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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية حول مراجعة المعلومات تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 
 السادة المساهمين

 ش.م.ع.الشارقة  بنك

  
 مقدمة

 
 اشار إليه"( وشركاته التابعة )ي  البنك)" ش.م.ع. الشارقة لبنك ةالموحدة المرفق ةالموجزالمعلومات المالية المرحلية  منا بمراجعةلقد ق
 التي تتألف من:و، 2015 سبتمبر 30كما في  بـ "المجموعة"( ةمجتمع

 

  ؛2015 سبتمبر 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في 
 

  ؛2015 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةو  المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر دخلالبيان 
 

 ؛2015 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةو  المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر الدخل الشامل بيان 
 

 ؛2015 سبتمبر 30شهر المنتهية في أ التسعةرحلي الموجز الموحد لفترة بيان التغيرات في حقوق الملكية الم 
 

 ؛ 2015 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةرحلي الموجز الموحد لفترة بيان التدفقات النقدية الم 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.المعلومات وإيضاحات حول  
 

"التقارير  34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم لموحدة االمالية المرحلية الموجزة  المعلوماتولة عن إعداد وعرض هذه ؤإن اإلدارة مس
على أعمال  بناءً الموحدة المالية المرحلية الموجزة المعلومات حول هذه التعبير عن استنتاجنا تنحصر مسؤوليتنا في  المالية المرحلية".

 المراجعة التي قمنا بها.
 

 نطاق المراجعة 
 

ً للمعيار ال المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات  المعلوماتمراجعة " 2410دولي حول ارتباطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
ولين ؤعلى استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسالموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلومات". تنطوي مراجعة للمنشأةمستقل 

ت تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءا
ة يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكاف ذيال

 أعمال التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل 
 

 االستنتاج
    

 2015 سبتمبر 30الموجزة الموحدة المرفقة كما في المرحلية المالية  المعلوماتعلى مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن  بناءً 
 "التقارير المالية المرحلية".  34لمحاسبي الدولي رقم من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار ا ،لم يتم إعدادها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 أمور أخرى
 

من قبل شركة  2014 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  للمجموعة الموحدة تمت مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
 حول تلك المعلومات. كما تم تدقيق البيانات الماليةاستنتاج غير معدل  ،2014 أكتوبر 26تدقيق أخرى التي أبدت في تقريرها المؤرخ 

، 2015فبراير  14التي أبدت في تقريرها المؤرخ ومن قبل شركة تدقيق أخرى  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة الموحدة
 حول تلك البيانات. معدلغير تدقيقياً رأياً 
 
 
 

 متد لوار جلف لي كي بي إم جي
 اوستون الين هنري رودمان

 844رقم التسجيل: 
 التاريخ:
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 املرحلي املوجز املوحد بيان املركز املالي

 في كما 
 

    سبتمبر 30  ديسمبر 31

  اتإيضاح  2015  2014

    (ة)غير مدقق  (ة)مدقق

    ألف درهـم  ألف درهـم

 املوجـودات     

 لدى البنوك املركزيةنقد وأرصدة  7  4.150.031  3,707,816 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  8  1.518.395  2,783,177 

 قروض وسلفيات، صافي  9  15.760.396  14,080,102 

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 10  1.225.708  1,166,631 

 ةموجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأ 10  559.334  597,349 

 إستثمارات عقارية   320.989  336,143 

 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى    236.183  242,018 

 موجودات أخرى  11  2.500.030  1,613,123 

 ممتلكات ومعدات   288.529  292,341 

 موجودات غيـر متـداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 12  -  235,683 

 مجموع املوجودات   26.559.595  25,054,383 
  632.    

 املطلوبات وحقوق امللكية     
      

 املطلوبات     

 ودائع العمالء 13  18.151.012  17,800,882 

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك 14  184.184  405,603 

 مطلوبات أخرى  15  1.845.271  1,677,471 

 قرض مشترك  16  -  734,600 

 سندات دين مصدرة 17  1.787.681  -

 مطلوبات مرتبطة مباشرة باملوجودات غيـر املتداولة املصنفة كمحتفظ بها للبيع 12  -  23,168 

 مجموع املطلوبات   21.968.148  20,641,724
      

 وق امللكية حق     
      

 رأس املال واإلحتياطيات     

 رأس املال   2.100.000  2,100,000 

 أسهم خزينة 18  -  (196,726)

 احتياطي قانوني   1.050.000  1,050,000 

 احتياطي طوارئ    480.000  450,000 

 إحتياطي عام   100.000  100,000 

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   134.073  154,009 

 ةاملستبقااألرباح    523.404  543,427 

 مساهمي البنكعائدة إلى ملكية حقوق    4.387.477  4,200,710 

 األطراف غير املسيطرة   203.970  211,949 

 مجموع حقوق امللكية   4.591.447  4,412,659 
      

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية   26.559.595  25,054,383 
      

 

 

 

 النومان عبدهللا السيد أحمد  ماريو طعمة السيد

 س مجلس اإلدارةرئي  دير عامنائب امل

 ال يتجزأ من هذه البيانات املاليةج 28 إلى 1 فقةتشكل اإليضاحات املر 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة زءا
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 )غير مدقق( املرحلي املوجز املوحد بيـان الدخل

 في  املنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 

لفترة الثالثة أشهر املنتهية في   

 سبتمبر 30

هية في أشهر املنت التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

 2014 2015 2014 2015 إيضاحات 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 736.248 751.504 265.901 266.965  إيرادات الفوائد 

 (386.488) (348.520) (127.802) (122.517)  مصاريف الفوائد

 349.760 402.984 138.099 144.448  صافي إيرادات الفوائد 

 
 

 31   

 95.915 99.036 31.193 34.193  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 18.041 16.776 5.783 5.615  أرباح عمالت أجنبية

 (9.173) 11.519 811 11.867  من االستثمارات (الخسارةالربح/ )

 36.822 120.729 10.322 90.419  اإليرادات األخرى 

 صـــافي الـــربح مـــن إعـــادة تقيـــيم االســـتثمارات

 العقارية

 
- 7.905 - 7.905 

 499.270 651.044 194.113 286.542  إيرادات العمليات

 

 اليةاملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصافي 
 

(82.627) (12.584) (131.926) (48.768) 

 450.502 519.118 181.529 203.915  صافي إيرادات العمليات

 

 وإدارية مصاريف عمومية
 

(73.951) (60.056) (201.837) (177.026) 

 (5.838) (5.838) (1.946) (1.946)  ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

 267.638 311.443 119.527 128.018  الربح قبل العمليات املتوقفة

 
 

    

 12.102 (6.696) 2.709 (3.258) 12  العمليات املتوقفة

 279.740 304.747 122.236 124.760  الربح قبل الضرائب

 (7.466) (7.084) (2.263) (2.723)  خارجية –مصاريف ضريبة الدخل 

 272.274 297.663 119.973 122.037  الربح للفترة

 
 

    

      عائدة إلى:

 265.492 290.673 117.618 119.309  مساهمي البنك

 6.782 6.990 2.355 2.728  األطراف غيـر املسيطرة

  122.037 119.973 297.663 272.274 

 
 

    

 0.133 0.140 0.059 0.057 19  الربح األساس ي للسهم الواحد )درهم(

 

 ال يتجزأ 28 إلى 1 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
 . املرحلية من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة جزءا
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 )غير مدقق( املرحلي الشامل املوجز املوحد بيـان الدخل

 في املنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 

 30لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

 2015 2014 2015 2014 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 272.274 297.663 119.973 122.037 الربح للفترة 

 
    

     الشامل اآلخربـنود الدخل 

 

 إلى بيان الدخل املوجز املوحد بنود لن يتم إعادة تص
ً

نيفها الحقا

     املرحلي

 

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة 

 (12.690) (19.932) 21.955 7.110 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
    

 (12.690) (19.932) 21.955 7.110 االخر للفترةالشامل الدخل  (خسارةربح/)  مجموع

     

 259.584 277.731 141.928 129.147 مجموع الدخل الشامل للفترة

 
    

     :عائدة إلى

 252.802 270.737 139.573 126.419 مساهمي البنك

 6.782 6.994 2.355 2.728 األطراف غير املسيطرة
     

 129.147 141.928 277.731 259.584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  28 إلى 1قة املرفتشكل اإليضاحات 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(املرحلي في حقوق امللكية املوجز املوحد  بيان التغيرات
 

 

 في  املنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 مجموع

 حقوق امللكية

األطراف غير 

 املسيطرة

مجموع حقوق 

 امللكية العائدة إلى

 ةاملستبقااألرباح  كمساهمي البن

احتياطي القيمة 

  رأس املال خزينةأسهم  إحتياطي قانوني حتياطي طوارئ ا احتياطي عام العادلة لالستثمارات

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

 )مدقق(2014يناير  1الرصيد في  2,100,000 (327,792) 1,085,357  413,126 92,999 199,347  579,129  4,142,166  210,455  4,352,621 

 الربح للفترة - -  -  - - -  265.492  265.492 6.782 272.274 

 الشاملة األخرى الخسارة  - -  -  - - (12.690) - (12.690) -  (12.690)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - -  -  - - (12.690) 265.492 252.802 6.782 259.584

 (18أسهم محررة من الخزينة )إيضاح  - 119,197  -  - - - (119,197) -  -  - 

 (18)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - (9.968) (9.968) (617) (10.585)

 (18)إيضاح  تبـرعات - - - - - - (2,500) (2,500) - (2,500)

 (18)إيضاح  االحتياطيات إلى / )من( تحويل - -  (35,357) 36,874 7,001 - (8,518) -  -  - 

 (18توزيعات أرباح )إيضاح  - -  -  - - - (176,395) (176,395) (2.938)  (179.333)

 )غير مدقق( 2014 سبتمبر 30الرصيد في 2,100,000 (208,595) 1,050,000  450,000 100,000 186.657 528.043 4.206.105 213.682 4.419.787 
 

           

 )مدقق( 2015يناير  1الرصيد في  2,100,000 (196,726) 1,050,000 450,000 100,000 154,009 543,427 4,200,710 211,949 4,412,659

 الربح للفترة - - - - - - 290.673 290.673 6.990 297.663

 الشاملة األخرى الخسارة  - - - - - (19.936) - (19.936) 4 (19.932)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - - (19.936) 290.673 270.737 6.994 277.731

 (18أسهم محررة من الخزينة )إيضاح  - 196,726 - - - - (196,726) - - -

 (18ضاح )إي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - (9.970) (9.970) (617) (10.587)

 (18)إيضاح  تبـرعات - - - - - - (2,500) (2,500) - (2,500)

 (18)إيضاح  االحتياطيات إلى تحويل - - - 30,000 - - (30,000) - - -

 (18توزيعات أرباح )إيضاح  - - - - - - (71.500) (71.500) (1.841) (73.341)

 (12رات )إيضاح إعادة بيع إستثما - - - - - - - - (12.515) (12.515)

 )غير مدقق( 2015 سبتمبر 30فيالرصيد  2,100,000 - 1,050,000 480,000 100,000 134.073 523.404 4.387.477 203.970 4.591.447

 

 ال يتجزأ 28 إلى 1اإليضاحات املرفقة تشكل 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(  املرحلي املوجز املوحد ةبيان التدفقات النقدي

 املنتهية فيأشهر  التسعةلفترة 

 سبتمبر 30

2014   

 سبتمبر 30

2015 

 

 ايضاح

 

   ألف درهم  ألف درهم

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 للفترةالربح   297.663  272.274

 على: تعديالت    

 واملعدات استهالك املمتلكات   22.987  13.105

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة  5.838  5.838

 اطفاء العالوة على أدوات الدين   128  494

 من بيع ممتلكات ومعدات الربح  (27)  (595)

  يرادات أخرى إالربح من   (84.911)  -

 إستثمارات عقاريةالربح من بيع   (8.000)  (7.905)

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  منخسارة )ربح(/   (4.538)  22.070

 انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة صافي   131.926  48.768

 توزيعات األرباح  -  (8.849)

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية  361.066  345.200

 التـي تستحق بعد ثالثة أشهرو  بنوكلودائع واألرصدة املستحقة من في ا الزيادة  (128.049)  (331.112)

 اإللزامية لدى بنوك مركزية الوادائعفي  الزيادة  (30.879)  (20.779)

 الزيادة في القروض والسلف  (1.812.220)  (733.875)

 في موجودات أخرى  النقص/  (الزيادة)  (686.907)  23.859

 في ودائع العمالءلزيادة / )النقص( ا  350.130  (1.345.155)

 في مطلوبات أخرى  الزيادة  206.987  253.112

 األنشطة التشغيلية د املستخدم فيالنق  (1.739.872)  (1.808.750)

 دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات  (13.087)  (13.085)

 نشطة التشـغيـليةاألاملستخدم في صـافي النقد   (1.752.959)  (1.821.835)

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 شراء ممتلكات ومعدات  (19.349)  (18.373)

 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  199  651

 شراء استثمارات  (165.107)  (142.024)

 بيع استثمارات استحقاق /  128.524  -

 ارات عقاريةإستثماملتحصل من بيع   23.154  88.173

 توزيعات أرباح مستلمة  -  8.849

 األنشطة االستثماريةاملستخدم في صافي النقد   (32.579)  (62.724)

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 توزيعات أرباح مدفـوعة  (69.399)  (179.333)

 سندات دين مصدرة  1.829.461  -

 قرض مشترك  (734.600)  -

 األنشطة التمويلية (املستخدم في) الناتج من/صافي النقد  1.025.462  (179.333)

 في النقد وما يعادلهالنقص  صافي  (760.076)  (2.063.892)

 النقد وما يعادله في بداية الفترة  3.938.641  5.589.090

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 21 3.178.565  3.525.198

 

 ال  28 إلى 1 املرفقةت تشكل اإليضاحا
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدة يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 املرحليةاملوجزة املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية

 2015 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
 

 معلومات عامة 1

ديسـمبر  22ري صـادر عـن صـاحب السـمو حـاكم إمـارة الشـارقة بتـاري  ـسـوم أميـتأسس بنك الشارقة )"البنك"( كشركة مساهمة عامة بموجب مر 

)وتعديالتــه(. وقــد بــدأ البنــك أعمالــه بموجــب رخصــة  1984لســنة  8بموجــب قــانون الشــرتات التجاريــة رقــم  1993وتــم تيــ يله فــي فبرايــر  1973

 . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجارية واالستثمارية.1974يناير  26بنكية صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاري  

 فـروعالشـارقة، اإلمـارات العربيـة املتحـدة. يمـارس البنـك أنشـطته مـن خـالل خمســة  – 1394، ص.ب: الخـانيقع املكتب املي ل للبنك في شـارع 

 ومديـنة العين.، ظبيفي دولة اإلمارات العربية املتحدة في تل من إمارات الشارقة، دبي، أبو 

 بـ"املجموعة"(. املرحلية املوحدةاملوجزة  البيانات املاليةتتضمن 
ً
 أنشطة البنك وشرتاته التابعة )يشار إليها معا

 

 اإلعداد أسس  2

ة املرحليـة الصـادر عـن مجلـس التقـارير املاليـ - 34ملعيار املحاسبي الدولي رقم وفق ا للمجموعة املرحلية املوجزة املوحدة تم إعداد البيانات املالية

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

 ة عمليات املجموعة.بها غالبي تسودبدرهم اإلمارات إذ أنها العملة التـي  املرحلية املوجزة املوحدة تم عرض البيانات املالية

 31 تتفــق السياســـات املحاســـبية املطبقـــة مـــع تلـــك السياســـات املتبعـــة فـــي إعــداد البيانـــات املاليـــة املوحـــدة الســـنوية للمجموعـــة للســـنة املنتــــهية فـــي

 .2014ديسمبر 

قـرأ بـالرجوع للبيانـات جميع املعلومات املطلوبـة فـي البيانـات املا املرحليةاملوجزة املوحدة  ال تتضمن هذه البيانات املالية
أ
ليـة املوحـدة، وينب ـي أن ت

 2015 سـبتمبر 30إلـى  2015ينـاير  1ر نتـائ  الفتـرة مـن ـ. باإلضافة إلى ذلـك، ال تعتبـ2014ديسمبر  31املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية في 

 .2015ديسمبر  31في  التي ستنتهيبالضرورة مؤشرا للنتائ  التـي من املمكن توقعها للسنة املالية 
 

 تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغير املفعلة بعد أو غير املطبقة بشكل مسبق

 تالية التي تم إصدارها ولم يعمل بها بعد:لم تقم املجموعة بالتطبيق املسبق للمعايير والتعديالت والتفسيرات ال ديدة ال

معمـــــــــول رهـــــــــا للفتــــــــــرات  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

الســــنوية التــــــي تبـــــدأ فـــــي 

 أو بعد

  9ة رقم في نيخته األخيرة )املعيار الدولي إلعداد التقارير املالي 9تم إصدار املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

ويتضمن املتطلبات املتعلقة بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة  2014(( في يوليو 2014) األدوات املالية

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

 لخسارة انخفاض القيمة
ً
 جديدا

ً
 املتوقعة. يقدم نموذجا

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

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

 املوجودات املالية.

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

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

 وعقود الضمان املالي.
ً
 وبعض تعهدات القروض املبرمة خطيا

 

 2018يناير  1

 يقدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية اإليرادات من العقود املبرمة مع العمالء:  15إلعداد التقارير املالية  املعيار الدولي

 يرتكز على خمس خطوات يتعين تطبيقه على جميع العقود املبرمة مع العمالء. 15
ً
 وحيدا

ً
 قائما

ً
  نظاما

 2017يناير  1

 والذي يحدد  2014الصادر في يناير  الحسابات التنظيمية املؤجلة 14ية رقم املعيار الدولي إلعداد التقارير املال

متطلبات التقارير املالية "ألرصدة الحسابات التنظيمية املؤجلة" التـي تنشأ عند تقديم املنشأة بضائعها أو خدماتها 

 للعمالء بسعر يخضع لتنظيم األسعار.

 2016يـناير  1
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 املرحليةالية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيانات امل

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 )يتبع( تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة  3

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغير املفعلة بعد أو غير املطبقة بشكل مسبق

معمـــــــــول رهـــــــــا للفتــــــــــرات  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

الســــنوية التــــــي تبـــــدأ فـــــي 

 أو بعد

  والتي تتضمن تعديالت على  2014 – 2012التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

 .34و  19واملعيار املحاسبي الدولي رقم  7و  5م املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أرقا

 2016يناير  1

  لتوضيح طرق االستهالك واإلطفاء  38واملعيار املحاسبي الدولي رقم  16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 املقبولة.

 2016يناير  1

  بالحصص في العمليات حاسبة املتعلقة إليضاح امل 11تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

 املشتركة.

 2016يناير  1

  وهي التعديالت التي تتطلب محاسبة املوجودات الحيوية التي 41و  16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم ،

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

 .16الدولي رقم 

 2016يناير  1

  حيث توضح أن 28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ،

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

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

 2016يناير  1

  بحيث تسمح ألي منشأة محاسبة االستثمارات في الشرتات التابعة 27تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم ،

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
أو املعيار الدولي إلعداد  39واملشاريع املشتركة والشرتات الزميلة بالتكلفة وفقا

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

 2016يناير  1

  وهي التعديالت 28و املعيار املحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أرقام ،

 وانب املتعلقة بتطبيق استثناءات التوحيد على منشآت االستثمار.التي توضح بعض ال 

 2016يناير  1

  تتطرق لبعض املعوقات الواقعية التي يواجهها معدو التقارير املالية  1تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 خالل ممارسة أحكامهم أثناء عرض تقاريرهم املالية. 

 2016يناير  1

 

للمجموعة في الفترة  املرحلية املوحدةة تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت التي سيتم تطبيقها على البيانات املالية املوجزة تتوقع اإلدار 

 من 
ً
 بها. كما وتتوقع املجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات2015يـناير  1التي تبـدأ اعتبارا

ً
 ، أو عندما تكون معموال

للمجموعة في فترة التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء املعيار الدولي  املرحلية املوحدةوالتعديالت أي تأثير جوهري على البيانات املالية املوجزة 

 .9إلعداد التقارير املالية رقم 

 على املبالغ املرصودة  9ملالية رقم وعلى الرغم من أنه قد ينت  عن تطبيق النيخة النهائية من املعيار الدولي إلعداد التقارير ا
ً
 جوهريا

ً
تأثيرا

للمجموعة بشأن املوجودات املالية واملطلوبات املالية للمجموعة، ،إال أنه ال يمكن  املرحلية املوحدةواإلفصاحات الواردة في البيانات املوجزة 

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

 

 األحكام والتقديرات 4

أحكــام وتقـديرات وافتراضــات تـؤثر علــى تطبيـق السياســات املحاسـبية و القــيم املدرجــة  اتخـاذيتطلـب إعــداد املعلومـات املاليــة املرحليـة مــن اإلدارة 

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

إن األحكــام الهامــة التـــي وضــعتها إدارة املجموعــة لتطبيــق السياســات املحاســبية ، فــاملرحليــة املــوجزة املوحــدة لغــرض إعــداد هــذه البيانــات املاليــة

 .2014ديسمبر  31في وللسنة املنتهية في  متوافقة مع تلك املستخدمة في البيانات املالية املوحدة كماواملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة 
 

 إدارة املخاطر املالية  5

وللســنة إن أهــداف إدارة املخــاطر املاليــة للمجموعــة والسياســات املتعلقــة بهــا متوافقــة مــع تلــك املفاــح عنهــا فــي البيانــات املاليــة املوحــدة كمــا فــي 

 .2014ديسمبر  31املنتهية في 
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  املرحلية وجزة املوحدةإيضاحات حول البيانات املالية امل

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

 توحيد البيانات املاليةأساس   6

للبــنك تتحقق السـيطرة عنـدما يكـون ته. واملنشآت الخاضعة لسيـطر  للبنكالبيانات املالية  املرحلية املوحدةاملوجزة  البيانات املالية هذه تتضمن

شــأة املســتثمر بهــا، التعــرض للعوائــد، أو الحقــوق فــي العوائــد املتغيـــرة، مــن ارتباطهــا باملنشــأة املســتثمر بهــا، والقــدرة علــى ممارســة الســلطة علــى املن

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

ليــة للبنـك واملنشـآت التابعـة التاليــة. لقـد تـم إعـداد البيانــات املاليـة للشـرتات التابعــة البيانـات املا املرحليـة املــوجزة املوحـدة تضـم البيانـات املاليـة

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

 بين أعضاء املجموعة. عند توحيد البيانات املالية، يتم استبعاد تافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الداخلية

ت تتم املحاسبة عن التغيرات في حصص املجموعة في الشرتات التابعة التـي ال ينت  عنها فقدان البنك للسيطرة على الشرتات التابعة كمعامال 

ت التابعة.  ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص البنك وحصص حقوق األطراف غير املسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم في الشرتا

يتم االعتراف مباشرة في حقوق امللكية بالفروق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع/ 

 مستحق الدفع أو املقبوض/ مستحق القبض، وتوزع مباشرة على مساهمي البنك.
 

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

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس سنة التأسيس نسبة اإلمتالك إسم الشركة التابعة

 2015 2014    

 مؤسسة مالية لبنان 1965 %80 %80 بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.
      

 أنشطة تطوير العقارات  اإلمارات العربية املتحدة 2009 %100 %100 ريل استيت ش.م.ح بوس
      

 االستثمار  اإلمارات العربية املتحدة 2009 %100 %100 تابيتال ش.م.ح بوس
      

 تجارة عامة  اإلمارات العربية املتحدة  2008 %100 %100 بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.
      

  بوريالس جلف ش.م.ح

 

 بوس للتمويل ليمتد

 

100% 

 

100% 

100% 

 

- 

2011 

 

2015 

 اإلمارات العربية املتحدة

 

 ناجزر تايم

 

 

طوير االستثمار وتأنشطة 

 العقارات 

 أنشطة تمويلية

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

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

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 نقد في الصندوق   72.297  73,864

 قانونية ودائع  1.086.698  1,055,819

  حسابات جارية  88.132  587,966

 شهادات إيداع   2.902.904  1,990,167

3,707,816  4.150.031   
 

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

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   1.595.315  1.541.774

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  2.553.716  2.166.042

3.707.816  4.150.031   
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  املرحلية املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 )يتبع( نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

لــدى بنــوك مركزيــة مختلفـــة وذلــك كحســابات تحــت الطلــب، ودائـــع ألجــل وودائــع أخــرى حســـب ودائـــع قانونيــة يتطلــب مــن املجموعــة االحتـــفا  ب

لـــدى البنـــوك املركزيـــة غيــــر متـــوفرة لتمويـــل العمليـــات اليوميـــة للمجموعـــة. ومـــع ذلـــك، وافـــق املصـــرف ودائـــع القانونيـــة ال. إن القانونيـــةاملتطلبـــات 

% مــن متطلبــات اإلحتيــاطي بالــدرهم 100، للبنــوك بــاالقتراض إلــى حــد 4310/2008بموجــب الــبالم رقــم لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي 

مليـون  503العربيـة املتحـدة لـدى املصـرف املركـزي لدولـة اإلمـارات الودائـع القانونيـة  ت، بلغـ2015 سـبتمبر 30كما في  اإلماراتي والدوالر األمريكي.

 مليون درهم(. 482: 2014ديسمبر  31) درهم
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 8
 

 

 بنوك:ال)أ( فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املستحقة من 

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 تحت الطلب  455.097  768,792

 ألجل  1.063.298  2,014,385

2,783,177  1.518.395   
 

 

 

 :البنوك من ستحقةامل األرصدةو  للودائع)ب( فيما يلي التحليل ال غرافي      

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   335.032  653,467

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  1.183.363  2,129,710

2,783,177  1.518.395   
 

 قروض وسلفيات، صافي 9
 

 

 

 يات املجموعة املقاسة بالتكلفة املطفأة:)أ( فيما يلي تحليل لقروض وسلف
 

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اليحب على املكشوف  8.311.472  8,639,606

 قروض تجارية  7.450.955  5,480,731

 أوراق قبض  663.713  714,902

 سلف أخرى   1.014.035  880,244

 املبلغ االجمالي للقروض و السلفيات   17.440.175  15,715,483

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة  (1.338.690)  (1,347,377)

 يطرح: فوائد معلقة  (341.089)  (288,004)

14.080.102  15.760.396   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  سعةالتلفترة 

 )يتبع( قروض وسلفيات، صافي 9
 

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل ال غرافي )ب( فيما يلي 
 

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات داخل  14.720.568  13,275,107

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات خارج  2.719.607  2,440,376

15,715,483  17.440.175   
 

 

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

 

 موجودات مالية أخرى  10

 :فيما يلي املوجودات املالية األخرى للمجموعة

  2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

  ألف درهم  ألف درهم

  )غير مدققة(  )مدققة(

 ة أخرى مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالي   

 ( إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر1)   

  ملكية مدرجة اسهم      23.100  19.979

 سندات دين مدرجة      64.185  65.422

85,401  87.285  

 ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2)   

 ملكية مدرجة اسهم     113.287  107,569

 ملكية غير مدرجة اسهم     1.025.136  973,661

1,081,230  1.138.423  

 
   

 مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة 1.225.708  1,166,631

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة   

 يـنسندات د 559.334  597,349

 مجموع املوجودات املالية األخرى  1.785.042  1,763,980
 

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

 

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 الرصيد في بداية الفترة / السنة  1.347.377  1,011,629

 من خالل عالوة تمديد اإلئتمانإضافات  (/استردادات)  (1.532)  96,264

 / السنة الفترةإضافات خالل   204.825  260,726

 شطوبات  (154.615)  (6,641)

 استردادات  (57.365)  (14,601)

 الرصيـد في نهاية الفترة / السنة  1.338.690  1.347.377
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 )يتبع( موجودات مالية أخرى  10
 

 فيما يلي تفصيل محفظة املوجودات املالية األخرى حسب املنطقة ال غرافية:
 

    2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 اإلمارات العربية املتحدة دولة  239.681  231,973

 

5,868  5.777  

دول مجلس التعاون الخليجي األخرى )فيما عدا دولة اإلمارات العربية 

 املتحدة(

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  1.539.469  1,526,015

 اوروبا  115  124

1,763,980  1.785.042   

 موجودات أخرى  11

    2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  حسابات متقابلة –قبوالت   1.627.101 1,455,347
 مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  موجودات  518.853 16,390
 (12)إيضاح  ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات  206.468 9,088

 ة وإيرادات مستحقةينحسابات مقاصة مد  - 98,044
 فوائد مستحقة القبض  24.927 5,298
9,608 36.598   

ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات  44.682 44
 أخرى   41.401 19,304

1,613,123 2.500.030   
 

 موجودات غيـر متداولة مصنفة كمحتفظ رها للبيـع 12

% من منشأتين 80، باالستحواذ على نسبة 2013تابعة مملوكة بالكامل من قبل البنك، خالل سنة  قامت بوريالس جلف ش.م.ح، شركة

ة باملنطقة الحرة ل بل علي، لغرض إعادة البيع. تعمل تلك املنشأتين في إدارة املرافق، وتم تصنيف املوجودات واملطلوبات املرتبطة بعملي

، إال أنه قد تم تسويـتها مع التسهـيـالت والقروض التـي تخص البائع لدى االستحواذ كمحتفظ بها للبيع. لم يتم دفع مقاب
ً
ل االستحواذ نقدا

 املجموعة.
 

 غير قابل لإللغاء بشراء حصة بوريالس جلف ش.م.ح في تلتا الشركتين خالل فترة ال يتجاوز تاريخها  2015 ينايروفي 
ً
قدم مشتر محتمل تعهدا

 .2015في يونيو  في تلتا الشركتين %80 اإلنتهاء من إعادة بيع نسبة ذلك، تمل وفقا .2015يونيو  30على 
    

 ودائع العمالء  13

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

    2015 سبتمبر 30   2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 حسابات جارية وأخرى   4.033.201  4,242,438

 حسابات توفير  1.625.136  1,586,748

 ألجلودائع   12.492.675  11,971,696

17,800,882  18.151.012   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك 14

 تحقة للبنوك:فيما يلي تحليل للودائع واألرصدة املس

    2015 سبتمبر 30   2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 تحت الطلب  102.838  42,584

 ألجل  81.346  363,019

405,603  184.184   
 

 للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  للودائع)ب( فيما يلي التحليل ال غرافي  
 

    2015 تمبرسب 30   2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  140.219  110,848

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك خارج  43.965  294,755

405,603  184.184   
 

 

 أخرى  مطلوبات 15

    2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم همألف در 

   )غير مدققة( )مدققة(

  متقابلة حسابات – قبوالت  1.627.101 1،455،347

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص  35.936 33،025

 الدفع مستحقة فوائد  96.852 75،791

 مكتسبة غير إيرادات  21.924 21،017

 املدراء شيكات  20.610 17،598

 للمشتقات لسالبةا العادلة القيمة  - 3

 وأخرى  مستحقة مصروفات  42.848 74.690

1،677،471 1.845.271   

 قرض مشترك 16

تمويل أنشطة  ، بغرض(مليون درهم 735)أمريكي مليون دوالر  200اتفاقية قرض مشترك محدد األجل بقيمة  2013يوليو  8في أبرم البنك 

نقطة  125باالضافة الى هامش ليبور معدل فائدة القرض يحمل  عند االستحقاق. األساس ي تبلغ مدة القرض سنتان، ويدفع املبلغ. للبنكعامة 

في  املشترك وقد تم سداد تامل رصيد القرض .2013أغسطس  18. تم سحب مبلغ التسهيل في على أساس ربع سنوي الفائدة أساس، وتدفع 

 قبل موعد االستحقاق. 2015يونيو  22
 

 سندات  دين مصدرة       17

مليون دوالر  500قام البنك بالحصول على تمويل من خالل إصدار سندات دين رئيسية غير مضمونة )"السندات"( بمبلغ ، 2015يونيو  8في 

بالكامل للبنك, مؤسسة في جزر تايمن. إّن مليون درهم(عن طريق شركة بوس للتمويل ليمتد, شركة تابعة مملوكة  1.836أمريكي )أي ما يعادل 

ق الدفع نصف سنويا , ومدرجة في بورصة حفي املئة تست 3.374قدره  ئدة سنويةضمونة بالكامل من قبل البنك, تحمل معدل فاالسندات م

 لقد قام البنك بالتحوط من التعرض ملخاطر معدالت الفائدة على السندات. إيرلندا.
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في شهر أ التسعةلفترة 

 

 خزيـنةالرباح وأسهم األ توزيعات  18

 توزيـعات أرباح

 71.5بقيمــة  %3.4علـى توزيعـات أربـاح نقديـة بمعـدل  2015مـارس  21وافـق املسـاهمون فـي إجتمـاع ال معيـة العموميـة السـنوي املنعقـد بتـاري  

بقيمــــة % 9: توزيعـــات أربـــاح نقديـــة بمعـــدل 2014)مليـــون درهـــم  197 بقيمــــة (يـــون ســـهممل 99.5)خزينـــةتوزيـــع أســـهم   %4.98و  مليـــون درهـــم 

 .مليون درهم 119 بقيمة (مليون سهم 60)أسهم خزينة توزيع  %2.86و مليون درهم 176.4

 علــى مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة 
ً
 2.5تبرعــات بقيمــة مليــون درهــم( وهبــات و  7.5: 2014مليــون درهــم ) 7.5كمــا وافــق املســاهمون أيضــا

 على تخصيص مبلغ بقيمة  مليون درهم(. 2.5: 2014مليون درهم )
ً
 .الى احطياتي الطوارئ مليون درهم إلى  30كما وافق املساهمون أيضا

 

ملسـاهمون ملساهمي بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك، وافـق ا 2015 مارس 22وخالل ال معية العمومية السنوية املنعقدة بتاري  

 1.8مليـون درهـم( مـن حصـص األطـراف غيـر املسـيطرة البالغـة  14.7: أرباح نقديـة بقيمـة 2014مليون درهم ) 9.2على توزيع أرباح نقدية بقيمة 

ون مليــ 3.1: 2014مليــون درهـم مكافـآة ألعضـاء مجلـس اإلدارة ) 3.1مليـون درهـم(. عـالوة علــى مـا تقـدم، تـم دفـع مبلـغ  2.9: 2014مليـون درهـم )

 درهم(.
 

 أسهم الخزيـنة

 خـالل الفتـرة مـن أسـهم الخزينـة كتوزيعـات أربـاح أسـهم، وبالتـالي بلـغ عـدد األسـهم املحـتفظ  99.5إشارة إلى ما ورد أعاله، تم تحريـر 
ً
مليـون سـهما

 مليون درهم(. 194 مليون سهما بقيمة سوقية لتلك األسهم 99.5: 2014ديسمبر  31ال ش يء ) 2015 سبتمبر 30بها في الخزينة كما في 
 

 العائد على السهم 19

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

 30أشهر املنتهية في  التسعةلفترة 

 سبتمبر

 30لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر

 

2014 2015 2014 2015  

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

 العائد األساس ي على السهم     

 )ألف درهم( الفترةخالل  مالكي البنكإلى  العائـدالربح  119.309 117.618 290.673 265.492
     

 ملالكي البنكالربح املتاح  119.309 117.618 290.673 265.492
     

بــــآالف )املتوســــط املــــرجح لعــــدد األســــهم القائمــــة خــــالل الفتــــرة  2.078.491 1,995,000 2.078.491 1,995,000

 (األسهم
     

 العائد األساس ي على السهم )درهم( درهم 0.057 درهم 0.059 درهم 0.140 درهم 0.133
 

 

 

 3القائمة ، لم يكن هنالك أي تخفيض محتمل لألسهم2014 سبتمبر 30و 2015 سبتمبر 30كما في 

 توزيع أسهم الخزينةلتعكس  2015و  2014 سبتمبر 30تم تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصدرة خالل الفترتين املنتـهيتين في 

 .2015 سبتمبر 30خالل الفترة املنتـهية في 
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 ()يتبع 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 التزامات ومطلوبات طارئة 20

    2015 سبتمبر 30   2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ضمانات مالية للقروض  748.458  1,060,534

 ضمانات أخرى   2.188.138  1,868,815

 مستنديةاعتمادات   1.409.546  1,211,836

 التزامات رأسمالية  44.929  44,929

4,186,114  4.391.071   

 التزامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية  1.678.888  1,535,327

5,721,441  6.069.959   
 

 

 

 النقد وما يعادله 21

    2015 سبتمبر 30   2014 سبتمبر 30

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  قة()غير مدق

 (7نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية )إيضاح   4.150.031  3.429.484

 (8 ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاح  1.518.395  2.707.033

 (14ودائع وأرصدة مستحقة بنوك )إيضاح   (184.184)  (434.379)

5.702.138  5.484.242   

(1.135.042)  (1.218.979)  

 ر أشه 3استحقاق ألكثر من بوأرصدة مستحقة من البنوك  ودائعرح: يط

 من تاري  االستحواذ

 (7إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح:   (1.086.698)  (1.041.898)

3.525.198  3.178.565   
 

 املوجودات االئتمانية 22

مليـار درهـم بالقيمـة العادلـة ( محـتفظ  2.4: 2014ديسـمبر  31درهم )2.2 مليار  ات بمبلغ، تحتفظ املجموعة باستثمار 2015 سبتمبر 30كما في 

 .املرحلي املوجز املوحد بها نيابة عن عمالء ولم تدرج كموجودات في بيان املركز املالي
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30في  املنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 23

 اتبـــــرم املجموعــــة معــــامالت مــــع كبــــار املســــاهمين وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة العليــــا للمجموعــــة واملنشــــآت املتعلقــــة بهــــم ضــــمن ســــياق أعمالهــــ

 االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

 ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.عند توحيد البيانات املالية، بين املجموعة والشرتات التابعة داخلية الاملعامالت  تم حذف

واملعـــامالت ال وهريـــة مـــع األطـــراف ذات  املرحلـــي املوحـــد املـــوجز  بيـــان املركـــز املـــالي فـــياألرصـــدة املتعلقـــة بـــاألطراف ذات العالقـــة املدرجـــة  فيمـــا يلـــي

 :العالقة
 

   2015 سبتمبر 30  2014ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 قروض وسلفيات  2.655.549  2,497,043

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  411.907  648,160

3,145,203  3.067.456   

 ضمانات  ودائع  621.657   183,380

 في التعرضصا  2.445.799  2,961,823

 أخرى  ودائع  220.393  194,400

 
 

صــافي %( مــن إجمــالي 78: 2014ديســمبر  31) %71 ، ، بلغــت القــروض ملنشــآت ذات صــلة بأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة2015 ســبتمبر 30كمــا فــي 

 .التعرض

 
 

   سبتمبر 30أشهر املنتهية في  التسعةفترة 

2014  2015   

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  ققة()غير مد

     

 إيرادات الفوائد  97.879  117.648

 مصاريف الفوائد  6.841  6.383

 رئيسيينالدراء املتعويضات   10.587  10.585
 

 

 

 معلومات القطاعات  24

كل منــتظم مــن قبــل صــانع القــرار يــتم تحديــد القطاعــات التشــغيلية بنــاًء علــى التقــارير الداخليــة عــن مكونــات املجموعــة والتـــي يــتم مراجعتهــا بشــ

 التشغيلي الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 

 ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة املجموعة إلى قطاعين رئيسيين هما: 

الحســابات ال اريــة للشــرتات )أ( األنشــطة البنكيــة التجاريــة والتـــي تمثــل بشــكل رئيســ ي تقــديم القــروض والتســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى والودائــع و 

 والحكومة ومؤسسات وأفراد

 )ب( األنشطة البنكية االستثمارية والتـي تمثل بشكل رئيس ي إدارة املحفظة االستثمارية للمجموعة. 

لقطــاعين وفقــا تمثـل هــذه القطاعــات األســاس الـذي تباــي عليــه املجموعــة تقاريرهــا عـن املعلومــات القطاعيــة الرئيســية. يــتم تنفيـذ املعــامالت بــين ا

 ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع املالئم للمصاريف.
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 )يتبع(معلومات القطاعات  24
 

 املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة.يمثل ال دول التالي 

 

   األنشطة البنكية التجارية األنشطة البنكية االستثمارية غير مخصصة املجموع

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 )غير مدققة(: 2015 سبتمبر 30     

 اعيةاملوجودات القط  23.292.106 2.312.499 954.990 26.559.595

 املطلوبات القطاعية  19.962.299 1.787.681 218.168 21.968.148

      

  :)مدققة( 2014ديسمبر  31     

 املوجودات القطاعية  22,504,143 2,109,211 441,029 25,054,383

 املطلوبات القطاعية  19,685,001 734,600 222,123 20,641,724

 

 )غير مدققة(:  2015 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر  التسعة لفترةملتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة يمثل ال دول التالي املعلومات ا

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 اإليرادات من عمالء خارجيين      

 صافي إيرادات الفوائد  382.918 20.066 - 402.984

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  99.036 - - 99.036

 أرباح صرف عمالت   16.776 - - 16.776

 إيرادات اإلستثمارات  - 11.519 - 11.519

 اإليرادات األخرى   123.890 (3.161) - 120.729

 التشغيليةاإليرادات   622.620 28.424 - 651.044

     

 

 املصاريـف

(131.926) - - (131.926)  

صافي انخفاض القيمة املحمل على املوجودات 

 املالية 

 استهالك ممتلكات ومعّدات   - - (22.987) (22.987)

 مصاريف عمومية وإدارية  (152.023) (26.827) - (178.850)

 ى أخر  إطفاء موجودات غير ملموسة  (5.838) - - (5.838)

 الدخل ضريبة  - - (7.084) (7.084)

304.359 (30.071) 1.597 332.833 

 

من العمليات املستمرة بعد الربح للفترة 

   الضرائب

 للفترة من العمليات املتوقفة خسارةال  - (6.696) - (6.696)

 الربح للفترة  332.833 (5.099) (30.071) 297.663
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 املرحليةيانات املالية املوجزة املوحدة إيضاحات حول الب

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 معلومات القطاعات )يتبع( 24
 

 )غير مدققة(: 2014 سبتمبر 30املنتهية في  أشهر  التسعة لفترةيمثل ال دول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 

 غير مخصصة عاملجمو 

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 صافي إيرادات الفوائد  326,857 22,903 - 349,760

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت  95,915 - - 95,915

 أرباح صرف عمالت   18,041 - - 18,041

 اإلستثمارات خسائر   - (9,173) - (9,173)

  إيرادات أخرى   36,822 - - 36,822

 استثمارات عقارية  - 7,905 - 7,905

 اإليرادات التشغيلية  477,635 21,635 - 499,270

     

 

 املصاريـف

(48,768) - - (48,768)  

صافي انخفاض القيمة املحمل على املوجودات 

 املالية 

 استهالك ممتلكات ومعّدات   - - (13,105) (13,105)

 إدارية وعموميةمصاريف   (139,333) (24,588) - (163,921)

 أخرى  إطفاء موجودات غير ملموسة  (5,838) - - (5,838)

 ضرائب الدخل  - - (7,466) (7,466)

260,172 (20,571) (2,953) 283,696  

من العمليات املستمرة بعد الربح للفترة 

   الضرائب

 الربح للفترة من العمليات املتوقفة  - 12,102 - 12,102

 الربح للفترة  283,696 9,149 (20,571) 272,274

      

 ســبتمبر 30) لفتــرةمــن العمــالء الخــارجيين. لــم تــتم أيــة عمليــات بيــع بــين القطاعــات خــالل هــذه ا الناتجــةتمثــل اإليــرادات الــواردة أعــاله اإليــرادات 

املعــــامالت بــــين القطاعــــات، تكلفــــة األمــــوال وتخصــــيص النفقــــات بــــين القطاعــــات ال يــــتم تحديــــدها مــــن قبــــل اإلدارة لغــــرض شــــ يء(. إن  : ال 2014

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

 قطاعات: ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد بين 
 

 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
 . املطلوبات األخرى  باستثناء بعض املبالغ املدرجة فياملتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املطلوبات  ت
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 معلومات القطاعات )يتبع( 24
 

 املعلومات الجغرافية

 بلد املنشأ( ولبنان )يشار إليها "البلد األجنبي"(.اإلمارات العربية املتحدة ) –تمارس املجموعة أعمالها ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين

 إن إيرادات املجموعة من العمالء الخارجيين واملعلومات عن املوجودات غيـر املتداولة حسب القطاع ال غرافي موضحة أدناه:
 

   بلد املنشأ البلد األجنبي املجموع
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    2015  

651.044 102.028 549.016  

 30أشهر املنتهية في  التسعة)من العمالء الخارجيين( لفترة  اإليرادات التشغيلية

 )غير مدقق( 2015 سبتمبر

 )غير مدقق( 2015 سبتمبر 30املوجودات غير املتداولة كما في   572.101 273.600 845.701

     

    2014  

499,270 101,143 398,127  

 30أشهر املنتهية في  التسعةن العمالء الخارجيين( لفترة )م اإليرادات التشغيلية

 )غير مدقق( 2014 سبتمبر

 )غير مدقق( 2014 سبتمبر 30املوجودات غير املتداولة كما في   673,496 305,353 978,849
 

 

 

 املالية لألدوات العادلة القيمة 25

أطراف مطلعة ولديها  وفق معاملة منظمة بينودات أو تسوية أي من املطلوبات ي قد يتم به استبدال أي من املوجالقيمة العادلة هي السعر الذ

 لذلك، الرغبة في إتمام تلك املعاملة.
ً
راض ـ. إن تحديد تعريف القيمة العادلة هو االفتوالقيمة العادلة الدفترية القيمة بين فروقات تنشأ فقد وطبقا

 لنية أو الحاجة لتقليص ح م أعمالها بشكل ملحو ، أو إبرام معامالت وفق شروط مجحـفة.الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر في أعمالها بدون ا
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائراإلستثمارات 
 

الحصـول علـى فرصة عة القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق املالية التـي تمنح املجمو تمثل اإلستثمارات املحتفظ بها ب

 وتعزيــز رأس املـال. تتضـمن تلـك االسـتثمارات أوراق ملكيـة مدرجـة تسـتند قيمهـا العادلـة أربـاح ومكاسـب املتـاجرةتوزيعـات األربـاح و من خـالل  عائدات

 ، كمـا تتضـمن سـندات غيــر مدرجـة تسـتمد قيمهـا العادلـة مـن التقي2015 سـبتمبر 30علـى أسـعار اإلغـالق املعلنـة كمـا فـي 
ً
يـيم الـداخلي الـذي يـتم وفقـا

 بأن جميع املدخالت املستخدمة في التقييم مستوحاة من أسعار أو نسب السوق املالحظة.
ً
 ألنظمة التسعير املقبولة بشكل عام، علما

 

 إستثمارات غيـر مدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
 

ى نمــاذج خصــم التــدفقات النقديــة ونمــاذج التســعير املعتــرف بهــا، ويتضــمن ذلــك املقارنــة مــع أدوات مشــابهة عنــد يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إلــ

 من قبل السوق.
ً
 توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم األخرى املستخدمة عادة
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 املرحليةزة املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية املوج

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 25

 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة
 

املـــوجزة  وبـــات املاليـــة الـــواردة فـــي البيانـــات املاليـــةاإلدارة أن القـــيم الدفتريـــة املدرجـــة للموجـــودات واملطلتـــرى باســـتثناء مـــا هـــو مبـــين فـــي ال ـــدول أدنـــاه، 

 تقارب قيمها العادلة.املقاسة بالتكلفة املطفأة في البيانات املالية املوجزة املوحدة املرحلية  املرحلية املوحدة

 

 2014ديسمبر  31 2015 سبتمبر 30 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

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

     موجودات مالية

 604,283 597,349 561.414 559.334 موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -

 

باى
أ
 س أسعار السوق.بالتكلفة املطفأة على أسااملقاسة القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى  ت
 

  املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لــألدوات املاليــة التـــي يــتم قياســها بعــد االعتـــراف األولــي بالقيمــة العادلــة، مقســمة إلــى املســتويات مــن 
ً
 إلــى  3إلــى  1يقــدم ال ــدول التــالي تحلــيال

ً
اســتنادا

 مالحظة القيمة العادلة. الدرجة التـي يمكن فيها
 

  قيــــاس القيمــــة العادلــــة هــــي تلــــك املســــتمدة مــــن األســــعار املتداولــــة )غيـــــر املعّدلــــة( فــــي أســــواق األوراق املاليــــة النشــــطة للموجــــودات أو  1املســــتوى

 املطلوبات املطابقة.

  ( التـــــي يمكــــن مالحظتهــــا فــــي 1ن املســــتوى )األســــعار املدرجــــة ضــــم غيــــر أخــــرى  مــــدخالتقيــــاس القيمــــة العادلــــة هــــي تلــــك املســــتمدة مــــن  2املســــتوى

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

 نظاميـة(.

  فــــيتشــــمل مــــدخالت للموجــــودات أو املطلوبــــات التـــــي ال تســــتند قيــــاس القيمــــة العادلــــة هــــي تلــــك املســــتمدة مــــن تقنيــــات التقيــــيم التـــــي  3املســــتوى 

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

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 25

 )يتبع( املوحد املرحلي املوجز  ـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالياالعت
 

   املستوى األول   املستوى الثاني  املستوى الثالث  املجموع

 )غير مدققة( 2015 سبتمبر 30  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
         

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة        

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

درجة اسهم  23.100  -  -  23.100  ملكية مأ

 مدرجة سندات دين  64.185  -  -  64.185
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 ةملكية مدرج اسهم  113.287  -  -  113.287

 ملكية غيـر مدرجة اسهم  -  -  1.025.136  1.025.136

 املجموع  200.572  -  1.025.136  1.225.708

         

 إستثمارات عقارية  -  320.989  -  320.989

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  44.682  -  44.682

 للمشتقات السالبةلعادلة القيمة ا  -  -  -  -
 

  )مدققة( 2014ديسمبر  31        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

درجة اسهم  19.979  -  -  19.979  ملكية مأ

 مدرجة سندات دين  65.422  -  -  65.422
       

  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 ملكية مدرجة اسهم  107,569  -  -  107,569

 ملكية غيـر مدرجة اسهم  -  -  973,661  973,661

 املجموع  192.970  -  973,661  1,166,631
         

 إستثمارات عقارية  -  336,143  -  336,143

 أخرى  / مطلوبات داتموجو         

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  44  -  44

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (3)  -  (3)

 

 .الحالية الفترةخالل  2و  1تحويالت بين املستوى  تتم أيةلم 

 :قياس القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة  3تسوية املستوى 

 2014ديسمبر  31  2015 سبتمبر 30  

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 976.761  973.661  الرصيد اإلفتتاحي

 -  77.133  إضافات 

 (3,100)  (25.658)  في الدخل الشامل اآلخر ااملعترف به الخسارة غير املحققة

 973.661  1.025.136  ختاميالرصيد ال
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 املرحليةاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة إيض

 )يتبع( 2015 سبتمبر 30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 كفاية رأس املال 26

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

 

 2القاعدة  

 2014ديسمبر  31  2015 سبتمبر 30 
 (ة)مدقق  (ة)غيـر مدقق 
 ألف درهـم  ألف درهـم 

    قاعدة رأس املال 

 4.016.632  4.221.191 1مستوى 

 311.763  312.066  2مستوى 

 4.328.395  4.533.257 مجموع قاعدة رأس املال

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 17.935.851  20.138.643 مخاطر االئتمان

 106.957  135.293 مخاطر السوق 

 1.403.369  1.403.369 مخاطر تشغيلية 
 19.446.177  21.677.305 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

    

 %22.26  %20.91 نسبة كفاية رأس املال

 
 

 أرقام املقارنة  27

 املوجزة املوحدة املرحلية. ملاليةتم اعادة تصنيف بعض ارقام املقارنة لتتوافق مع العرض في هذه البيانات ا

 

 املرحليةإعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة  28

 .2015 أكتوبر 28 بتاري وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة  املرحلية املوجزة املوحدة تم إعتماد البيانات املالية

 

 

 


