراتي % مـــن متطلبـــات اإلحتيـــاطي بالـــدر 311، للبنـــوك بـــاالقتراض إلـــى حـــد 2131/4117لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  بموجـــ  الـــبال  رقـــم 

 13) مليـــون درهـــم 227اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لـــدى املصـــرف املركـــزي لدولـــة الودائـــع القانونيـــة  ت، بلغـــ4139 مـــارس 13والـــدوالر األمريكـــي. كمـــا فـــي 

 مليون درهم(. 274: 4132ديسمبر 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 8
 

 

 بنوك:الحقة من )أ( فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املست

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 تحت الطل   2764661  7370794

 ألجل  2214112  401320179

407710377  343114152   
 

 

 

 :البنوك من ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي      

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   6664213  3910237

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  4614254  403490731

407710377    343114152   
 

 قروض وسلفيات، صافي 6
 

 

 

 املقاسة بالتكلفة املطفأة: املجموعةما يلي تحليل لقروض وسلفيات )أ( في
 

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 السح  على امل شوف  641144154  703190313

 قروض تجارية  244124624  902710713

 أوراق قبض  1664456  7320914

 أخرى  سلف  8384765  7710422

 املبلغ االجمالي للقروض و السلفيات   3246284366  3907390271

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة  (343884643)  (301270177)

 يطرح: فوائد معلقة  (1374733)  (4770112)

3201710314  3444234237   
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 املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

 )يتبع( 5132مارس  13 املنتهية فيأشهر  لفترة الثالثة

 )يتبع( قروض وسلفيات، صافي 6
 

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل الجغرافي )ب( فيما يلي 
 

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اإلمارات العربية املتحدة دولة لفيات داخلقروض وس  3144654816  3104790317

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات خارج  544624111  402210173

3907390271  3246284366   
 

 

 لي:هي كما ي الفترةيتم اظهار القروض والسلف بالقيمة الصافية بعد أخذ مخصص انخفاض القيمة. إن الحركة في املخصص خالل  )ج( 

 

 موجودات مالية أخرى  31

 :وجودات املالية األخرى للمجموعةفيما يلي امل

  5132مارس  13  4132ديسمبر  13

  ألف درهم  ألف درهم

  )غير مدققة(  )مدققة(

 وجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلةم   

 ( إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر3)   

 مل ية مدرجة اسهم 374661  390979

 غير مدرجة مل ية اسهم 62  -

 غير مدرجة ديـنسندات  284425  390244

790213  764217  

 خالل الدخل الشامل اآلخر ( إستثمارات بالقيمة العادلة من5)   

 مل ية مدرجة اسهم 624665  3170939

 مل ية غير مدرجة اسهم 6714663  9710333

301730411  341664621  

 
   

 مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة 343464361  303330313

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة   

 سندات ديـن 2614113  9970129

 مجموع املوجودات املالية األخرى  347164363  307310971
 

 .(املالي دبي وسوق  أبوظبي لألوراق املالية سوق ) املالية لألوراق املتحدة العربية اإلمارات دولة أسواق في هي املدرجة االستثمارات أغلبية إن
 

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 في بداية الفترة / السنة الرصيد  341474177  301330349

 من خالل عالوة تمديد اإلئتمان إضافات / )عكوسات(  (54352)  930432

 / السنة الفترةإضافات خالل   474246  4310743

 شطوبات  (3864626)  (30323)

 استردادات  (374514)  (320313)

 في نهاية الفترة / السنةالرصيـد   343884643  301270177
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 املرحليةوحدة إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة امل

 )يتبع( 5132مارس  13املنتهية في أشهر  لفترة الثالثة
 

 )يتبع( موجودات مالية أخرى  31
 

 فيما يلي تفصيل محفظة املوجودات املالية األخرى حس  املنطقة الجغرافية:
 

    5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  5334164  4130971

 

90737  24866  

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى )فيما عدا دولة اإلمارات العربية 

 املتحدة(

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  344884666  309430139

 اوروبا  512  342

307310971  347164363   

 

 ات أخرى موجود 33

    5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  حسابات متقابلة –قبوالت   344774334 302990127
 مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  موجودات  2384843 330191
 ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات  64381 90177

 ة وإيرادات مستحقةمقاصة مدينحسابات   424766 970122
 فوائد مستحقة القبض  514651 90497
90317 384325   

ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات  54131 22
 أخرى   614143 390112

303310341 543224116   
 

 موجودات غيـر متداولة مصنفة كمحتفظ رها للبيـع 35

 ن باملنطقةمنشأتي % من71على نسبة ، باالستحواذ 4131ح، شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك، خالل سنة قامت بوريالس جلف ش.م.

اذ الحرة لجبل علي، لغرض إعادة البيع. تعمل تلك املنشأتين في إدارة املرافق، وتم تصنيف املوجودات واملطلوبات املرتبطة بعملية االستحو 

، إال أنه قد تم تسويـتها مع التسهـيـالت والقروض التـي تخص البائع لدى املجموعة.كمحتفظ بها للبيع. لم يتم د
ً
 فع مقابل االستحواذ نقدا

 

 غير قابل لإللغاء بشراء حصة بوريالس جلف ش.م.ح في كلتا الشركتين خالل فترة ال يتجاوز تاريخها على  4132وفي سنة 
ً
قدم مشتر محتمل تعهدا

 .4139يونيو  11
 

 ئع العمالءودا  31

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

    5132مارس  13   4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 حسابات جارية وأخرى   441664624  204240217

 حسابات توفير  342664318  309730727

 ألجلودائع   3547464257  3309730393

3707110774  3847424286   

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

34 

 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 أرصدة مستحقة للبنوكع و ودائ 34

 فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة املستحقة للبنوك:

    5132مارس  13   4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 تحت الطل   334646  240972

 ألجل  1614361  1310139

2190311  1724316   
 

 للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل)ب( فيما يلي التحليل الجغرافي  
 

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  14837  3310727

 ربية املتحدةاإلمارات الع دولة بنوك خارج  1734155  4920799

2190311  1724316   
 

 

 

 

 أخرى  مطلوبات 32

    5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  متقابلة حسابات – قبوالت  344774334 3،299،127

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص  214568 11،149

 الدفع مستحقة فوائد  764811 79،793

 م تسبة غير إيرادات  364871 43،137

 املدراء شيكات  3124762 37،997

 وأخرى  مستحقة مصروفات  3414686 72،391

 للمشتقات السالبة العادلة القيمة  464 1

3،377،273 346144111   
 

 مشتركقرض  36

تمويل أنشطة عامة  ، بغرض(مليون درهم 719)أمريكي يون دوالر مل 411اتفاقية قرض مشترك محدد األجل بقيمة  4131يوليو  7في أبرم البنك 

نقطة أساس،  349باالضافة الى هامش ليبور معدل فائدة القرض يحمل  عند االستحقاق. تبلغ مدة القرض سنتان، ويدفع املبلغ األساس ي. للبنك

 .4131أغسطس  37. تم سح  مبلغ التسهيل في على أساس ربع سنوي الفائدة وتدفع 
 

 خزيـنةالوأسهم  رباحاأل توزيعات  37

 توزيـعات أرباح

درهـم لكـل سـهم  10112علـى توزيعـات أربـاح نقديـة بمعـدل  4139مـارس  43وافـق املسـاهمون فـي إجتمـاع الجمعيـة العموميـة السـنوي املنعقـد بتـاري  

كمــا وافــق  (.مليــون درهــم 37302قيمــتهم   م قــائمدرهــم لكــل ســه 1019: توزيعــات أربــاح نقديــة بمعــدل 4132)مليــون درهــم  7309بلغــت قيمــتهم  قــائم

% مــن األســهم الصــادرة 2097تمثــل  التـــييحــتفظ بهــا البنــك و  التـــيالخزينــة  ممــن ضــمن أســهكأســهم منحــة مليــون ســهم  9909 توزيــعاملســاهمون علــى 

 على مكافـآت (. ليعلى التوا ، مليون  339%، 4073، مليون سهم 31: 4132مليون درهم ) 397تبلغ تكلفة إجمالية معدل ب
ً
كما وافق املساهمون أيضا

كمــا  مليــون درهــم(. 409: 4132مليــون درهــم ) 409مليــون درهــم( وهبــات وتبرعــات بقيمــة  709: 4132مليــون درهــم ) 709أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة 

 
ً
 .الى احطياتي الطوارئ مليون درهم إلى  11 مبلغ بقيمةتخصيص على وافق املساهمون أيضا
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 املرحليةات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة إيضاح

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 )يتبع( خزيـنةالرباح وأسهم األ توزيعات  37
 

 )يتبع( توزيـعات أرباح

ل، شركة تابعة للبنك، وافق املساهمون علـى ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م. 4139 مارس 44وخالل الجمعية العمومية السنوية املنعقدة بتاري  

مليــون  307مــن حصــص األطــراف غيــر املســيطرة البالغــة مليــون درهــم(  3207: أربــاح نقديــة بقيمــة 4132) مليــون درهــم 904توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 

 مليون درهم(. 103: 4132) مجلس اإلدارةمليون درهم مكافآة ألعضاء  103عالوة على ما تقدم، تم دفع مبلغ . مليون درهم( 409: 4132) درهم
 

 أسهم الخزيـنة

 خالل الفترة من أسهم الخزينة كتوزيعات أرباح أسهم، وبالتالي بلغ عدد األسهم املحـتفظ بهـا فـي  9909 تحريرتم إشارة إلى ما ورد أعاله، 
ً
مليون سهما

 .(مليون درهم 392بقيمة سوقية لتلك األسهم  امليون سهم 9909: 4132ديسمبر  13) ال ش يء 4139مارس  13الخزينة كما في 
 

 العائد على السهم 38

 تم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة ربح الفترة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي:

    مارس 13املنتهية في  أشهر الثالثة

4132  5132   

   ()غير مدققة  )غير مدققة(

 العائد األساس ي على السهم     

 )ألف درهم( الفترةخالل  مالكي البنكإلى  العائـدالربح   814568  770449

 ملالكي البنكالربح املتاح   814568  770449

 (بآالف األسهم)املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة   541144722  309990111

 ألساس ي على السهم )درهم(العائد ا  14143  10119
 

 1، لم ي ن هنالك أي تخفيض محتمل لألسهم القائمة4132مارس  13و 4139مارس  13كما في 

الصادرة خالل  املنحةلتع س أسهم  4139و  4132مارس  13في  تين املنتـهيتينخالل الفتر  املصدرةاملرجح لعدد األسهم العادية  املتوسطتم تعديل 

 .4139مارس  13 الفترة املنتـهية في
 

 التزامات ومطلوبات طارئة 36

    5132مارس  13   4132ديسمبر  13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ضمانات مالية للقروض  6424841  301310912

 ضمانات أخرى   346714533  307370739

 اعتمادات مستندية  345184816  304330713

 لتزامات رأسماليةا  444656  220949

203730332  443754836   

 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية  347184246  309190147

907430223  248834165   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة

 

 النقد وما يعادله 51

    5132مارس  13   4132 مارس 13

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

 (7نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية )إيضاح   246414685  102170492

 (7 ئع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاحودا  343114152  104110793

 (32ودائع وأرصدة مستحقة بنوك )إيضاح   (1724316)  (3370779)

302710393  641624868   

(9910339)  (345624662)  

 ر أشه 1ألكثر من  استحقاقب البنوكوأرصدة مستحقة من  ودائعيطرح: 

 تاري  االستحواذ من

 (7إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح:   (341184551)  (301720932)

202190331  443534681   
 

 املوجودات االئتمانية 53

مليــار درهــم بالقيمــة العادلــة ( محــتفظ بهــا  402: 4132ديســمبر  13) مليــار درهــم 404 باســتثمارات بمبلــغ، تحــتفظ املجموعــة 4139مــارس  13كمــا فــي 

 .املرحلي املوجز املوحد نيابة عن عمالء ولم تدرج كموجودات في بيان املركز املالي

 

 عامالت مع األطراف ذات العالقةامل 55

االعتياديـة  اتبـرم املجموعة معامالت مع كبار املساهمين وأعضاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا للمجموعـة واملنشـآت املتعلقـة بهـم ضـمن سـياق أعمالهـ

 وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

 ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.عند توحيد البيانات املالية، بعة بين املجموعة والشركات التاالداخلية املعامالت  تم حذف

 :واملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة املرحلي املوحد املوجز  بيان املركز املالي فياألرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة املدرجة  فيما يلي
 

   5132مارس  13  4132ديسمبر  13

   لف درهمأ  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 قروض وسلفيات  544644152  402970121

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  2714385  3270331

103290411  141144517   

 نات اضم ودائع  6444352  3710171

 صافي التعرض  541614185  409330741

 خرى أ ودائع  5144138  3920211

 
 

صـــــافي %( مـــــن إجمـــــالي 77: 4132ديســـــمبر  13) %71، أعضـــــاء مجلـــــس اإلدارةذات صـــــلة بأحـــــد  ملنشـــــآت، بلغـــــت القـــــروض 4139مـــــارس  13كمـــــا فـــــي 

 .التعرض
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 )يتبع( ع األطراف ذات العالقةاملعامالت م 55
 

   مارس 13الثالثة أشهر املنتهية في فترة 

4132  5132   

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

     

 إيرادات الفوائد  154274  170327

 مصاريف الفوائد  54386  10779

 رئيسيينالدراء املتعويضات   74211  70911
 

 القطاعات  معلومات 51

يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشـغيلي  التـييتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التقارير الداخلية عن مكونات املجموعة و 

 الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 

 ما: ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة املجموعة إلى قطاعين رئيسيين ه

للشــــركات تمثــــل بشــــكل رئيســــ ي تقــــديم القــــروض والتســــهيالت اإلئتمانيــــة األخــــرى والودائــــع والحســــابات الجاريــــة  التـــــي)أ( األنشــــطة البن يــــة التجاريــــة و 

 والحكومة ومؤسسات وأفراد

 تمثل بشكل رئيس ي إدارة املحفظة االستثمارية للمجموعة.  التـي)ب( األنشطة البن ية االستثمارية و 

عار ذه القطاعات األساس الذي تبني عليه املجموعة تقاريرها عن املعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ املعامالت بـين القطـاعين وفقـا ألسـتمثل ه

 تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع املالئم للمصاريف.
 

 األعمال الخاصة باملجموعة.يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات 

 

   األنشطة البنكية التجارية األنشطة البنكية االستثمارية غير مخصصة املجموع

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 )غير مدققة(: 5132مارس  13     

 املوجودات القطاعية  5143664556 541234223 6614135 5643834186

 املطلوبات القطاعية  5146344845 7144611 4564861 5347764115

      

  :)مدققة( 4132ديسمبر  13     

 املوجودات القطاعية  4409120321 403190433 2230149 4901920171

 املطلوبات القطاعية  3903790113 7120311 4440341 4103230742
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 ليةاملرحإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 )يتبع( معلومات القطاعات 51

 

 )غير مدققة(:  4139مارس  13املنتهية في  لفترة الثالثة أشهر يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 ريةاالستثما

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 اإليرادات من عمالء خارجيين      

 صافي إيرادات الفوائد  3430971 90373 - 3470329

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  110719 - - 110719

 أرباح صرف عمالت   70212 - - 70212

 إيرادات اإلستثمارات  - (90911) - (90911)

 اإليرادات األخرى   30243 - - 30243

 اإليرادات التشغيلية  3664217 (527) - 3664581

     

 

 املصاريـف

(410933) - - (410933)  

صافي انخفاض القيمة املحمل على املوجودات 

 املالية 

 استهالك ممتلكات ومعّدات   - - (90344) (90344)

 مصاريف عمومية وإدارية  (220771) (70911) - (940373)

 أخرى  إطفاء موجودات غير ملموسة  (30923) - - (30923)

 ضرائ  الدخل  - - (30913) (30913)

814254 (74228) (84361) 664545  

من العمليات املستمرة بعد الربح للفترة 

   الضرائب

 توقفةالربح للفترة من العمليات امل  - 30313 - 30313

 الربح للفترة  664545 (64254) (74228) 824361
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 معلومات القطاعات )يتبع( 51
 

 :)غير مدققة( 4132مارس  13املنتهية في  أشهر  الثالثة لفترةل الخاصة باملجموعة يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعما

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 اإليرادات من عمالء خارجيين      

 افي إيرادات الفوائدص  970313 20949 - 3140113

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  110777 - - 110777

 أرباح صرف عمالت   30313 - - 30313

 إيرادات اإلستثمارات  - (70393) - (70393)

 اإليرادات األخرى   410327 - - 410327

 اإليرادات التشغيلية  3274373 (54573) - 3244611

     

 

 املصاريـف

(430219) - - (430219)  

صافي انخفاض القيمة املحمل على املوجودات 

 املالية 

 استهالك ممتلكات ومعّدات   - - (20491) (20491)

 مصاريف عمومية وإدارية  (220727) (70939) - (940731)

 أخرى  إطفاء موجودات غير ملموسة  (30923) - - (30923)

 ضرائ  الدخل  - - (40912) (40912)

734282 (74367) (314386) 884668  

من العمليات املستمرة بعد الربح للفترة 

   الضرائب

 الربح للفترة من العمليات املتوقفة  - 70719 - 70719

 الربح للفترة  884668 (54177) (74367) 764164

      

مــارس  13) لفتــرةم أيــة عمليــات بيــع بــين القطاعــات خــالل هــذه امــن العمــالء الخــارجيين. لــم تــت الناتجــةتمثــل اإليــرادات الــواردة أعــاله اإليــرادات 

شــــ يء(. إن املعــــامالت بــــين القطاعــــات، تكلفــــة األمــــوال وتخصــــيص النفقــــات بــــين القطاعــــات ال يــــتم تحديــــدها مــــن قبــــل اإلدارة لغــــرض  : ال 4132

 لتـي تستخدمها املجـموعة.تخصيص املوارد. إن السياسات املحاسبية لتقارير القطاعات، هي نفس السياسات املحاسبية ا
 

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد بين قطاعات: 
 

 خصص
أ
وبعـض األخرى باستثناء املمتلكات واملعدات والشهرة واملوجودات غيـر امللموسة املتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املوجودات  ت

 املبالغ املدرجة في املوجودات األخرى و  

 خصص
أ
 . باستثناء بعض املبالغ املدرجة في املطلوبات األخرى املتضمنة في التقارير قطاعات للع املطلوبات جمي ت
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 معلومات القطاعات )يتبع( 51
 

 املعلومات الجغرافية

 اإلمارات العربية املتحدة )بلد املنشأ( ولبنان )يشار إليها كالبلد األجنبيك(. –املجموعة أعمالها ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيينتمارس 

 إن إيرادات املجموعة من العمالء الخارجيين واملعلومات عن املوجودات غيـر املتداولة حس  القطاع الجغرافي موضحة أدناه:
 

   بلد املنشأ البلد األجنبي املجموع
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    5132  

3664581 114418 3124845  

 13)من العمالء الخارجيين( لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  اإليرادات التشغيلية

 )غير مدقق( 4139مارس 

 مدقق( )غير  4139مارس  13املوجودات غير املتداولة كما في   345464465 5664521 342424742

     

    4132  

3920911 110929 
      

3410993  

 13)من العمالء الخارجيين( لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  اإليرادات التشغيلية

 )غير مدقق( 4132مارس 

 )غير مدقق( 4132 ديسمبر 13املوجودات غير املتداولة كما في   9910121 1190717 304990777
 

 املالية لألدوات ةالعادل القيمة 54

أطراف مطلعة  وفق معاملة منظمة بيني قد يتم به استبدال أي من املوجودات أو تسوية أي من املطلوبات القيمة العادلة هي السعر الذ

 لذلك، ولديها الرغبة في إتمام تلك املعاملة.
ً
القيمة العادلة هو  . إن تحديد تعريفوالقيمة العادلة الدفترية القيمة بين فروقات تنشأ فقد وطبقا

راض الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر في أعمالها بدون النية أو الحاجة لتقليص حجم أعمالها بشكل ملحو ، أو إبرام معامالت وفق ـاالفت

 شروط مجحـفة.
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائراإلستثمارات 
 

لحصـول افرصـة  تمنح املجموعة التـيمن خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق املالية  القيمة العادلةتمثل اإلستثمارات املحتفظ بها ب

. تتضـمن تلـك االسـتثمارات أوراق مل يـة مدرجـة تسـتند قيمهـا وتعزيـز رأس املـال أرباح ومكاس  املتاجرةتوزيعات األرباح و من خالل  على عائدات

، كما تتضمن سـندات غيــر مدرجـة تسـتمد قيمهـا العادلـة مـن التقييـيم الـداخلي الـذي 4139 مارس 13ا في على أسعار اإلغالق املعلنة كم العادلة

 بأن جميع املدخالت املستخدمة في التقييم مستوحاة من أسعار أو نس  السوق املالح
ً
 ألنظمة التسعير املقبولة بشكل عام، علما

ً
 ظة.يتم وفقا

 

 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات غيـر مدرجة محتفظ بها بالق
 

ة يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إلــى نمــاذج خصــم التــدفقات النقديــة ونمــاذج التســعير املعتــرف بهــا، ويتضــمن ذلــك املقارنــة مــع أدوات مشــابه

 من قبل السوق.عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم 
ً
 األخرى املستخدمة عادة
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 (يتبع) املالية لألدوات العادلة القيمة 54

 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة
 

املـوجزة  اإلدارة أن القـيم الدفتريـة املدرجـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة الـواردة فـي البيانـات املاليـةتـرى ن فـي الجـدول أدنـاه، باستثناء ما هو مبـي

 تقارب قيمها العادلة. املرحلية املوجزة املوحدة في البيانات املاليةاملقاسة بالتكلفة املطفأة  املرحلية املوحدة

 

 4132ديسمبر  13 5132مارس  13 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

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

     موجودات مالية

 3120471 9970129 2614115 2614113 موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -

 

بنى
أ
 بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة لقيمة العادلة للموجودات املالية األخرى ا ت
 

  املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لألدوات املالية التـي يتم قياسها بعد االعتـراف األولي بالقيمة العا
ً
 إلـى  1إلـى  3دلة، مقسمة إلى املستويات مـن يقدم الجدول التالي تحليال

ً
اسـتنادا

 الدرجة التـي يم ن فيها مالحظة القيمة العادلة.
 

  قيــاس القيمــة العادلــة هــي تلــك املســتمدة مــن األســعار املتداولــة )غيـــر املعّدلــة( فــي أســواق األوراق املاليــة النشــطة للموجـــودات أو  3املســتوى

 املطلوبات املطابقة.

  ( التــــي يم ــن مالحظتهـــا فـــي 3األســـعار املدرجــة ضـــمن املســتوى ) غيــر أخـــرى  مــدخالتاس القيمــة العادلـــة هــي تلـــك املســتمدة مـــن قيـــ 4املســتوى

 )كمـا فـي األسـعار( أو بشـكلم غيــر مباشـر )أي املسـتمدة مـن األسـعار، بمـا فيهـا األسـعار املدرجــة فـ
ً
ي أســواق املوجودات أو املطلوبـات، إمـا مباشـرة

 غيـر نظاميـة(.

  فــيقيــاس القيمــة العادلــة هــي تلــك املســتمدة مــن تقنيــات التقيــيم التـــي تشــمل مــدخالت للموجــودات أو املطلوبــات التـــي ال تســتند  1املســتوى 

 بيانات السوق )بيانات غيـر ملحوظة(.إلى مالحظاتها 
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  املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

 )يتبع( 5132مارس  13في  ةاملنتهيأشهر  لفترة الثالثة

 (يتبع) املالية لألدوات العادلة القيمة 54

 (يتبع) املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي
 

   املستوى األول   املستوى الثاني  املستوى الثالث  املجموع

 )غير مدققة( 5132مارس  13  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
         

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

درجة اسهم  374661  -  -  374661  مل ية مأ

درجةغير مل ية  اسهم  -  -  62  62  مأ

 مدرجـة غيـر دين  سندات  -  284425  -  284425
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 مل ية مدرجة اسهم  624665  -  -  624665

 مدرجة غيـر مل ية  اسهم  -  -  6714663  6714663

 املجموع  3314685  284425  6714726  343464361

         

 إستثمارات عقارية  -  1164377  -  1164377

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  54131  -  54131

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (464)  -  (464)
 

  (مدققة) 4132 ديسمبر 13        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 خالل األرباح أو الخسائرإستثمارات بالقيمة العادلة من         

درجة اسهم  390979  -  -  390979  مل ية مأ

 مدرجـة غيـر دين  سندات  -  390244  -  390244
       

  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 مل ية مدرجة اسهم  3170939  -  -  3170939

 مدرجة غيـر  ية مل اسهم  -  -  9710333  9710333

 املجموع  3470927  390244  9710333  303330313
         

 إستثمارات عقارية  -  1130321  -  1130321

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  22  -  22

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (1)  -  (1)

 

 .الحالية خالل السنة 4و  3ويالت بين املستوى تح تتم أيةلم 

 :بالقيمة العادلة قياس القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى   1تسوية املستوى 

 4132ديسمبر  13  5132مارس  13  

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 9730733  6714663  الرصيد اإلفتتاحي

 -  62  إضافات 

 (10311)  -  املعترف به في الدخل الشامل اآلخر الربح/ )الخسارة( 

 9710333  6714726  الرصيد النهائي



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

51 

 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 5132مارس  13في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 كفاية رأس املال 52

 ليتم إحتساب نسبة كفاية رأس امل
ً
 املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.الصادرة عن تعاميم لال وفقا

 

 5القاعدة  

 4132ديسمبر  13  5132مارس  13 
 (ة)مدقق  (ة)غيـر مدقق 
 ألف درهـم  ألف درهـم 

    قاعدة رأس املال 

 201330314  441554517 3مستوى 

 1330731  1114272  4مستوى 

 201470199  441554835 ة رأس املالمجموع قاعد

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 3709190793  3846374616 مخاطر االئتمان

 3130997  3364115 مخاطر السوق 

 302110139  344114166 مخاطر تشغيلية 
 3902230377  5144414577 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

    

 %44043  %53432 نسبة كفاية رأس املال

 
 

 أرقام املقارنة  56

 املوجزة املوحدة املرحلية. في هذه البيانات املاليةالعرض  لتتوافق معارقام املقارنة  تصنيف بعض عادةتم ا

 

 املرحليةإعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة  57

 .4139 أبـريل 49اإلدارة بتاري  من قبل مجلس وإجازة إصدارها  املرحلية املوجزة املوحدة تم إعتماد البيانات املالية

 

 


