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 تقر�ر املراجعة 

 ةاملرحلياملوجزة املوحدة واملعلومات املالية 

 ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
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 جدول املحتو�ات

 

 اتصفح

 

 ةاملرحلياملوجزة املوحدة  اجعة املعلومات املاليةمر  حول  تقر�ر ال

 
٢-١ 

 املرح�� املوجز املوحد بيان املركز املا��

 
٣ 

 (غ�� مدقق)املرح��  املوجز املوحد بيان األر�اح أو ا�خسائر 

 
٤ 

 (غ�� مدقق)املرح��  املوجز املوحداالخر  الدخل الشامل و األر�اح أو ا�خسائر بيان 

 
٥ 

 ق) (غ�� مدقاملرح��  املوجز املوحد بيان التغ��ات �� حقوق امللكية

 
٦ 

 (غ�� مدقق) املرح�� بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد

 
٧ 

  املرحلية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية

 
٢٣ – ٨  
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 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٤ 

 (غ�� مدقق) املرح��املوحد املوجز  االر�اح أو ا�خسائر بيان 

  سبتم��  ٣٠ �� املن��يةأشهر  التسعةلف��ة 

 

لف��ة الثالثة أشهر املن��ية ��   

 سبتم�� ٣٠

أشهر املن��ية ��  التسعةلف��ة 

 سبتم�� ٣٠

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ إيضاحات 

 ألف درهم رهمألف د ألف درهم ألف درهم  

 ٧٥١٫٥٠٤ ٧٩٨٫٩٠٠ ٢٦٦٫٩٦٥ ٢٦١٫٩٣٠  إيرادات الفوائد 

 )٣٤٨٫٥٢٠( )٣٩٩٫٩٤٤( )١٢٢٫٥١٧( )١٢٦٫٤٠١(  مصار�ف الفوائد

 ٤٠٢٫٩٨٤ ٣٩٨٫٩٥٦ ١٤٤٫٤٤٨ ١٣٥٫٥٢٩  صا�� إيرادات الفوائد 

 
 

    

 ٩٩٫٠٣٦ ٨٣٫١٤١ ٣٤٫١٩٣ ٢٥٫٣٧٠  صا�� إيرادات الرسوم والعموالت

 ١٦٫٧٧٦ ١٦٫٢٩٢ ٥٫٦١٥ ٥٫١٦٣  أجنبية أر�اح عمالت

 ١١٫٥١٩ ١٠٫٦٢٤ ١١٫٨٦٧ ٥٦٩  من االستثمارات الر�ح

 ١٢٠٫٧٢٩ ٢٩٫٣٦١ ٩٠٫٤١٩ ٨٫٤٢٧  اإليرادات األخرى 

 ٦٥١٫٠٤٤ ٥٣٨٫٣٧٤ ٢٨٦٫٥٤٢ ١٧٥٫٠٥٨  إيرادات العمليات

 

القــــــــــــــــروض قيمــــــــــــــــة انخفــــــــــــــــاض  خســــــــــــــــارةصــــــــــــــــا�� 

 والسلفيات

 

)١٣١٫٩٢٦( )٤٨٫٠٠٥( )٨٢٫٦٢٧( )١١٫٥٠٦( 

 ٥١٩٫١١٨ ٤٩٠٫٣٦٩ ٢٠٣٫٩١٥ ١٦٣٫٥٥٢  صا�� إيرادات العمليات

 

 وإدار�ة مصار�ف عمومية
 

)٢٠١٫٨٣٧( )٢٠٨٫٥٩٨( )٧٣٫٩٥١( )٦٦٫٧٢٢( 

 )٥٫٨٣٨( )٥٫٨٣٨( )١٫٩٤٦( )١٫٩٤٦(  ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

 ٣١١٫٤٤٣ ٢٧٥٫٩٣٣ ١٢٨٫٠١٨ ٩٤٫٨٨٤  ستمرةالعمليات امل منالر�ح 

 
 

    

 )٦٫٦٩٦( - )٣٫٢٥٨( -   ليات املتوقفةالعم

 ٣٠٤٫٧٤٧ ٢٧٥٫٩٣٣ ١٢٤٫٧٦٠ ٩٤٫٨٨٤  الر�ح قبل الضرائب

 )٧٫٠٨٤( )٧٫٧٣٢( )٢٫٧٢٣( )٢٫٣٥٣(  خارجية –مصار�ف ضر�بة الدخل 

 ٢٩٧٫٦٦٣ ٢٦٨٫٢٠١ ١٢٢٫٠٣٧ ٩٢٫٥٣١  الر�ح للف��ة

 
 

    

      عائدة إ��:

 ٢٩٠٫٦٧٣ ٢٦٠٫٤٨١ ١١٩٫٣٠٩ ٩٠٫٢٤٢  مساه�ي البنك

 ٦٫٩٩٠ ٧٫٧٢٠ ٢٫٧٢٨ ٢٫٢٨٩  األطراف غيـر املسيطرة

  ٢٩٧٫٦٦٣ ٢٦٨٫٢٠١ ١٢٢٫٠٣٧ ٩٢٫٥٣١ 

 
 

    

 ٠٫١٤٠ ٠٫١٢٤ ٠٫٠٥٧ ٠٫٠٤٣ ١٧  الر�ح األسا��ي للسهم الواحد (درهم)

 

 ال يتجزأ ٢٥ إ�� ١ املرفقة�ش�ل اإليضاحات 
ً
 . يةاملرحل من هذه البيانات املالية املوجزة املوحدة جزءا



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٥ 

 (غ�� مدقق) املرح�� الشامل املوجز املوحد الدخل االر�اح أو ا�خسائر و بيـان

 سبتم�� ٣٠ �� املن��يةأشهر  التسعةلف��ة 

 

 ٣٠لف��ة الثالثة أشهر املن��ية �� 

 سبتم��

أشهر املن��ية ��  التسعةلف��ة 

 سبتم�� ٣٠

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 ٢٩٧٫٦٦٣ ٢٦٨٫٢٠١ ١٢٢٫٠٣٧ ٩٢٫٥٣١ الر�ح للف��ة 

 
    

     الشامل اآلخربـنود الدخل 

 

 إ��
ً
بيان األر�اح أو ا�خسائر  بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

     املوجز املوحد املرح��

 

بالقيمة  أخرى  صا�� التغيـرات �� القيمة العادلة ملوجودات مالية

 )١٩٫٩٣٢( ٥٫٦٤١ ٧٫١١٠ )٢٫٠٥٠( خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة من 

مالية بالقيمة العادلة  طلو�اتصا�� التغيـرات �� القيمة العادلة مل

 - )٣٩٫٥٨٥( - )٣٠٫١٧٢( االر�اح أو ا�خسائر نتيجة مخاطر االئتمانمن خالل 

 
    

 )١٩٫٩٣٢( )٣٣٫٩٤٤( ٧٫١١٠ )٣٢٫٢٢٢( االخر للف��ةالشامل الدخل  )خسارةر�ح/(  مجموع

     

 ٢٧٧٫٧٣١ ٢٣٤٫٢٥٧ ١٢٩٫١٤٧ ٦٠٫٣٠٩ مجموع الدخل الشامل للف��ة

 
    

     :عائدة إ��

 ٢٧٠٫٧٣٧ ٢٢٦٫٥٣٧ ١٢٦٫٤١٩ ٥٨٫٠٢٠ مساه�ي البنك

 ٦٫٩٩٤ ٧٫٧٢٠ ٢٫٧٢٨ ٢٫٢٨٩ األطراف غ�� املسيطرة
     

 ٢٧٧٫٧٣١ ٢٣٤٫٢٥٧ ١٢٩٫١٤٧ ٦٠٫٣٠٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٢٥ إ�� ١املرفقة حات �ش�ل اإليضا
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٦ 

 (غ�� مدقق)املرح�� �� حقوق امللكية املوجز املوحد  بيان التغ��ات
 

 

 سبتم�� ٣٠��  املن��يةأشهر  التسعةلف��ة 

 مجموع

 حقوق امللكية

األطراف غ�� 

 املسيطرة

مجموع حقوق امللكية 

مساهمي  دة إ��العائ

 ةاألر�اح املستبقا البنك

احتياطي القيمة العادلة 

  رأس املال أسهم خز�نة إحتياطي قانو�ي حتياطي طوارئ ا احتياطي عام لالستثمارات

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

           

 (مدقق) ٢٠١٥يناير  ١الرصيد ��  ٢٫١٠٠٫٠٠٠ )١٩٦٫٧٢٦( ١٫٠٥٠٫٠٠٠ ٤٥٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٥٤٫٠٠٩ ٥٤٣٫٤٢٧ ٤٫٢٠٠٫٧١٠ ٢١١٫٩٤٩ ٤٫٤١٢٫٦٥٩

 الر�ح للف��ة - - - - - - ٢٩٠٫٦٧٣ ٢٩٠٫٦٧٣ ٦٫٩٩٠ ٢٩٧٫٦٦٣

 الشاملة األخرى ا�خسارة  - - - - - )١٩٫٩٣٦( - )١٩٫٩٣٦( ٤ )١٩٫٩٣٢(

 مجموع  الدخل الشامل للف��ة - - - - - )١٩٫٩٣٦( ٢٩٠٫٦٧٣ ٢٧٠٫٧٣٧ ٦٫٩٩٤ ٢٧٧٫٧٣١

 إعادة بيع إستثمارات  - - - - - - - - )١٢٫٥١٥( )١٢٫٥١٥(

 العمليات مع مال�ي املجموعة          

 )١٦أسهم محررة من ا�خز�نة (إيضاح  - ١٩٦٬٧٢٦ - - - - )١٩٦٬٧٢٦( - - -

 )١٦(إيضاح  افآت أعضاء مجلس اإلدارةم� - - - - - - )٩٫٩٧٠( )٩٫٩٧٠( )٦١٧( )١٠٫٥٨٧(

 )١٦(إيضاح  تبـرعات - - - - - - )٢٬٥٠٠( )٢٬٥٠٠( - )٢٬٥٠٠(

 )١٦(إيضاح  االحتياطيات إ�� تحو�ل - - - ٣٠٬٠٠٠ - - )٣٠٬٠٠٠( - - -

 )١٦توزيعات أر�اح (إيضاح  - - - - - - )٧١٫٥٠٠( )٧١٫٥٠٠( )١٫٨٤١( )٧٣٫٣٤١(

 (غ�� مدقق) ٢٠١٥ سبتم��  ٣٠الرصيد �� ٢٬١٠٠٬٠٠٠ - ١٬٠٥٠٬٠٠٠ ٤٨٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠ ١٣٤٫٠٧٣ ٥٢٣٫٤٠٤ ٤٫٣٨٧٫٤٧٧ ٢٠٣٫٩٧٠ ٤٫٥٩١٫٤٤٧

٢٫١٠٠٫٠٠٠ - ١٫٠٥٠٫٠٠٠ ٤٨٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٢١٢٫٤٣٢ ٤٧٦٫٤٨٥ ٤٫٤١٨٫٩١٧ ٢٠٣٫٥٢٧ ٤٫٦٢٢٫٤٤٤ 
 

 (مدقق) ٢٠١٦يناير  ١الرصيد �� 

 للف��ة الر�ح - - - - - - ٢٦٠٫٤٨١ ٢٦٠٫٤٨١ ٧٫٧٢٠ ٢٦٨٫٢٠١

 الشاملة األخرى ا�خسارة  - - - - - )٣٣٫٩٤٤( - )٣٣٫٩٤٤( - )٣٣٫٩٤٤(

 مجموع  الدخل الشامل للف��ة - - - - - )٣٣٫٩٤٤( ٢٦٠٫٤٨١ ٢٢٦٫٥٣٧ ٧٫٧٢٠ ٢٣٤٫٢٥٧

 العمليات مع مال�ي املجموعة          

 )١٦أسهم محررة من ا�خز�نة (إيضاح  -  - - - - - - - -

 )١٦(إيضاح  م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - )٩٫٩٦٨( )٩٫٩٦٨( )٦١٧( )١٠٫٥٨٥(

 )١٦(إيضاح  تبـرعات - - - - - - )٢٫٥٠٠( )٢٫٥٠٠( - )٢٫٥٠٠(

 )١٦(إيضاح  االحتياطيات إ�� تحو�ل - - - ٣٠٫٠٠٠ - - )٣٠٫٠٠٠( - - -

 )١٦إيضاح أسهم خز�نة ( - - - - - - )٢٢٠٫٠٠٠( )٢٢٠٫٠٠٠( - )٢٢٠٫٠٠٠(

 )١٦(إيضاح توزيعات أر�اح  - - - - - - - - )٢٫٢٠٤( )٢٫٢٠٤(

 (غ�� مدقق) ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠الرصيد �� ٢٫١٠٠٫٠٠٠ - ١٫٠٥٠٫٠٠٠ ٥١٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ١٧٨٫٤٨٨ ٤٧٤٫٤٩٨ ٤٫٤١٢٫٩٨٦ ٢٠٨٫٤٢٦ ٤٫٦٢١٫٤١٢

 

 ال يتجزأ ٢٥ إ�� ١اإليضاحات املرفقة �ش�ل 
ً
 .املرحلية زة املوحدةاملوج من هذه البيانات املالية جزءا

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٧ 
 

 (غ�� مدقق)  املرح�� املوجز املوحد بيان التدفقات النقدية

 سبتم�� ٣٠ املن��ية ��أشهر  التسعةلف��ة 
 سبتم�� ٣٠

٢٠١٥   

 سبتم�� ٣٠

٢٠١٦ 

 

 ايضاح
 

   ألف درهم  ألف درهم

 التدفقات النقدية من األ�شطة التشغيلية    

 ةللف�� الر�ح   ٢٦٨٫٢٠١  ٢٩٧٫٦٦٣

 ع��: �عديالت    

 اس��الك املمتل�ات واملعدات   ١٩٫٤٥٤  ٢٢٫٩٨٧

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة  ٥٫٨٣٨  ٥٫٨٣٨

 اطفاء العالوة ع�� أدوات الدين   ١٤٩  ١٢٨

 من بيع ممتل�ات ومعدات )الر�حا�خسارة/ (  ٥١٥  )٢٧(

  الر�ح من إيرادات أخرى   -  )٨٤٫٩١١(

 �ح من بيع إستثمارات عقار�ةالر   -  )٨٫٠٠٠(

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا�خسائر  (ر�ح)/ خسارة من  )١٠٫٦٢٤(  )٤٫٥٣٨(

 ا�خسارة/(الر�ح) من القيمة العادلة من سندات دين, صا��  ٥١٫١٢٥  -

 �الر�ح/(ا�خسارة) من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة, صا�  )٥١٫١٢٥(  -

 إطفاء ت�اليف املعامالت ع�� سندات دين مصدرة  ٦٫٤٨٩  -

 انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة صا��   ٤٨٫٠٠٥  ١٣١٫٩٢٦

 توزيعات األر�اح  )٢٫٧٤١(  -

 أر�اح العمليات قبل التغيـرات �� املوجودات واملطلو�ات التشغيلية  ٣٣٥٫٢٨٦  ٣٦١٫٠٦٦

 التـي �ستحق �عد ثالثة أشهرو  بنوكالودائع واألرصدة املستحقة من �� الز�ادة   )١٣٤٫٠٦٤(  )١٢٨٫٠٤٩(

 اإللزامية لدى بنوك مركز�ة الوادائع��  الز�ادة  )٦٤٫١٩٨(  )٣٠٫٨٧٩(

 الز�ادة �� القروض والسلف  )١٫٢٢٢٫١٣٢(  )١٫٨١٢٫٢٢٠(

 �� موجودات أخرى (الز�ادة) / النقص   ٦٢٠٫٧٥١  )٦٨٦٫٩٠٧(

 �� ودائع العمالءالز�ادة / (النقص)   )١٫٠٠٠٫٧٦٧(  ٣٥٠٫١٣٠

 �� مطلو�ات أخرى الز�ادة   )٦٤٠٫٦٧٤(  ٢٠٦٫٩٨٧

 األ�شطة التشغيلية د املستخدم ��النق  )٢٫١٠٥٫٧٩٨(  )١٫٧٣٩٫٨٧٢(

 دفع م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات  )١٣٫٠٨٥(  )١٣٫٠٨٧(

 األ�شطة التشـغيـلية�� املستخدم صـا�� النقد   )٢٫١١٨٫٨٨٣(  )١٫٧٥٢٫٩٥٩(

 التدفقات النقدية من األ�شطة االستثمار�ة    

 شراء ممتل�ات ومعدات  )١١٫٩٤٦(  )١٩٫٣٤٩(

 املتحصل من بيع ممتل�ات ومعدات  ٢٧٨  ١٩٩

 شراء استثمارات  )٣٦٥٫٢٢٧(  )١٦٥٫١٠٧(

 بيع استثمارات استحقاق /  ٢٦٧٫٣٦١  ١٢٨٫٥٢٤

 إستثمارات عقار�ةع املتحصل من بي  -  ٢٣٫١٥٤

 توزيعات أر�اح مستلمة  ٢٫٧٤١  -

 األ�شطة االستثمار�ةاملستخدم �� صا�� النقد   )١٠٦٫٣٤٣(  )٣٢٫٥٧٩(

 التدفقات النقدية من األ�شطة التمو�لية    

 توزيعات أر�اح مدفـوعة  )٢٫٢٠٤(  )٦٩٫٣٩٩(

 سندات دين مصدرة  -  ١٫٨٢٩٫٤٦١

 قرض مش��ك  -  )٧٣٤٫٦٠٠(

 األ�شطة التمو�لية من /(املستخدم ��) الناتجصا�� النقد  )٢٫٢٠٤(  ١٫٠٢٥٫٤٦٢

 �� النقد وما �عادلھالنقص  صا��  )٢٫٢٢٧٫٤٣٠(  )٧٦٠٫٠٧٦(

 النقد وما �عادلھ �� بداية الف��ة  ٥٫١١٠٫٣٣٥  ٣٫٩٣٨٫٦٤١

 النقد وما �عادلھ �� ��اية الف��ة ١٩ ٢٫٨٨٢٫٩٠٥  ٣٫١٧٨٫٥٦٥

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية ٢٥ إ�� ١ احات املرفقة�ش�ل اإليض
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدة جزءا
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 املرحليةاملوجزة املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية

 ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية ��  أشهر التسعةلف��ة 
 

 معلومات عامة ١

د�سـم��  ٢٢مرسـوم أميــري صـادر عـن صـاحب السـمو حـاكم إمـارة الشـارقة بتـار�خ  تأسس بنك الشارقة ("البنك") كشركة مساهمة عامة بموجب

(و�عديالتــھ). وقــد بــدأ البنــك أعمالــھ بموجــب رخصــة  ١٩٨٤لســنة  ٨بموجــب قــانون الشــر�ات التجار�ــة رقــم  ١٩٩٣وتــم ��ــجيلھ �ــ� ف��ايــر  ١٩٧٣

 . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجار�ة واالستثمار�ة.١٩٧٤يناير  ٢٦خ بنكية صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة بتار�

الشـارقة، اإلمـارات العر�يـة املتحـدة. يمـارس البنـك أ�شـطتھ مـن خـالل خمســة فـروع  – ١٣٩٤يقع املكتب امل�جل للبنك �� شـارع ا�خـان، ص.ب: 

 أبوظ�ي، ومديـنة الع�ن.�� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� �ل من إمارات الشارقة، د�ي، 

 بـ"املجموعة"). املرحلية املوحدةاملوجزة تتضمن البيانات املالية 
ً
 أ�شطة البنك وشر�اتھ التا�عة (�شار إل��ا معا

 

 اإلعداد أسس  ٢

اليـة املرحليـة الصـادر عـن مجلـس التقـار�ر امل - ٣٤ملعيار املحاس�ي الدو�� رقم وفق ا للمجموعة املرحلية املوجزة املوحدة تم إعداد البيانات املالية

القواعـد و  اإلمـارات العر�يـة املتحـدة�� دولة  املتطلبات القانونية املعمول ��ااملتطلبات املتعلقة ��ا من ة، وتتفق كذلك مع معاي�� املحاسبة الدولي

 ٢لـــة االمـــارات العر�يـــة املتحـــدة رقـــم . صـــدر القـــانون االتحـــادي ا�جديـــد بدو لمصـــرف املركـــزي لدولـــة اإلمـــارات العر�يـــة املتحـــدةل التنظيميـــة

يوليـــو  ١وتـــم تفعيلـــھ �ـــ�  ٢٠١٥ابر�ـــل  ١) �ـــ� ٢٠١٥�شـــأن الشـــر�ات التجار�ـــة (قـــانون الشـــر�ات لدولـــة االمـــارات العر�يـــة املتحـــدة لســـنة 

  ٢٠١٧يونيــو  ٣٠بحلــول  ٢٠١٥ُ�ســمح للشــر�ات ضــمان االل�ــ�ام بقــانون الشــر�ات لدولـــة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة لســنة . ٢٠١٥
ً
وفقـــا

 بتطبيـــق �افـــة التغ�ـــ�ات املطلو�ـــة بموجـــب قـــانون الشـــر�ات لدولـــة اإلمـــارات 
ً
لألح�ـــام االنتقاليـــة الـــواردة �ـــ� القـــانون. يقـــوم البنـــك حاليـــا

 .٢٠١٥العر�ية املتحدة لسنة 

 لبية عمليات املجموعة.��ا غا �سودبدرهم اإلمارات إذ أ��ا العملة التـي  املرحلية املوجزة املوحدة تم عرض البيانات املالية

 ٣١ تتفــق السياســـات املحاســـبية املطبقـــة مـــع تلـــك السياســـات املتبعـــة �ـــ� إعــداد البيانـــات املاليـــة املوحـــدة الســـنو�ة للمجموعـــة للســـنة املنتــــهية �ـــ�

 .٢٠١٥د�سم�� 

قـرأ بـالرجوع للبيانـات جميع املعلومات املطلو�ـة �ـ� البيانـات ا املرحليةاملوجزة املوحدة  ال تتضمن هذه البيانات املالية
ُ
ملاليـة املوحـدة، و�نب�ـ� أن ت

 ٢٠١٦ سـبتم��  ٣٠إ�ـ�  ٢٠١٦ينـاير  ١ر نتـائج الف�ـ�ة مـن ـ. باإلضـافة إ�ـ� ذلـك، ال �عتبـ٢٠١٥د�سـم��  ٣١املالية املوحدة للمجموعة للسنة املن��ية �� 

 .٢٠١٦د�سم��  ٣١��  ال�ي ستنت�يبالضرورة مؤشرا للنتائج التـي من املمكن توقعها للسنة املالية 
 

 تطبيق املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية ا�جديدة واملعدلة  ٣

 املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية ا�جديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ�� املفعلة �عد أو غ�� املطبقة �ش�ل مسبق

 التالية ال�ي تم إصدارها ولم �عمل ��ا �عد: لم تقم املجموعة بالتطبيق املسبق للمعاي�� والتعديالت والتفس��ات ا�جديدة

معمـــــــــول ��ـــــــــا للفتــــــــــرات  املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ا�جديدة واملعدلة

الســــنو�ة التــــــي تبـــــدأ �ـــــ� 

 أو �عد

 ٩الية رقم �� ��ختھ األخ��ة (املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر امل ٩تم إصدار املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  •

و�تضمن املتطلبات املتعلقة بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة  ٢٠١٤)) �� يوليو ٢٠١٤( األدوات املالية

التحوط العام وإلغاء االعتـراف. و�ضفي هذا املعيار �عديالت ع�� متطلبات تصنيف وقياس املوجودات املالية، كما 

 �خسارة انخفاض الق
ً
 جديدا

ً
 يمة املتوقعة.يقدم نموذجا

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

املحتفظ ��ا ضمن نموذج أعمال ُيَحقق الغرض املرجو منھ عن طر�ق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و�يع 

 املوجودات املالية.

ديد يقوم ع�� أساس ا�خسائر االئتمانية املتوقعة ع�� أدوات الدين املقاسة وسيتم تطبيق نموذج انخفاض قيمة ج

بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم اإليجار�ة املدينة، وموجودات العقود 

 وعقود الضمان املا��.
ً
 و�عض �عهدات القروض امل��مة خطيا

 

 ٢٠١٨يناير  ١
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 (يتبع) املرحليةات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة إيضاح

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 (يتبع) تطبيق املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية ا�جديدة واملعدلة  ٣

 � املطبقة �ش�ل مسبقاملعاي�� الدولية للتقار�ر املالية ا�جديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ�� املفعلة �عد أو غ�

معمـــــــــول ��ـــــــــا للفتــــــــــرات  املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ا�جديدة واملعدلة

الســــنو�ة التــــــي تبـــــدأ �ـــــ� 

 أو �عد

يقدم املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية اإليرادات من العقود امل��مة مع العمالء:  ١٥املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  •

 يرتكز ع�� خمس خطوات يتع�ن تطبيقھ ع�� جميع العقود امل��مة مع العمالء. ١٥
ً
 وحيدا

ً
 قائما

ً
  نظاما

 ٢٠١٧يناير  ١

  

للمجموعة �� الف��ة  املرحلية املوحدةاملوجزة  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعاي�� والتفس��ات والتعديالت ال�ي سيتم تطبيقها ع�� البيانات املالية

 من  ال�ي تبـدأ
ً
 ��ا. كما وتتوقع املجموعة أنھ قد ال ي�ون لتطبيق هذه املعاي�� والتفس��ات ٢٠١٧يـناير  ١اعتبارا

ً
، أو عندما ت�ون معموال

�� للمجموعة �� ف��ة التطبيق األو�� لها، وذلك باستثناء املعيار الدو  املرحلية املوحدةاملوجزة  والتعديالت أي تأث�� جوهري ع�� البيانات املالية

 .٩إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 ع�� املبالغ املرصودة  ٩وع�� الرغم من أنھ قد ينتج عن تطبيق الن�خة ال��ائية من املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 
ً
 جوهر�ا

ً
تأث��ا

ة واملطلو�ات املالية للمجموعة، ،إال أنھ ال يمكن للمجموعة �شأن املوجودات املالي املرحلية املوحدةاملوجزة واإلفصاحات الواردة �� البيانات 

 تقديم تقدير معقول �شأن التأث��ات الناتجة عن التطبيق وذلك إ�� أن تجري املجموعة مراجعة شاملة ومفصلة للمعيار.
ً
 عمليا

 

 األح�ام والتقديرات ٤

اف��اضــات تـؤثر ع�ــ� تطبيـق السياســات املحاسـبية و القــيم املدرجــة أح�ــام وتقـديرات و  اتخـاذيتطلـب إعــداد املعلومـات املاليــة املرحليـة مــن اإلدارة 

 للموجودات واملطلو�ات واإليرادات واملصار�ف. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

طبيــق السياســات املحاســبية إن األح�ــام الهامــة التـــي وضــع��ا إدارة املجموعــة لت، فــاملرحليــة املــوجزة املوحــدة لغــرض إعــداد هــذه البيانــات املاليــة

 .٢٠١٥د�سم��  ٣١متوافقة مع تلك املستخدمة �� البيانات املالية املوحدة كما �� وللسنة املن��ية �� واملصادر الرئيسية للتقديرات غ�� املؤكدة 
 

 إدارة املخاطر املالية  ٥

مــع تلــك املف�ــح ع��ــا �ــ� البيانــات املاليــة املوحــدة كمــا �ــ� وللســنة إن أهــداف إدارة املخــاطر املاليــة للمجموعــة والسياســات املتعلقــة ��ــا متوافقــة 

 .٢٠١٥د�سم��  ٣١املن��ية �� 

 

 توحيد البيانات املاليةأساس   ٦

للبــنك تتحقق السـيطرة عنـدما ي�ـون تھ. واملنشآت ا�خاضعة لسيـطر  للبنكالبيانات املالية  املرحلية املوحدةاملوجزة  البيانات املالية هذه تتضمن

� ممارســة لســلطة ع�ــ� املنشــأة املســتثمر ��ــا، التعــرض للعوائــد، أو ا�حقــوق �ــ� العوائــد املتغيـــرة، مــن ارتباطهــا باملنشــأة املســتثمر ��ــا، والقــدرة ع�ــا

 السلطة ع�� املنشأة املستثمر ��ا للتأث�� ع�� قيمة عوائد املنشأة املستثمر ��ا.

البيانـات املاليــة للبنـك واملنشـآت التا�عـة التاليــة. لقـد تـم إعـداد البيانــات املاليـة للشـر�ات التا�عــة  املرحليـة املــوجزة املوحـدة تضـم البيانـات املاليـة

 لنفس الف��ة املالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا �ستخدمھ البنك.

 صار�ف الداخلية ب�ن أعضاء املجموعة.عند توحيد البيانات املالية، يتم استبعاد �افة األرصدة واملعامالت واإليرادات وامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٠ 

 (يتبع) املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 

 

 (يتبع) توحيد البيانات املاليةأساس   ٦
 

 اشر أو غ�� مباشر �� كما ي��:�� الشر�ات التا�عة املحتفظ ��ا �ش�ل مب البنكإن ا�حصص اململوكة من 
 

 األ�شطة الرئيسية بلد التأسيس سنة التأسيس �سبة اإلمتالك إسم الشركة التا�عة

 ٢٠١٥ ٢٠١٦    

 مؤسسة مالية لبنان ١٩٦٥ %٨٠ %٨٠ بنك اإلمارات لبنان ش.م.ل.
      

 العقارات  أ�شطة تطو�ر  اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠ %١٠٠ ر�ل استيت ش.م.ح بوس
      

 االستثمار  اإلمارات العر�ية املتحدة ٢٠٠٩ %١٠٠ %١٠٠ �ابيتال ش.م.ح بوس
      

 تجارة عامة  اإلمارات العر�ية املتحدة  ٢٠٠٨ %١٠٠ %١٠٠ بولي�و للتجارة العامة ذ.م.م.

  بور�الس جلف ش.م.ح

 

 بوس للتمو�ل ليمتد

 

١٠٠% 

 

١٠٠% 

١٠٠% 

 

١٠٠% 

٢٠١١ 

 

٢٠١٥ 

 رات العر�ية املتحدةاإلما

 

 جزر �ايمان

 

 

طو�ر االستثمار وتأ�شطة 

 العقارات 

 أ�شطة تمو�لية

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركز�ة ٧
 

 (أ) فيما ي�� تحليل نقد وأرصدة املجموعة لدى بنوك املركز�ة:

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 نقد �� الصندوق   ٥٣٫٥٧٤  ٦٨٫٣٧٠

 قانونية ودائع  ١٫١٥١٫٠٣٣  ١٫٠٨٦٫٨٣٥

  حسابات جار�ة  ١٧٧٫٦٦٨  ٢٫١٤٧٫٢٨١

 شهادات إيداع   ٢٫٠٩٨٫٢٩٣  ٣٫١٣٣٫٧٠٩

٣٫٤٨٠٫٧٤٨  ٦٫٤٣٦٫١٩٥   
 

 (ب) فيما ي�� التحليل ا�جغرا�� للنقد واألرصدة لدى البنوك املركز�ة:
 

   ٢٠١٦ � سبتم� ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 ت العر�ية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   ١٫٦٤٩٫٦٤٥  ١٫٧٦٠٫٩٨٤

 بنوك داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  ١٫٨٣١٫١٠٣  ٤٫٦٧٥٫٢١١

٣٫٤٨٠٫٧٤٨  ٦٫٤٣٦٫١٩٥   
 

نــوك مركز�ــة مختلفـــة وذلــك كحســابات تحــت الطلــب، ودائـــع ألجــل وودائــع أخــرى حســـب لــدى بودائـــع قانونيــة يتطلــب مــن املجموعــة االحتـــفاظ ب

لـــدى البنـــوك املركز�ـــة غيــــر متـــوفرة لتمو�ـــل العمليـــات اليوميـــة للمجموعـــة. ومـــع ذلـــك، وافـــق املصـــرف الودائـــع القانونيـــة . إن القانونيـــةاملتطلبـــات 

مــن متطلبــات اإلحتيــاطي بالــدرهم  %١٠٠، للبنــوك بــاالق��اض إ�ــ� حــد ٤٣١٠/٢٠٠٨بموجــب الــبالغ رقــم لدولــة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة املركــزي 

مليـون  ٥٤١ العر�يـة املتحـدةلـدى املصـرف املركـزي لدولـة اإلمـارات الودائـع القانونيـة  ت، بلغـ٢٠١٦ سـبتم��  ٣٠اإلمارا�ي والدوالر األمر��ـي. كمـا �ـ� 

 مليون درهم). ٤٩٨: ٢٠١٥د�سم��  ٣١( درهم
 

 

 

. 

 

 

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١١ 

 (يتبع) املرحلية حول البيانات املالية املوجزة املوحدة إيضاحات

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٨
 

 

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

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  ققة)(مد
     

 تحت الطلب  ٥١٣٫٧٥٢  ٧٠٥٫٥١١

 ألجل  ٥٩٩٫٨١٨  ٣٦٦٫٩٠٤

 إيداعات الشراء العك��ي  ٩٦٩٫٧٨٥  -

٢٫٠٨٣٫٣٥٥  ١٫٠٧٢٫٤١٥   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��يء) كضمان ال  -٢٠١٥د�سم��  ٣١ألف درهم ( ٩٧١أبرم البنك اتفاقيات إعادة شراء تم بموج��ا ا�حصول ع�� سندات بقيمة عادلة تبلغ 

 مقابل إيداعات النقد. و�حتفظ الطرف املقابل باملخاطر واملزايا املتعلقة ��ذه السندات املستلمة كضمان.

 

 :البنوك من ستحقةامل األرصدةو  للودائع(ب) فيما ي�� التحليل ا�جغرا��      

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   مدققة)(غ��   (مدققة)

 ت العر�ية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   ١٫٠٤٤٫١٤٨  ٧٢٣٫٣٨٢

 بنوك داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  ١٫٠٣٩٫٢٠٧  ٣٤٩٫٠٣٣

٢٫٠٨٣٫٣٥٥  ١٫٠٧٢٫٤١٥   
 

 قروض وسلفيات، صا�� ٩
 

 

 

 (أ) فيما ي�� تحليل لقروض وسلفيات املجموعة املقاسة بالت�لفة املطفأة:
 

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥�سم�� د ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 ال�حب ع�� املكشوف  ١٠٫٢٧٧٫٨٥٤  ٨٫٩١٦٫١٦٠

 قروض تجار�ة  ٦٫٢٦٨٫٣٩٤  ٦٫١٣١٫٠٢٠

 أوراق قبض  ٦٠٩٫١٦٢  ٧٨٩٫٢١٣

 سلف أخرى   ٧١٤٫٧٩٤  ٩٩٥٫٥١٣

 و السلفيات  املبلغ االجما�� للقروض  ١٧٫٨٧٠٫٢٠٤  ١٦٫٨٣١٫٩٠٦

 يطرح: مخصص انخفاض القيمة  )١٫٥٤٢٫٣٧٣(  )١٫٥٢٤٫٤٤٢(

 يطرح: فوائد معلقة  )٣١٢٫٠٣١(  )٢٧٠٫٨٤٣(

١٦٫٠١٥٫٨٠٠  ١٥٫٠٣٦٫٦٢١   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٢ 

 (يتبع) املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  ٢٠١٦ �� سبتم ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 

 

 (يتبع) قروض وسلفيات، صا�� ٩

 للقروض والسلف للمجموعة:التحليل ا�جغرا�� (ب) فيما ي�� 
 

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 اإلمارات العر�ية املتحدة دولة قروض وسلفيات داخل  ١٤٫٩٣٣٫٨٣١  ١٤٫٢٢٢٫٢٠٠

 اإلمارات العر�ية املتحدة دولة قروض وسلفيات خارج  ٢٫٩٣٦٫٣٧٣  ٢٬٦٠٩٫٧٠٦

١٧٫٨٧٠٫٢٠٤  ١٦٫٩٣١٫٩٠٦   
 

 

 �� كما ي��: الف��ةيتم اظهار القروض والسلف بالقيمة الصافية �عد أخذ مخصص انخفاض القيمة. إن ا�حركة �� املخصص خالل (ج)  

 

 موجودات مالية أخرى  ١٠

 :فيما ي�� املوجودات املالية األخرى للمجموعة

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

  ألف درهم  ألف درهم

  (غ�� مدققة)  (مدققة)

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة   

 ) إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا�خسائر١(   

  ملكية مدرجة اسهم      ٧٨٫٨٣٢  ٢١٫٥٠٠

 سندات دين مدرجة      -  ٦٨٫٦٠٤

٧٨٫٨٣٢  ٩٠٫١٠٤  

 ) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٢(   

 ملكية مدرجة اسهم     ١٠٩٫١٠٥  ١٠١٫٨٠٠

 ملكية غ�� مدرجة اسهم     ١٫٠٢١٫٣١٣  ١٫٠٢٢٫٩٧٤

١٫١٣٠٫٤١٨  ١٫١٢٤٫٧٧٤  

 
   

 مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة ١٫٢٠٩٫٢٥٠  ١٫٢١٤٫٨٧٨

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالت�لفة املطفأة   

 سندات ديـن ٦٤٧٫٨٤٣  ٥٢٧٫٣٣٠

 وجودات املالية األخرى مجموع امل ١٫٨٥٧٫٠٩٣  ١٫٧٤٢٫٢٠٨
 

 املا��). د�ي وسوق  أبوظ�ي لألوراق املالية سوق ( املالية لألوراق املتحدة العر�ية اإلمارات دولة أسواق �� �� املدرجة االستثمارات أغلبية إن

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   درهمألف   ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)
     

 الرصيد �� بداية الف��ة / السنة  ١٫٥٢٤٫٤٤٢  ١٫٣٤٧٫٣٧٧

 ، صا��من خالل  إنخفاض القيمةإضافات   ٥٧٢  ١٫٥١٠

 إضافات   ١١٩٫٥٣٦  ٣٨٦٫٤٩٠

 تحو�ل من الفوائد املعلقة  ١١٫٠٠٠  -

 شطو�ات  )٤٠٫٦٤٣(  )١٣٨٫٧٣٦(

 اس��دادات  )٧٢٫٥٣٤(  )٧٢٫١٩٩(

 الرصيـد �� ��اية الف��ة / السنة  ١٫٥٤٢٫٣٧٣  ١٫٥٢٤٫٤٤٢



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٣ 

 (يتبع) املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  ٢٠١٦ م�� سبت ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 (يتبع) موجودات مالية أخرى  ١٠
 

 فيما ي�� تفصيل محفظة املوجودات املالية األخرى حسب املنطقة ا�جغرافية:
 

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)
     

 دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  ٣١٠٫٩٥٩  ٢٢٣٫٢١٠

٨٫٨٠٧  ٥٫٧٥٤  

دول مجلس التعاون ا�خلي�� األخرى (فيما عدا دولة اإلمارات العر�ية 

 املتحدة)

 الشرق األوسط (فيما عدا دول مجلس التعاون ا�خلي��)  ١٫٥٣٧٫٢١٢  ١٫٥١٣٫١٣٢

 اورو�ا  ١١٥  ١١٢

١٫٨٥٧٫٠٩٣  ١٬٧٢٤٫٢٠٨   

 موجودات أخرى  ١١

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   درهم ألف ألف درهم

   (غ�� مدققة) (مدققة)

  حسابات متقابلة –قبوالت   ٧٤٣٫٦٢٧ ١٫٤٤١٫١٤٨
 مستحوذ عل��ا مقابل سداد ديون  موجودات  ٧٩٩٫١٠٢ ٧٩٨٫٢١٢
 ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات  ٢٠٣٫٣٣٠ ٢٠٣٫٣٣٠

 ة وإيرادات مستحقةحسابات مقاصة مدين  ٣٢٫٧٦٣ -
 ة القبضفوائد مستحق  ٢٦٫٢٩٦ ٢٠٫٥٠٤
١٣٫٦٨١ ٩٫٦٠٠   

ً
 مصار�ف مدفوعة مقدما

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات  ٥١٫٧٤٩ ١٫٩٤٥
 أخرى   ٤٥٫٣٩٨ ٤٤٫٨٥٩

١٫٩١٥٫٩٤٦ ٢٫٥١٩٫٥٩٨   
 

    

 ودائع العمالء  ١٢

 فيما ي�� تحليل ودائع العمالء:

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠   ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 حسابات جار�ة وأخرى   ٤٫٧٥٣٫٤١٧  ٤٫٠٠٨٫٣٩٧

 حسابات توف��  ١٫٧٥١٫٢٠٢  ١٫٦٣٤٫٧٣٨

 ألجلودائع   ١١٫٩٨٦٫٤٢٩  ١٣٫٨٤٦٫٦٨٠

١٨٫٤٩١٫٠٤٨  ١٩٫٤٩١٫٨١٥   

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٤ 

 (يتبع) املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٣

 فيما ي�� تحليل للودائع واألرصدة املستحقة للبنوك:

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠   ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 تحت الطلب  ٥٥٫٩٩٧  ٨٣٩

 ألجل  ٧٤٫١٤٣  ٤٤٫٦٤٠

١٣٠٫١٤٠  ٤٥٫٤٧٩   
 

 للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  للودائعالتحليل ا�جغرا�� (ب) فيما ي��  
 

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠   ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 اإلمارات العر�ية املتحدة دولة بنوك داخل  ٧٧٫٨٩٢  -

 اإلمارات العر�ية املتحدة دولة بنوك خارج  ٥٢٫٢٤٨  ٤٥٫٤٧٩

١٣٠٫١٤٠  ٤٥٫٤٧٩   
 

 

 أخرى  مطلو�ات ١٤

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم ألف درهم

   (غ�� مدققة) (مدققة)

  متقابلة حسابات – قبوالت  ٧٤٣٫٦٢٧ ١٫٤٤١٫١٤٨

 للموظف�ن ا�خدمة ��اية م�افآت مخصص  ٣٩٫٣١٢ ٣٩٫٣٧٤

 الدفع مستحقة فوائد  ١٠٧٫٠٨٢ ٨٤٫٨٥٨

 مكتسبة غ�� تإيرادا  ٤١٫٥٣٥ ٢٢٫٣٦٢

 املدراء شي�ات  ٣٤٫٣٤١ ٢٤٫١٧٤

 وأخرى  مستحقة مصروفات  ٨٣٫١١٠ ٧٦٫٩٤٣

 للمشتقات السالبة العادلة القيمة  ٩٠٣ ٨٢٣

١٫٠٤٩٫٩١٠ ١٫٦٨٩٫٦٨٢   
 

 سندات  دين مصدرة       ١٥

سنوات ("السندات")  ٥ونة، إستحقاق قام البنك با�حصول ع�� تمو�ل من خالل إصدار سندات دين رئيسية غ�� مضم، ٢٠١٥يونيو  ٨� �

مليون درهم)عن طر�ق شركة بوس للتمو�ل ليمتد, شركة تا�عة مملوكة بال�امل للبنك,  ١٫٨٣٦مليون دوالر أمر��ي (أي ما �عادل  ٥٠٠بمبلغ 

ئة �ستحق الدفع نصف �� امل ٣٫٣٧٤مؤسسة �� جزر �ايمن. إّن السندات مضمونة بال�امل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة سنو�ة قدره 

 سنو�ا , ومدرجة �� بورصة إيرلندا.
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١٥ 

 (يتبع) املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 

 

 خز�ـنةا�ر�اح وأسهم األ توزيعات  ١٦

 خز�نة سهمأ 

مليـون ١١٠( أسـهم خز�نـة  %٥٫٢٤بقيمـة ع�ـ� توزيعـات  ٢٠١٦ أبر�ـل ٣٠السنوي املنعقـد بتـار�خ  وافق املساهمون �� إجتماع ا�جمعية العمومية

 .)مليون درهم ١٩٧بقيمة  )مليون سهم ٩٩٫٥توزيع أسهم خز�نة( %٤٫٩٨: ٢٠١٤(مليون درهم  ٢٢٠سهم) بقيمة 

 ملساهم��م ا�حالية. ʺوقد تم توزيع هذه األسهم ع�� املساهم�ن ا�حالي�ن وفقا

 
 ة أعضاء مجلس اإلدارةم�افأ

مليــون  ٧٫٥ع�ــ� م�افــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بقيمــة  ٢٠١٦ أبر�ــل ٣٠وافــق املســاهمون �ــ� إجتمــاع ا�جمعيــة العموميــة الســنوي املنعقــد بتــار�خ 

 .مليون درهم) ٧٫٥: ٢٠١٤درهم (

 

 ت��عات

: ٢٠١٤مليــون درهــم ( ٢٫٥بــات وت��عــات بقيمــة ه ع�ــ� ٢٠١٦ أبر�ــل ٣٠وافــق املســاهمون �ــ� إجتمــاع ا�جمعيــة العموميــة الســنوي املنعقــد بتــار�خ 

 مليون درهم). ٢٫٥

 

 تحو�ل ا�� اإلحتياطيات

  ٣٠: ٢٠١٤( مليـون درهـم ٣٠ع�� تخصـيص مبلـغ بقيمـة  ٢٠١٦ أبر�ل ٣٠وافق املساهمون �� إجتماع ا�جمعية العمومية السنوي املنعقد بتار�خ 

   .احطيا�ي الطوارئ إ��  مليون درهم)
 

 

 أر�احات توزيـع

 ).مليون درهم ٧١٫٥بقيمة  %٣٫٤: توزيعات أر�اح نقدية بمعدل٢٠١٤( ٢٠١٥لم يتم توزيع أر�اح نقدية للمساهم�ن عن عام 

 

 بنك اإلمارات ولبنان

 

 أر�احتوزيـعات 

عــة للبنــك، وافــق املســاهمون ملســاه�ي بنــك اإلمــارات لبنــان ش.م.ل، شــركة تا� ٢٠١٦ف��ايــر  ٦خــالل ا�جمعيــة العموميــة الســنو�ة املنعقــدة بتــار�خ 

 ٢٫٢حصـص األطـراف غ�ـ� املسـيطرة البالغـة  �ـامليون درهـم) م� ٩٫٢: أر�اح نقدية بقيمة ٢٠١٤مليون درهم ( ١١٫٠ع�� توزيع أر�اح نقدية بقيمة 

 مليون درهم).  ١٫٨: ٢٠١٤مليون درهم (

 

 م�افأة أعضاء مجلس اإلدارة

ملســاه�ي بنــك اإلمــارات لبنــان ش.م.ل، شــركة تا�عــة للبنــك، وافــق املســاهمون  ٢٠١٦ف��ايــر  ٦ار�خ خــالل ا�جمعيــة العموميــة الســنو�ة املنعقــدة بتــ

مليـــون  ٠٫٦حصـــص األطــراف غ�ــ� املســـيطرة البالغــة  �ــام�مليـــون درهــم)  ٣٫١: ٢٠١٤اإلدارة ( مليـــون درهــم م�افــآة ألعضـــاء مجلــس ٣٫١دفــع مبلــغ 

 مليون درهم).  ٠٫٦: ٢٠١٤درهم (
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١٦ 

 )(يتبع املرحليةيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة إ

 ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 

 

 العائد ع�� السهم ١٧

 ف��ة ع�� املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الف��ة ع�� النحو التا��:الصافيى لل ر�حالتم احتساب العائد ع�� السهم وذلك بقسمة 

 ٣٠أشهر املن��ية ��  التسعة��ة لف

 سبتم��

 ٣٠لف��ة الثالثة أشهر املن��ية �� 

 سبتم��

 

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥  

  (غ�� مدققة) (غ�� مدققة) (غ�� مدققة) (غ�� مدققة)
     

 العائد األسا��ي ع�� السهم     

 (ألف درهم) الف��ةخالل  مال�ي البنكإ��  العائـدالر�ح  ٩٠٫٢٤٢ ١١٩٫٣٠٩ ٢٦٠٫٤٨١ ٢٩٠٫٦٧٣
     

 ملال�ي البنكالر�ح املتاح  ٩٠٫٢٤٢ ١١٩٫٣٠٩ ٢٦٠٫٤٨١ ٢٩٠٫٦٧٣
     

بــــآالف (املتوســــط املــــرجح لعــــدد األســــهم القائمــــة خــــالل الف�ــــ�ة  ٢٫١٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٧٨٫٤٩١ ٢٫١٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠٧٨٫٤٩١

 )األسهم
     

 ع�� السهم (درهم) العائد األسا��ي درهم٠٫٠٤٣  درهم ٠٫٠٥٧ درهم٠٫١٢٤  درهم ٠٫١٤٠
 

 

 

 

 ٣، لم يكن هنالك أي تخفيض محتمل لألسهم القائمة٢٠١٥ سبتم��  ٣٠و ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠كما �� 

خالل الف��ة  توزيع أسهم ا�خز�نةلتعكس  ٢٠١٥ سبتم��  ٣٠��  هم العادية املصدرة خالل الف��ة املنتـهيةتم �عديل املتوسط املرجح لعدد األس

 .٢٠١٥ � سبتم� ٣٠املنتـهية �� 

 

 ال��امات ومطلو�ات طارئة ١٨

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠   ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (مدققة)

 ضمانات مالية للقروض  ٤٧٠٫٥٩١  ٧٠٦٫٧٩٤

 ضمانات أخرى   ٢٫٠٨٧٫١٨٧  ٢٫٢٤٧٫٥٨٢

 اعتمادات مستندية  ١٫٠٨١٫١١٥  ١٫٣٠٧٫٦٩٨

 رأسمالية ال��امات  ٤٤٫٩٢٩  ٤٤٫٩٢٩

٣٫٦٨٣٫٨٢٢  ٤٫٣٠٧٫٠٠٣   

 ال��امات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم �سهيالت ائتمانية  ١٫٥٠١٫٨٦٥  ١٫٥٥٢٫٨١٢

٥٫١٨٥٫٦٨٧  ٥٫٨٥٩٫٨١٥   
 

 

 النقد وما �عادلھ ١٩

    ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠   ٢٠١٥ سبتم��  ٣٠

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (غ�� مدققة)

 )٧نقد وأرصدة لدى البنوك املركز�ة (إيضاح   ٣٫٤٨٠٫٧٤٨  ٤٫١٥٠٫٠٣١

 )٨ ودائع وأرصدة مستحقة من بنوك (إيضاح  ٢٫٠٨٣٫٣٥٥  ١٫٥١٨٫٣٩٥

 )١٣ودائع وأرصدة مستحقة بنوك (إيضاح   )١٣٠٫١٤٠(  )١٨٤٫١٨٤(

٥٫٤٣٣٫٩٦٣  ٥٫٤٨٤٫٢٤٢   

)١٫٤٠٠٫٠٢٥(  )١٫٢١٨٫٩٧٩(  

 ر أشه ٣استحقاق ألك�� من بوأرصدة مستحقة من البنوك  ودائعيطرح: 

 من تار�خ االستحواذ

 )٧إلزامية لدى البنوك املركز�ة (إيضاح  احتياطياتيطرح:   )١٫١٥١٫٠٣٣(  )١٫٠٨٦٫٦٩٨(

٢٫٨٨٢٫٩٠٥  ٣٫١٧٨٫٥٦٥   
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١٧ 

 )(يتبع املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 

 

 املوجودات االئتمانية ٢٠

مليـار درهـم بالقيمـة العادلـة ) محـتفظ  ٠٫٨: ٢٠١٥د�سـم��  ٣١درهـم ( ٠٫٧ مليـار   ، تحتفظ املجموعة باستثمارات بمبلـغ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠كما �� 

 .املرح�� املوجز املوحد ��ا نيابة عن عمالء ولم تدرج كموجودات �� بيان املركز املا��

 

 راف ذات العالقةاملعامالت مع األط ٢١

 اتبـــــرم املجموعــــة معــــامالت مــــع كبــــار املســــاهم�ن وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة واإلدارة العليــــا للمجموعــــة واملنشــــآت املتعلقــــة ��ــــم ضــــمن ســــياق أعمالهــــ

 االعتيادية و�األسعار التجار�ة للفوائد والعموالت.

 ولم يتم اإلفصاح ع��ا �� هذا اإليضاح.البيانات املالية، عند توحيد ب�ن املجموعة والشر�ات التا�عة الداخلية املعامالت  تم حذف

واملعـــامالت ا�جوهر�ـــة مـــع األطـــراف ذات  املرح�ـــ� املوحـــد املـــوجز  بيـــان املركـــز املـــا�� �ـــ�األرصـــدة املتعلقـــة بـــاألطراف ذات العالقـــة املدرجـــة  فيمـــا ي�ـــ�

 :العالقة
 

   ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠  ٢٠١٥د�سم��  ٣١

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  مدققة)(

     

 قروض وسلفيات  ٢٫١٦٤٫٠٣٢  ٢٫١٦٢٫٤٠٢

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  ٣١٠٫٥٥٦  ٣٨٩٫٠٧٢

٢٫٤٧٤٫٥٨٨  ٢٫٥٥١٫٤٧٤   

 ضمانات  ودائع  ١٩٨٫٢٧٢  ١٦٩٫٩٤١

 صا�� التعرض  ٢٫٢٧٦٫٣١٦  ٢٫٣٨١٫٥٣٣

 أخرى  ودائع  ١١١٫٩٤٦  ١٢٠٫٢٣٥

 
 

صـــا�� ) مـــن إجمـــا�� %٧٤: ٢٠١٥د�ســـم��  ٣١( %٦٦ ، بلغـــت القـــروض ملنشـــآت ذات صـــلة بأحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة٢٠١٦ ســـبتم��  ٣٠�ـــ� كمـــا 

 .٢٠١٥مقارنة مع نفس الف��ة من  %٢٧علما أن التعرض اإلجما�� لهذا العضو قد انخفض بنسبة  التعرض
 

   سبتم�� ٣٠أشهر املن��ية ��  التسعةف��ة 

٢٠١٦  ٢٠١٥   

   ألف درهم  ألف درهم

   (غ�� مدققة)  (غ�� مدققة)

     

 إيرادات الفوائد  ٩٠٫٢١٢  ٩٧٫٨٧٩

 مصار�ف الفوائد  ٧٫٧٢٤  ٦٫٨٤١

 رئيسي�نالدراء امل�عو�ضات   ١٠٫٥٨٥  ١٠٫٥٨٧
 

 

مليون ١١٠( أسهم خز�نة  %٥٫٢٤بقيمة  ع�� توزيعات ٢٠١٦ أبر�ل ٣٠وافق املساهمون �� إجتماع ا�جمعية العمومية السنوي املنعقد بتار�خ 

 مستحوذة من أحد األطراف ذات العالقة. مليون درهم ٢٢٠سهم) بقيمة 
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١٨ 

 (يتبع) املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 معلومات القطاعات  ٢٢

التشــغيلية بنــاًء ع�ــ� التقــار�ر الداخليــة عــن م�ونــات املجموعــة والتـــي يــتم مراجع��ــا �شــ�ل منــتظم مــن قبــل صــا�ع القــرار يــتم تحديــد القطاعــات 

 التشغي�� الرئي��ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائھ. 

 ألغراض �شغيلية، تم توزيع أ�شطة املجموعة إ�� قطاع�ن رئيسي�ن هما: 

ر�ــة والتـــي تمثــل �شــ�ل رئي�ــ�ي تقــديم القــروض والتســهيالت اإلئتمانيــة األخــرى والودائــع وا�حســابات ا�جار�ــة للشــر�ات (أ) األ�شــطة البنكيــة التجا

 وا�ح�ومة ومؤسسات وأفراد

 (ب) األ�شطة البنكية االستثمار�ة والتـي تمثل �ش�ل رئي��ي إدارة املحفظة االستثمار�ة للمجموعة. 

ليــھ املجموعــة تقار�رهــا عـن املعلومــات القطاعيــة الرئيســية. يــتم تنفيـذ املعــامالت بــ�ن القطــاع�ن وفقــا تمثـل هــذه القطاعــات األســاس الـذي تب�ــي ع

 ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ �ع�ن االعتبار ت�اليف التمو�ل والتوزيع املالئم للمصار�ف.
 

 يمثل ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال ا�خاصة باملجموعة.

 غ�� مخصصة موعاملج

األ�شطة البنكية 

 االستثمار�ة

األ�شطة البنكية 

   التجار�ة

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 (غ�� مدققة): ٦٢٠١ سبتم��  ٣٠     

 املوجودات القطاعية  ٢٢٫٥٥١٫٩٢٩ ٢٫٣٤٠٫٧٣٨ ١٫٢٣٥٫٤٤٣ ٢٦٫١٢٨٫١١٠

 القطاعية املطلو�ات  ١٩٫٣٦٤٫٨١٥ ١٫٨٣٥٫٦٠٠ ٣٠٦٫٢٨٣ ٢١٫٥٠٦٫٦٩٨

      

  :(مدققة) ٥٢٠١د�سم��  ٣١     

 املوجودات القطاعية  ٢٣٫٢١١٫٩٠٣ ٣٫٢٢٤٫٦٨٩ ١٫١٥٠٫٣٢٦ ٢٧٫٥٨٦٫٩١٨

 املطلو�ات القطاعية  ٢٠٫٩٧٨٫٤٤١ ١٫٧٣٧٫٤٩٨ ٢٤٨٫٥٣٥ ٢٢٫٩٦٤٫٤٧٤

 

 (غ�� مدققة):  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية ��  أشهر  ةالتسع لف��ةيمثل ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال ا�خاصة باملجموعة 

 غ�� مخصصة املجموع

األ�شطة البنكية 

 االستثمار�ة

األ�شطة البنكية 

   التجار�ة

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجي�ن ا�عمالء الإيرادات من      

 صا�� إيرادات الفوائد -  ٣٧٣٫٦٦٣ ٢٥٫٢٩٣ - ٣٩٨٫٩٥٦

 صا�� إيرادات الرسوم والعموالت -  ٨٣٫١٤١ - - ٨٣٫١٤١

 أر�اح عمالت أجنبية -  ١٦٫٢٩٢ - - ١٦٫٢٩٢

 إيرادات اإلستثمارات -  - ١٠٫٦٢٤ - ١٠٫٦٢٤

 إيرادات األخرى  -  - - ٢٩٫٦٣١ ٢٩٫٣٦١

 �شغيليةإيرادات   ٤٧٣٫٠٩٦ ٣٥٫٩١٧ ٢٩٫٦٣١ ٥٣٨٫٣٧٤

     

 

 مصروفات

)٤٨٫٠٠٥( - - )٤٨٫٠٠٥(  

القروض إنخفاض قيمة خسارة صا��  -

   والسلفيات

 إس��الك ممتل�ات ومعدات -  - - )١٩٫٤٥٤( )١٩٫٤٥٤(

 مصار�ف عموميـة وإدار�ة -  )١٦٠٫٧٧٢( )٢٨٫٣٧٢( - )١٨٩٫١٤٤(

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  )٥٫٨٣٨( - - )٥٫٨٣٨(

 خارجية - ضرائب الدخلمصار�ف  -  - - )٧٫٧٣٢( )٧٫٧٣٢(

 الر�ح للف��ة  ٢٥٨٫٤٨١ ٧٫٥٤٥ ٢٫١٧٥ ٢٦٨٫٢٠١
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١٩ 

 (يتبع) املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 معلومات القطاعات (يتبع) ٢٢

 (غ�� مدققة): ٢٠١٥ سبتم��  ٣٠املن��ية ��  أشهر  تسعةال لف��ةيمثل ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال ا�خاصة باملجموعة 

 

 غ�� مخصصة املجموع

األ�شطة البنكية 

 االستثمار�ة

األ�شطة البنكية 

   التجار�ة

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجي�نا�عمالء الإيرادات من      

 صا�� إيرادات الفوائد -  ٣٨٢٫٩١٨ ٢٠٫٠٦٦ - ٤٠٢٫٩٨٤

 صا�� إيرادات الرسوم والعموالت -  ٩٩٫٠٣٦ - - ٩٩٫٠٣٦

 أر�اح عمالت أجنبية -  ١٦٫٧٧٦ - - ١٦٫٧٧٦

 إيرادات اإلستثمارات -  - ١١٫٥١٩ - ١١٫٥١٩

 إيرادات األخرى  -  ١٢٣٫٨٩٠ )٣٫١٦١( - ١٢٠٫٧٢٩

 اإليرادات التشغيلية  ٦٢٢٫٦٢٠ ٢٨٫٤٢٤ - ٦٥١٫٠٤٤

     

 

 مصروفات

)١٣١٫٩٢٦( - - )١٣١٫٩٢٦(  

القروض إنخفاض قيمة خسارة صا��  -

   والسلفيات

 إس��الك ممتل�ات ومعدات -  - - )٢٢٫٩٨٧( )٢٢٫٩٨٧(

 مصار�ف عموميـة وإدار�ة -  )١٥٢٫٠٢٣( )٢٦٫٨٢٧( - )١٧٨٫٨٥٠(

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  )٥٫٨٣٨( - - )٥٫٨٣٨(

 خارجية - ضرائب الدخلمصار�ف  -  - - )٧٫٠٨٤( )٧٫٠٨٤(

 عمليات متوقفة -  - )٦٫٦٩٦( - )٦٫٦٩٦(

 الر�ح للف��ة  ٣٣٢٫٨٣٣ )٥٫٠٩٩( )٣٠٫٠٧١( ٢٩٧٫٦٦٣

      

 ســبتم��  ٣٠( لف�ــ�ةمــن العمــالء ا�خــارجي�ن. لــم تــتم أيــة عمليــات بيــع بــ�ن القطاعــات خــالل هــذه ا الناتجــةتمثــل اإليــرادات الــواردة أعــاله اإليــرادات 

امالت بــــ�ن القطاعــــات، ت�لفــــة األمــــوال وتخصــــيص النفقــــات بــــ�ن القطاعــــات ال يــــتم تحديــــدها مــــن قبــــل اإلدارة لغــــرض �ــــ�يء). إن املعــــ : ال ٢٠١٥

 تخصيص املوارد. إن السياسات املحاسبية لتقار�ر القطاعات، �� نفس السياسات املحاسبية التـي �ستخدمها املجـموعة.
 

 ات: ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد ب�ن قطاع
 

خصص •
ُ
 باستثناء املمتل�ات واملعدات و�عض املبالغ املدرجة �� املوجودات األخرى و  املتضمنة �� التقار�ر قطاعات للجميع املوجودات  ت

خصص •
ُ
 . باستثناء �عض املبالغ املدرجة �� املطلو�ات األخرى املتضمنة �� التقار�ر قطاعات للجميع املطلو�ات  ت
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 (يتبع) املرحليةاملالية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيانات 

  ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعةلف��ة 
 

 معلومات القطاعات (يتبع) ٢٢
 

 املعلومات ا�جغرافية

 �ي").اإلمارات العر�ية املتحدة (بلد املنشأ) ولبنان (�شار إل��ا "البلد األجن –تمارس املجموعة أعمالها ضمن قطاع�ن جغرافي�ن رئيسي�ن

 إن إيرادات املجموعة من العمالء ا�خارجي�ن واملعلومات عن املوجودات غيـر املتداولة حسب القطاع ا�جغرا�� مو�حة أدناه:
 

   بلد املنشأ البلد األجن�ي املجموع
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    ٢٠١٦  

٤٣١٫١٢٦ ١٠٧٫٢٤٨ ٥٣٨٫٣٧٤  

 ٣٠أشهر املن��ية ��  التسعةخارجي�ن) لف��ة (من العمالء ا� اإليرادات التشغيلية

 (غ�� مدقق) ٢٠١٦ سبتم�� 

 (غ�� مدقق) ٢٠١٦ سبتم��  ٣٠املوجودات غ�� املتداولة كما ��   ١٫٦٢١٫٨٦٣ ٣٢٥٫٦٢٣ ١٫٩٤٧٫٤٨٦

     

    ٢٠١٥  

٥٤٩٫٠١٦ ١٠٢٫٠٢٨ ٦٥١٫٠٤٤  

 ٣٠املن��ية �� أشهر  التسعة(من العمالء ا�خارجي�ن) لف��ة  اإليرادات التشغيلية

 (غ�� مدقق) ٢٠١٥ سبتم�� 

 (غ�� مدقق) ٢٠١٥ سبتم��  ٣٠املوجودات غ�� املتداولة كما ��   ٥٧٢٫١٠١ ٢٧٣٫٦٠٠ ٨٤٥٫٧٠١
 

 

 

 املالية لألدوات العادلة القيمة ٢٣

أطراف مطلعة ولد��ا  ة منظمة ب�نوفق معاملي قد يتم بھ استبدال أي من املوجودات أو �سو�ة أي من املطلو�ات القيمة العادلة �� السعر الذ

 لذلك، الرغبة �� إتمام تلك املعاملة.
ً
راض ـ. إن تحديد �عر�ف القيمة العادلة هو االفتوالقيمة العادلة الدف��ية القيمة ب�ن فروقات تنشأ فقد وطبقا

 م�حوظ، أو إبرام معامالت وفق شروط مجحـفة.الذي يفيد بأن املجموعة ستستمر �� أعمالها بدون النية أو ا�حاجة لتقليص حجم أعمالها �ش�ل 
 

 بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا�خسـائر محتفظ ��اموجودات مالية أخرى 
 

ا�حصـول ع�ـ� فرصة القيمة العادلة من خالل األر�اح أو ا�خسائر االستثمارات �� األوراق املالية التـي تمنح املجموعة تمثل اإلستثمارات املحتفظ ��ا ب

أوراق ملكيـة مدرجـة �سـتند قيمهـا سـندات و  و�عز�ـز رأس املال. تتضمن تلك االسـتثمارات أر�اح وم�اسب املتاجرةتوزيعات األر�اح و من خالل  داتعائ

 .٢٠١٦ سبتم��  ٣٠ع�� أسعار اإلغالق املعلنة كما ��  العادلة
 

 (غ�� مدرجة) خر محتفظ ��ا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األ  موجودات مالية أخرى 
 

ة عنــد يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إ�ــ� نمــاذج خصــم التــدفقات النقديــة ونمــاذج التســع�� املع�ــ�ف ��ــا، و�تضــمن ذلــك املقارنــة مــع أدوات مشــا��

 م
ً
 ن قبل السوق.توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج �سع�� ا�خيارات وطرق التقييم األخرى املستخدمة عادة
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 )يتبع( املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  2016 سبتمبر  30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 
 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 23

 بالتكلفة املطفأة األخرى  القيمة العادلة للموجودات املالية
 

املـــوجزة  اإلدارة أن القـــيم الدفتريـــة املدرجـــة للموجـــودات واملطلوبـــات املاليـــة الـــواردة فـــي البيانـــات املاليـــةتـــرى ال ـــدول أدنـــاه، باســـتثناء مـــا هـــو مبـــين فـــي 

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

 

 2015ديسمبر  31 2016 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

 527.752 527.330 642.118 647.843 موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -

 

بيى
ُ
 بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة مة العادلة للموجودات املالية األخرى القي ت
 

  املوحد املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

 لألدوات املالية التـي يتم قياسها بالقيمـة العادلـة، مقسـمة إلـى املسـتويات
ً
 إلـى الدرجـة التــي يمكـن فيهـا  3إلـى  1مـن  يقدم ال دول التالي تحليال

ً
اسـتنادا

 مالحظة القيمة العادلة.
 

  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 1األســــعار املدرجــــة ضــــمن املســــتوى ) غيــــر أخــــرى  مــــدخالتاملســــتمدة مــــن  قيــــاس القيمــــة العادلــــة هــــي تلــــك 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(.

  فــــيلعادلــــة هــــي تلــــك املســــتمدة مــــن تقنيــــات التقيــــيم التـــــي تشــــمل مــــدخالت للموجــــودات أو املطلوبــــات التـــــي ال تســــتند قيــــاس القيمــــة ا 3املســــتوى 

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

  2016 سبتمبر  30املنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 23

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

   املستوى األول   املستوى الثاني  املستوى الثالث  املجموع

 )غير مدققة( 2016سبتمبر  30  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
         

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

 ملكية ُمدرجة اسهم  78.832  -  -  78.832
       

  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 لكية مدرجةم اسهم  109.105  -  -  109.105

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  1.021.313  1.021.313

 املجموع  187.937  -  1.021.313  1.209.250

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين 

 سندات دين مدرجة  1.835.600  -  -  1.835.600

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  51.749  -  51.749

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (903)  -  (903)
 

  (مدققة) 2015 ديسمبر  31        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 رباح أو الخسائرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ         

 ملكية ُمدرجة اسهم  21.500  -  -  21.500

 مدرجـة غيـر دين  سندات  -  68.604  -  68.604
       

  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 ملكية مدرجة اسهم  101.800  -  -  101.800

 مدرجة غيـر ملكية  اسهم  -  -  1.022.974  1.022.974

 املجموع  123.300  68.604  1.022.974  1.214.878

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين         

 سندات دين مدرجة  1.737.498  -  -  1.737.498
         

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  1.945  -  1.945

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (823)  -  (823)

 

 .الدالية خالل السنة 2و  1تحويالت بين املستوى  تتم أيةلم 
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 )يتبع( املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

  2016 سبتمبر  30في املنتهية أشهر  التسعةلفترة 

 

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 23

  قياس القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى بالقيمة العادلة  3تسوية املستوى 

 2015ديسمبر  31  2016 سبتمبر  30  

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 973.661  1.022.974  الرصيد اإلفتتاحي

 77.133  -  إضافات 

 (27.820)  (1.661)  املعترف به في الدخل الشامل اآلخر الربح/ )الخسارة( 

 1.022.974  1.021.313  ختاميالرصيد ال
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ً
 املتحدة.املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية الصادرة عن تعاميم ليتم إحتسا  نسبة كفاية رأس املال وفقا

 

 2القاعدة  

 2015ديسمبر  31  2016 سبتمبر  30 
 (ة)مدقق  (ة)غيـر مدقق 
 ألف درهـم  ألف درهـم 

    قاعدة رأس املال 

 4.175.778  4.214.526 1مستوى 

 342.425  313.652  2مستوى 

 4.518.203  4.528.178 مجموع قاعدة رأس املال

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 19.746.453  18.666.588 مخاطر االئتمان
 131.933  158.406 مخاطر السوق 

 1.502.954  1.502.954 مخاطر تشغيلية 
 21.381.340  20.327.948 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

    

 %21.13  %22.28 نسبة كفاية رأس املال
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	والمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
	لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016
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	260.481
	119.309
	90.242
	2.078.491
	2.100.000
	2.078.491
	2.100.000

	31 ديسمبر 2015
	30 سبتمبر 2016
	ألف درهم
	ألف درهم
	(مدققة)
	(غير مدققة)
	قروض وسلفيات
	اعتمادات مستندية و خطابات ضمان وأوراق قبول
	ودائع ضمانات 
	صافي التعرض
	ودائع أخرى 




	يتطلب من المجموعة الاحتـفاظ بودائع قانونية لدى بنوك مركزية مختلفة وذلك كحسابات تحت الطلب، ودائع لأجل وودائع أخرى حسب المتطلبات القانونية. إن الودائع القانونية لدى البنوك المركزية غيـر متوفرة لتمويل العمليات اليومية للمجموعة. ومع ذلك، وافق المصرف المرك...
	.
	فيما يلي تفصيل محفظة الموجودات المالية الأخرى حسب المنطقة الجغرافية:
	وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2016 على توزيعات بقيمة 5.24%  أسهم خزينة (110مليون سهم) بقيمة 220 مليون درهم (2014: 4.98% توزيع أسهم خزينة(99.5 مليون سهم) بقيمة 197 مليون درهم).
	وقد تم توزيع هذه الأسهم على المساهمين الحاليين وفقاʺ لمساهمتهم الحالية.
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2016 على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 7.5 مليون درهم (2014: 7.5 مليون درهم).
	تبرعات
	وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2016 على هبات وتبرعات بقيمة 2.5 مليون درهم (2014: 2.5 مليون درهم).
	تحويل الى الإحتياطيات
	وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2016 على تخصيص مبلغ بقيمة 30 مليون درهم (2014: 30  مليون درهم) إلى احطياتي الطوارئ.
	توزيـعات أرباح
	لم يتم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2015 (2014: توزيعات أرباح نقدية بمعدل3.4% بقيمة 71.5 مليون درهم).
	بنك الإمارات ولبنان
	توزيـعات أرباح
	خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2016 لمساهمي بنك الإمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك، وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 11.0 مليون درهم (2014: أرباح نقدية بقيمة 9.2 مليون درهم) منها حصص الأطراف غير المسيطرة البالغة 2...
	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
	خلال الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 6 فبراير 2016 لمساهمي بنك الإمارات لبنان ش.م.ل، شركة تابعة للبنك، وافق المساهمون دفع مبلغ 3.1 مليون درهم مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة (2014: 3.1 مليون درهم) منها حصص الأطراف غير المسيطرة البالغة 0.6 مليون در...
	تم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة الربح الصافيى للفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة على النحو التالي:
	كما في 30 سبتمبر 2016، تحتفظ المجموعة باستثمارات بمبلغ  مليار 0.7 درهم (31 ديسمبر 2015: 0.8 مليار درهم بالقيمة العادلة ) محتفظ بها نيابة عن عملاء ولم تدرج كموجودات في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي.
	تبـرم المجموعة معاملات مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للمجموعة والمنشآت المتعلقة بهم ضمن سياق أعمالها الاعتيادية وبالأسعار التجارية للفوائد والعمولات.
	تم حذف المعاملات الداخلية بين المجموعة والشركات التابعة عند توحيد البيانات المالية، ولم يتم الإفصاح عنها في هذا الإيضاح.
	فيما يلي الأرصدة المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي والمعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة:
	كما في 30 سبتمبر 2016، بلغت القروض لمنشآت ذات صلة بأحد أعضاء مجلس الإدارة 66% (31 ديسمبر 2015: 74%) من إجمالي صافي التعرض علما أن التعرض الإجمالي لهذا العضو قد انخفض بنسبة 27% مقارنة مع نفس الفترة من 2015.
	يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناءً على التقارير الداخلية عن مكونات المجموعة والتـي يتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه.
	لأغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة المجموعة إلى قطاعين رئيسيين هما:
	(أ) الأنشطة البنكية التجارية والتـي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيلات الإئتمانية الأخرى والودائع والحسابات الجارية للشركات والحكومة ومؤسسات وأفراد
	(ب) الأنشطة البنكية الاستثمارية والتـي تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة الاستثمارية للمجموعة.
	تمثل هذه القطاعات الأساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها عن المعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ المعاملات بين القطاعين وفقا لأسعار تحددها الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف التمويل والتوزيع الملائم للمصاريف.
	يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات الأعمال الخاصة بالمجموعة.
	يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات الأعمال الخاصة بالمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (غير مدققة):
	يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات الأعمال الخاصة بالمجموعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (غير مدققة):
	تمثل الإيرادات الواردة أعلاه الإيرادات الناتجة من العملاء الخارجيين. لم تتم أية عمليات بيع بين القطاعات خلال هذه الفترة (30 سبتمبر 2015: لا شيء). إن المعاملات بين القطاعات، تكلفة الأموال وتخصيص النفقات بين القطاعات لا يتم تحديدها من قبل الإدارة لغرض ت...
	لأغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص الموارد بين قطاعات:
	 تُخصص جميع الموجودات للقطاعات المتضمنة في التقارير باستثناء الممتلكات والمعدات وبعض المبالغ المدرجة في الموجودات الأخرى و
	 تُخصص جميع المطلوبات للقطاعات المتضمنة في التقارير باستثناء بعض المبالغ المدرجة في المطلوبات الأخرى.
	تمارس المجموعة أعمالها ضمن قطاعين جغرافيين رئيسيين– الإمارات العربية المتحدة (بلد المنشأ) ولبنان (يشار إليها "البلد الأجنبي").
	إن إيرادات المجموعة من العملاء الخارجيين والمعلومات عن الموجودات غيـر المتداولة حسب القطاع الجغرافي موضحة أدناه:
	موجودات مالية أخرى محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسـائر
	تمثل الإستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر الاستثمارات في الأوراق المالية التـي تمنح المجموعة فرصة الحصول على عائدات من خلال توزيعات الأرباح وأرباح ومكاسب المتاجرة وتعزيـز رأس المال. تتضمن تلك الاستثمارات سندات وأوراق ملكي...
	موجودات مالية أخرى محتفظ بها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر (غير مدرجة)
	يتم تحديد القيم العادلة بالرجوع إلى نماذج خصم التدفقات النقدية ونماذج التسعير المعترف بها، ويتضمن ذلك المقارنة مع أدوات مشابهة عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تسعير الخيارات وطرق التقييم الأخرى المستخدمة عادةً من قبل السوق.
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