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  الموجزة الموحدة المرحلية المالية حول مراجعة المعلومات تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
  السادة المساھمين

  ش.م.ع.الشارقة  بنك
    

  مقدمة
  

 اإليھشار ") وشركاته التابعة (يُ البنك(" ش.م.ع. الشارقة لبنك ةالموحدة المرفق ةالموجزالمعلومات المالية المرحلية  لقد قمنا بمراجعة
  التي تتألف من:و، ٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في  بـ "المجموعة") ةمجتمع

  
  ؛٢٠١٦ يونيو ٣٠بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في 
 
  ؛٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينستة أشھر المنتھيالتي الثالثة أشھر والمرحلي الموجز الموحد لفتر األرباح أو الخسائربيان 
 
 ؛٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينستة أشھر المنتھيالالثالثة أشھر و لفترتي المرحلي الموجز الموحد الدخل الشامل بيان 
  
 ؛٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة ال 
 
 ؛ ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد لفترة ال 
 
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.المعلومات وإيضاحات حول  
  

"التقارير  ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموحدة المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتولة عن إعداد وعرض ھذه ؤإن اإلدارة مس
على أعمال  بناءً الموحدة المالية المرحلية الموجزة المعلومات حول ھذه التعبير عن استنتاجنا المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في 

  المراجعة التي قمنا بھا.
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  نطاق المراجعة 
  

المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات  المعلوماتمراجعة " ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
ولين ؤعلى استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسالموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلومات". تنطوي مراجعة للمنشأةمستقل 

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

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

  االستنتاج
        

 ٢٠١٦ يونيو ٣٠الموحدة المرفقة كما في الموجزة المرحلية المالية  المعلوماتعلى مراجعتنا، لم يسترع انتباھنا ما يجعلنا نعتقد بأن  بناءً 
  "التقارير المالية المرحلية".  ٣٤من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،لم يتم إعدادھا

  
  
  
  

  لوار جلف ليمتد  كي بي إم جي
  محمد طارق

 ٧٩٣رقم التسجيل: 
  التاريخ:
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يب ي املوجز املوحد يان املركز املا   املرح
  ي كما 

  

ر ٣١       يونيو ٣٠    ديسم
    اتإيضاح  ٢٠١٦    ٢٠١٥
ر مدقق    )ة(مدقق       )ة(غ

      ألف درهـم    ألف درهـم
  املوجـودات        

  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية  ٧    ٤٫٤٣٢٫٥٦٣    ٦٫٤٣٦٫١٩٥
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٨    ١٫٣٣٠٫٦٨٢    ١٫٠٧٢٫٤١٥

ي   ٩    ١٥٫٥٥٤٫٤٧٢    ١٥٫٠٣٦٫٦٢١   قروض وسلفيات، صا
  موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة  ١٠    ١٫١٩٩٫٤٨٧    ١٫٢١٤٫٨٧٨
  موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة  ١٠    ٦٧٤٫٨٥١    ٥٢٧٫٣٣٠
  إستثمارات عقارية      ٢٨٠٫٣٠٥    ٢٧٠٫٤٤١

ر ملموسة أخرى       ٢٣٠٫٣٤٣    ٢٣٤٫٢٣٤   الشهرة وموجودات غ
  موجودات أخرى   ١١    ٢٫٣١٦٫٣٥٤    ٢٫٥١٩٫٥٩٨
  ممتلكات ومعدات      ٢٦٩٫٩٣٥    ٢٧٥٫٢٠٦

  مجموع املوجودات      ٢٦٫٢٨٨٫٩٩٢    ٢٧٫٥٨٦٫٩١٨ 
      

      

  املطلوبات وحقوق امللكية          
  املطلوبات          

  ودائع العمالء  ١٢    ١٨٫٢٠٠٫١٥١    ١٩٫٤٩١٫٨١٥
  ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك  ١٣    ١٣٤٫٦٠٣    ٤٥٫٤٧٩

  مطلوبات أخرى   ١٤    ١٫٣٦٤٫٩٥٤    ١٫٦٨٩٫٦٨٢
  سندات دين مصدرة  ١٥    ١٫٨٠٨٫١٨١    ١٫٧٣٧٫٤٩٨ 

  مجموع املطلوبات      ٢١٫٥٠٧٫٨٨٩    ٢٢٫٩٦٤٫٤٧٤
      

      

  وق امللكية حق          
  رأس املال واإلحتياطيات          
  املالرأس      ٢٫١٠٠٫٠٠٠    ٢٬١٠٠٬٠٠٠ 
  احتياطي قانوني      ١٫٠٥٠٫٠٠٠    ١٬٠٥٠٬٠٠٠ 
  احتياطي طوارئ       ٥١٠٫٠٠٠    ٤٨٠٬٠٠٠ 
  إحتياطي عام      ١٠٠٫٠٠٠    ١٠٠٬٠٠٠ 
  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات      ٢١٠٫٧١٠    ٢١٢٫٤٣٢ 
  ةاملستبقااألرباح      ٦٠٤٫٢٥٦    ٤٧٦٫٤٨٥ 
ى حقوق ملكية       ٤٫٥٧٤٫٩٦٦    ٤٫٤١٨٫٩١٧    مساهمي البنكعائدة إ

ر املسيطرة      ٢٠٦٫١٣٧    ٢٠٣٫٥٢٧   األطراف غ
  مجموع حقوق امللكية      ٤٫٧٨١٫١٠٣    ٤٫٦٢٢٫٤٤٤ 

      
      

  مجموع املطلوبات وحقوق امللكية      ٢٦٫٢٨٨٫٩٩٢    ٢٧٫٥٨٦٫٩١٨ 
            

  
  

  
  

 النومان عبدهللا أحمد السيد   ماريو طعمة السيد
 رئيس مجلس اإلدارة   دير عامنائب امل

  

ى ١ فقةتشكل اإليضاحات املر   .املرحلية املوجزة املوحدة زءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املاليةج ٢٥ إ
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ي املوحداملوجز  بيان األرباح أو الخسائر ر مدقق)( املرح   غ
رة  ية الستة أشهرلف  ي  املن

 
ي      ية  رة الثالثة أشهر املن لف

  يونيو ٣٠
ية  رة الستة أشهر املن ي لف

  يونيو ٣٠
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  إيضاحات  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    

  ٤٨٤٫٥٣٩  ٥٣٦٫٩٧٠  ٢٤٤٫٩٦٨  ٢٧٦٫٣٤٢    إيرادات الفوائد 
  )٢٢٦٫٠٠٣(  )٢٧٣٫٥٤٣(  )١١٤٫٠٨١(  )١٣٩٫٠٨٩(    مصاريف الفوائد

ي إيرادات الفوائد    ٢٥٨٫٥٣٦   ٢٦٣٫٤٢٧  ١٣٠٫٨٨٧  ١٣٧٫٢٥٣    صا
  

  

        

ي إيرادات الرسوم والعموالت   ٦٤٫٨٤٣  ٥٧٫٧٧١  ٣١٫١٠٤  ٢٧٫٣١٨    صا
  ١١٫١٦١  ١١٫١٢٩  ٣٫٧٥٧  ٥٫٥٥٦    أرباح عمالت أجنبية

  )٣٤٨(  ١٠٫٠٥٥  ٥٫٥٨٥  ٥٫٤١٧    من االستثمارات )الخسارةالربح/ (
  ٣٠٫٣١٠  ٢٠٫٩٣٤  ٢٣٫٨٨٩  ٧٫٨٠٤    اإليرادات األخرى 

            
  ٣٦٤٫٥٠٢  ٣٦٣٫٣١٦  ١٩٥٫٢٢٢  ١٨٣٫٣٤٨    إيرادات العمليات

  
ي    اليةاملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصا

  
)٤٩٫٢٩٩(  )٣٦٫٤٩٩(  )٢٥٫٧٣٣(  )١٣٫٠٥٩٩(  

ي إيرادات العمليات   ٣١٥٫٢٠٣  ٣٢٦٫٨١٧  ١٦٩٫٤٨٩  ١٦٩٫٧٤٩    صا
 

  وإدارية مصاريف عمومية
  

)١٢٧٫٨٨٦(  )١٤١٫٨٧٦(  )٦٩٫٥٧٨(  )٦٩٫٣٦٠(  
  )٣٫٨٩٢(  )٣٫٨٩٢(  )١٫٩٤٦(  )١٫٩٤٦(    ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

  ١٨٣٫٤٢٥  ١٨١٫٠٤٩  ٩٧٫٩٦٥  ٩٨٫٤٤٣    الربح قبل العمليات املتوقفة
  

  

        

  )٣٫٤٣٨(  -  )٥٫٠٧٤(  -     العمليات املتوقفة
  ١٧٩٫٩٨٧  ١٨١٫٠٤٩  ٩٢٫٨٩١  ٩٨٫٤٤٣    الربح قبل الضرائب

  )٤٫٣٦١(  )٥٫٣٧٩(  )٢٫٤٢٥(  )٣٫٣٩١(    خارجية –مصاريف ضريبة الدخل 
رةالربح    ١٧٥٫٦٢٦  ١٧٥٫٦٧٠  ٩٠٫٤٦٦  ٩٥٫٠٥٢    للف

  
  

        

ى:             عائدة إ
  ١٧١٫٣٦٤  ١٧٠٫٢٣٩  ٨٨٫٠٩٦  ٩١٫٥٦٨    مساهم البنك

  ٤٫٢٦٢  ٥٫٤٣١  ٢٫٣٧٠  ٣٫٤٨٤    األطراف غيـر املسيطرة
    ١٧٥٫٦٢٦  ١٧٥٫٦٧٠  ٩٠٫٤٦٦  ٩٥٫٠٥٢  
  

  

        

  ٠٫٠٨٣  ٠٫٠٨١  ٠٫٠٤٣  ٠٫٠٤٤  ١٧   الربح األساس للسهم الواحد (درهم)
  

  
ى ١ املرفقةتشكل اإليضاحات    . املرحلية املوجزة املوحدةمن هذه البيانات املالية  جزءًا ال يتجزأ ٢٥ إ
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ي املوحداملوجز الشامل  بيـان الدخل ر مدقق) املرح   (غ
رة  ية الستة أشهرلف    ي  املن

 

  
ية  رة الثالثة أشهر املن  ٣٠ي لف

  يونيو
ي  ية  رة الستة أشهر املن  ٣٠لف

  يونيو

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

رة    ١٧٥٫٦٢٦  ١٧٥٫٦٧٠  ٩٠٫٤٦٦  ٩٥٫٠٥٢  الربح للف
  

        

          الشامل اآلخربـنود الدخل 
ى بيان األرباح أو الخسائر  بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إ

ي           املوجز املوحد املرح
  

ي القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة  ي التغيـرات  صا
  )٢٧٫٠٤٢(  ٧٫٦٩١  )١٥٫٤٨٠(  ٦٫٢٧١  من خالل الدخل الشامل اآلخر

ي القيمة العادلة مل ي التغيـرات  مالية بالقيمة العادلة  طلوباتصا
  -  )٩٫٤١٣(  -  )٤٫٤٠٦(  أو الخسائر نتيجة مخاطر االئتماناالرباح من خالل 

  
        

رةالشامل خسارة الدخل  مجموع   )٢٧٫٠٤٢(  )١٫٧٢٢(  )١٥٫٤٨٠(  ١٫٨٦٥  االخر للف

          

رة   ١٤٨٫٥٨٤  ١٧٣٫٩٤٨  ٧٤٫٩٨٦  ٩٦٫٩١٧  مجموع الدخل الشامل للف
  

        

ى           :عائدة إ
  ١٤٤٫٣١٨  ١٦٨٫٥١٧  ٧٢٫٦١٢  ٩٣٫٤٣٣  مساهم البنك

ر املسيطرة   ٤٫٢٦٦  ٥٫٤٣١  ٢٫٣٧٤  ٣٫٤٨٤  األطراف غ
          

  ١٤٨٫٥٨٤  ١٧٣٫٩٤٨  ٧٤٫٩٨٦  ٩٦٫٩١٧  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى ١املرفقة تشكل اإليضاحات    .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءاً  ٢٥ إ
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رات ي املوحد املوجز ي حقوق امللكية  بيان التغ ر مدقق)املرح   (غ
  
  

رة  ية الستة أشهرلف   ي  املن

  مجموع
  حقوق امللكية

ر  األطراف غ
  املسيطرة

مجموع حقوق امللكية 
ى مساهمي  العائدة إ

  ةاملستبقا األرباح  البنك
احتياطي القيمة العادلة 

    املال رأس  خزينةأسهم   قانوني إحتياطي  طوارئ  حتياطيا  احتياطي عام  لالستثمارات
    الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم  الف درهم

                      
ي   ٢٬١٠٠٬٠٠٠  )١٩٦٫٧٢٦(  ١٬٠٥٠٬٠٠٠   ٤٥٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  ١٥٤٫٠٠٩   ٥٤٣٫٤٢٧   ٤٫٢٠٠٫٧١٠   ٢١١٫٩٤٩   ٤٫٤١٥٫٦٥٩   (مدقق)٢٠١٥يناير  ١الرصيد 
رة  -  -  -  -  -  -  ١٧١٫٣٦٤  ١٧١٫٣٦٤  ٤٫٢٦٢  ١٧٥٫٦٢٦   الربح للف

  الشاملة األخرى الخسارة   -  -  -  -  -  )٢٧٫٠٤٦(  -  )٢٧٫٠٤٦(  ٥  )٢٧٫٠٤٢(
رة  -  -  -  -  -  )٢٧٫٠٤٦(  ١٧١٫٣٦٤  ١٤٤٫٣١٨  ٤٫٢٦٦  ١٤٨٫٥٨٤   مجموع  الدخل الشامل للف

  )١٦الخزينة (إيضاح أسهم محررة من   -  ١٩٦٬٧٢٦  -  -  -  -  )١٩٦٬٧٢٦(  -  -  -
  )١٦(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -  -  -  -  -  -  )٩٫٩٧٠(  )٩٫٩٧٠(  )٦١٧(  )١٠٫٥٨٧(
  )١٦(إيضاح  تبـرعات  -  -  -  -  -  -  )٢٬٥٠٠(  )٢٬٥٠٠(  -  )٢٬٥٠٠(
ى / (من) تحويل  -  -  -  ٣٠٬٠٠٠  -  -  )٣٠٬٠٠٠(  -  -  -   )١٦(إيضاح  االحتياطيات إ
  )١٦توزيعات أرباح (إيضاح  -  -  -  -  -  -  )٧١٫٥٠٠(  )٧١٫٥٠٠(  )١٫٨٤١(  )٧٣٫٣٤١(
  إعادة بيع إستثمارات  -  -  -  -  -  -  -  -  )١٢٫٥١٥(  )١٢٫٥١٥(

ي   ٢٬١٠٠٬٠٠٠  -  ١٬٠٥٠٬٠٠٠  ٤٨٠٬٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ١٢٦٫٩٦٣  ٤٠٤٫٠٩٥  ٤٫٢٦١٫٠٥٨  ٢٠١٫٢٤٢  ٤٫٤٦٢٫٣٠٠ ر مدقق) ٢٠١٥ يونيو ٣٠الرصيد    (غ
  
                      

ي   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 
رة  -  -  -  -  -  -  ١٧٠٫٢٣٩  ١٧٠٫٢٣٩  ٥٫٤٣١  ١٧٥٫٦٧٠   الربح للف

  الشاملة األخرى الخسارة   -  -  -  -  -  )١٫٧٢٢(  -  )١٫٧٢٢(  -  )١٫٧٢٢(
رة  -  -  -  -  -  )١٫٧٢٢(  ١٧٠٫٢٣٩  ١٦٨٫٥١٧  ٥٫٤٣١  ١٧٣٫٩٤٨   مجموع  الدخل الشامل للف

  )١٦(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -  -  -  -  -  -  )٩٫٩٦٨(  )٩٫٩٦٨(  )٦١٧(  )١٠٫٥٨٥(
  )١٦(إيضاح  تبـرعات  -  -  -  -  -  -  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(  -  )٢٫٥٠٠(
ى / (من) تحويل  -  -  -  ٣٠٫٠٠٠  -  -  )٣٠٫٠٠٠(  -  -  -   )١٦(إيضاح  االحتياطيات إ
  )١٦توزيعات أرباح (إيضاح  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٫٢٠٤(  )٢٫٢٠٤(

ي   ٢٫١٠٠٫٠٠٠  -  ١٫٠٥٠٫٠٠٠  ٥١٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ٢١٠٫٧١٠  ٦٠٤٫٢٥٦  ٤٫٥٧٤٫٩٦٦  ٢٠٦٫١٣٧  ٤٫٧٨١٫١٠٣ ر مدقق) ٢٠١٦ يونيو ٣٠الرصيد    (غ
  

ى ١اإليضاحات املرفقة تشكل    .املرحلية املوجزة املوحدة من هذه البيانات املالية جزءًا ال يتجزأ ٢٥ إ
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ي املوحداملوجز  بيان التدفقات النقدية ر مدقق)  املرح   (غ
رة  ي الستة أشهرلف ية    املن

  يونيو ٣٠
٢٠١٥    

   يونيو ٣٠
٢٠١٦ 

  
  ايضاح

  

    ألف درهم    ألف درهم
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

رةالربح     ١٧٥٫٦٧٠    ١٧٥٫٦٢٦   للف
ى: تعديالت           ع

الك املمتلكات واملعدات     ١٢٫٩٦٧    ١١٫٢٨٩   اس
  إطفاء املوجودات غيـر امللموسة    ٣٫٨٩٢    ٣٫٨٩٢

ى أدوات الدين     ١٣٦    ٩١   اطفاء العالوة ع
  ستثمارات العقارية إل ا بيعالربح من     -    )٨٫٠٠٠(
  من بيع ممتلكات ومعدات  الربح    ٥٠٦    )٢٧(

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر من )خسارة/ (ال الربح    )١٠٫٠٥٥(    ١٫٨٦٥
يمن ا /(الربح)الخسارة    ٥١٫٦٠٤    )١٤٫٦٩٢(   لقيمة العادلة من سندات دين, صا

يمن القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة /(الخسارة)الربح    )٥١٫٦٠٤(    ١٠٫٩٧٩   , صا
ى سندات دين مصدرة    ٦٫٤٨٩    -   إطفاء تكاليف املعامالت ع

ي     ٣٦٫٤٩٩    ٤٩٫٢٩٩   انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة صا
  ربحتوزيعات     )٢٫٢٩١(    -

٢٢٣٫٨١٣    ٢٣٠٫٣٢٢      
ي            املوجودات واملطلوبات التشغيليةأرباح العمليات قبل التغيـرات 
  التـي تستحق بعد ثالثة أشهرو  بنوكي الودائع واألرصدة املستحقة من الزيادة    )١١٥٫٧٠٠(    )٢٠١٫٥٠٩(
  اإللزامية لدى بنوك مركزية الوادائعي   ادةالزي    )٢٨٫٠٨٢(    )٧٣٫٩٦٥(
ي القروض والسلف    )٥٥٤٫٣٥٠(    )١٫٤٢٨٫٣٤٧(   الزيادة 
  ي موجودات أخرى   (النقص)/ الزيادة    ٢٥٧٫٥١١    )٤٦٢٫٠٠٤(

  ي ودائع العمالء  (النقص)/ الزيادة    )١٫٢٩١٫٦٦٣(    ٨٢٩٫٣١٥
  ي مطلوبات أخرى   (النقص)/ الزيادة    )٣٢٦٫٤١٩(    ٣٫٤٩٣

ي النقد    )١٫٨٣٤٫٨٩٠(    )١٫١٠٢٫٦٩٥(   األنشطة التشغيلية املستخدم 
  مجلس اإلدارة والتبـرعاتدفع مكافآت أعضاء     )١٣٫٠٨٥(    )١٣٫٠٨٧(
ي النقد    )١٫٨٤٧٫٩٧٥(    )١٫١١٥٫٧٨٢( ي  صـا   األنشطة التشـغيـليةاملستخدم 

  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية        
  شراء ممتلكات ومعدات    )٨٫٤٧٤(    )١٣٫١٩٣(

  املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات    ٢٧٠    ١٣٠
ى إستثمارات     )٩٫٨٦٤(    -   عقاريةإضافات ا
  شراء استثمارات    )٣٠٤٫٨٦٢(    )١٣٨٫٧٣٨(

  بيع استثمارات استحقاق /    ١٩٠٫٣٤٥    ٩١٫٩٣٤
  إستثمارات عقاريةاملتحصل من بيع     -    ٢٣٫٤٠٠

  توزيعات أرباح مستلمة    ٢٫٢٩١    -
ي النقد     )١٣٠٫٢٩٤(    )٣٦٫٤٦٧( يصا   األنشطة االستثمارية املستخدم 
  
)٦٩٫٣٥١(  

  
-  

  النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات   
  توزيعات أرباح مدفـوعة

١٫٨٣٠٫٨٥١  
)٧٣٤٫٦٠٠(  

  -  
-  

  سندات دين مصدرة  
رك   قرض مش

ي النقد    -    ١٫٠٢٦٫٩٠٠   األنشطة التمويلية الناتج منصا
ي    )١٫٩٧٨٫٢٦٩(    )١٢٥٫٣٤٩(   ي النقد وما يعادلهالنقص  صا

ي     ٥٫١١٠٫٣٣٥    ٣٫٩٣٨٫٦٤١ رةالنقد وما يعادله    بداية الف
رة  ٢٠  ٣٫١٣٢٫٠٦٦    ٣٫٨١٣٫٢٩٢ اية الف ي    النقد وما يعادله 

ى ١ تشكل اإليضاحات املرفقة   . املرحلية املوجزة املوحدة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية ٢٥ إ
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  املرحليةاملوحدة املوجزة  املالية البيانات حول إيضاحات 
رة  ي  الستة أشهرلف ية    ٢٠١٦ يونيو ٣٠املن

  

  معلومات عامة  ١
ر  ٢٢تأســـس بنـــك الشـــارقة ("البنـــك") كشـــركة مســـاهمة عامـــة بموجـــب مرســـوم أميــــري صـــادر عـــن صـــاحب الســـمو حـــاكم إمـــارة الشـــارقة بتـــاريخ  ديســـم

راير  ١٩٧٣ ي ف (وتعديالتـه). وقـد بـدأ البنـك أعمالـه بموجـب رخصـة بنكيـة  ١٩٨٤لسـنة  ٨بموجـب قـانون الشـركات التجاريـة رقـم  ١٩٩٣وتم تسجيله 
  . يقوم البنك باألعمال املصرفية التجارية واالستثمارية.١٩٧٤يناير  ٢٦صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاريخ 

ــي شــارع الخــان، ص.ب:  ــي  الشــارقة، اإلمــارات العربيــة – ١٣٩٤يقــع املكتــب املســجل للبنــك  املتحــدة. يمــارس البنــك أنشــطته مــن خــالل خمســـة فــروع 
ن. ، ومديـنة الع ي كل من إمارات الشارقة، دبي، أبوظ   دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ا معًا بـ"املجموعة"). املرحلية املوحدةاملوجزة تتضمن البيانات املالية   أنشطة البنك وشركاته التابعة (يشار إل
  

  عداد اإل أسس   ٢
ي رقـــم وفـــق ا للمجموعـــة املرحليـــة املـــوجزة املوحـــدة تـــم إعـــداد البيانـــات املاليـــة عـــن مجلـــس  التقـــارير املاليـــة املرحليـــة الصـــادر  - ٣٤ملعيـــار املحاســـ الـــدو
ر املحاســبة الدوليــ ــا مــن ة، وتتفــق كــذلك مــع معــاي ــااملتطلبــات املتعلقــة  القواعــد و  اإلمــارات العربيــة املتحــدةــي دولــة  املتطلبــات القانونيــة املعمــول 

بشـأن  ٢. صـدر القـانون االتحـادي الجديـد بدولـة االمـارات العربيـة املتحـدة رقـم لمصـرف املركـزي لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدةل التنظيمية
ـي ٢٠١٥الشركات التجارية (قانون الشركات لدولة االمارات العربية املتحدة لسـنة  ـي وتـم ت ٢٠١٥ابريـل  ١)  ُيسـمح . ٢٠١٥يوليـو  ١فعيلـه 

ام بقــانون الشــركات لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لســنة  ــ وفقــًا لألحكــام االنتقاليــة  ٢٠١٧يونيــو  ٣٠بحلــول  ٢٠١٥للشــركات ضــمان االل
ـــرات املطلوبـــة بموجـــب قـــانون الشـــركات لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لســـنة  ـــي القـــانون. يقـــوم البنـــك حاليـــًا بتطبيـــق كافـــة التغ الـــواردة 

٢٠١٥.  
  املجموعة.عمليات  غالبية ا تسود التـيا العملة إذ أبدرهم اإلمارات  املرحلية املوجزة املوحدة تم عرض البيانات املالية

ـي  السياسات املحاسـبية املطبقـة مـع تلـك السياسـات املتبعـة تتفق ر  ٣١ـي إعـداد البيانـات املاليـة املوحـدة السـنوية للمجموعـة للسـنة املنتــهية  ديسـم
٢٠١٥.  

ـــي البيانـــات جميـــع املعلومـــات املطل املرحليـــةاملـــوجزة املوحـــدة  ال تتضـــمن هـــذه البيانـــات املاليـــة ـــي أن ُتقـــرأ املاليـــة املوحـــدةوبـــة  لبيانـــات بـــالرجوع ل، وينب
ــــي  يــــة  ر  ٣١املاليــــة املوحــــدة للمجموعــــة للســــنة املن ــــى ذلــــك، ال تعتبــــ٢٠١٥ديســــم ــــرة مــــن ـ. باإلضــــافة إ ــــى  ٢٠١٦ينــــاير  ١ر نتــــائج الف  ٢٠١٦ يونيــــو ٣٠إ

ر  ٣١ي  ال ستنتهللسنة املالية من املمكن توقعها  التـي للنتائجبالضرورة مؤشرا    .٢٠١٦ديسم
  

ر الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة   ٣   تطبيق املعاي
ر املطبقة بشكل مسبق ر املفعلة بعد أو غ ر الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ   املعاي

رات  ر والتعديالت والتفس ا بعد:لم تقم املجموعة بالتطبيق املسبق للمعاي   الجديدة التالية ال تم إصدارها ولم يعمل 
ر الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة ـــــــــا للفتــــــــــرات   املعاي معمـــــــــول 

ـــــي  الســـــنوية التــــــي تبـــــدأ 
  أو بعد

  ي إلعداد التقارير املالية رقم ي إلعداد التقا ٩تم إصدار املعيار الدو رة (املعيار الدو  ٩رير املالية رقم ي نسخته األخ
ي يوليو ٢٠١٤( األدوات املالية ويتضمن املتطلبات املتعلقة بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة  ٢٠١٤)) 

ى متطلبات تصنيف وقياس املوجودات املالية، كما  التحوط العام وإلغاء االعتـراف. ويضفي هذا املعيار تعديالت ع
 فاض القيمة املتوقعة.يقدم نموذجًا جديدًا لخسارة انخ

ى أدوات الدين  ستيم العمل بفئة جديدة من فئات قياس القيمة العادلة من خالل االدخل الشامل اآلخر ع
ا ضمن نموذج أعمال ُيَحقق الغرض املرجو منه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  املحتفظ 

  املوجودات املالية.
ى أدوات الدين املقاسة  وسيتم تطبيق نموذج انخفاض ى أساس الخسائر االئتمانية املتوقعة ع قيمة جديد يقوم ع

بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذمم اإليجارية املدينة، وموجودات العقود 
ي. رمة خطيًا وعقود الضمان املا  وبعض تعهدات القروض امل

 

  ٢٠١٨يناير  ١
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  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ي الستة أشهرلف ية    )يتبع( ٢٠١٦ يونيو ٣٠ املن

 

ر الدولية لل   ٣   (يتبع) تقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق املعاي
ر املفعلة بعد أو  ر الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصـدار وغ ر املطبقة بشكل مسبق املعاي   غ

ر الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة ـــــــــا للفتــــــــــرات   املعاي معمـــــــــول 
ـــــي  الســـــنوية التــــــي تبـــــدأ 

  أو بعد
  ي إلعداد التقارير املالية رمة مع العمالء:  ١٥املعيار الدو ي إلعداد التقارير املالية اإليرادات من العقود امل يقدم املعيار الدو

رمة مع العمالء. ١٥ ى جميع العقود امل ن تطبيقه ع ى خمس خطوات يتع    نظامًا قائمًا وحيدًا يرتكز ع
  ٢٠١٧يناير  ١

  
ى البيانات املالية رات والتعديالت ال سيتم تطبيقها ع ر والتفس رة ال  املرحلية املوحدةاملوجزة  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعاي ي الف للمجموعة 

رات والتعديالت أي ٢٠١٧يـناير  ١تبـدأ اعتبارًا من  ر والتفس ا. كما وتتوقع املجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعاي ، أو عندما تكون معمواًل 
ى البيانات املالية ر جوهري ع ي لها، وذلك باستثناء املعيار  املرحلية املوحدةاملوجزة  تأث رة التطبيق األو ي ف ي إلعداد التقارير املالية  للمجموعة  الدو

  .٩رقم 
ي إلعداد التقارير املالية رقم  ائية من املعيار الدو ى الرغم من أنه قد ينتج عن تطبيق النسخة ال ى املبالغ املرصودة  ٩وع رًا جوهريًا ع تأث

ي البيانات  ملالية واملطلوبات املالية للمجموعة، ،إال أنه ال يمكن عمليًا للمجموعة بشأن املوجودات ا املرحلية املوحدةاملوجزة واإلفصاحات الواردة 
ى أن تجري املجموعة مراجعة شاملة ومفصلة للمعيار. رات الناتجة عن التطبيق وذلك إ   تقديم تقدير معقول بشأن التأث

  

  األحكام والتقديرات  ٤
ــــى تطبيــــق السياســــات املحاســــبية و القــــيم املدرجــــة  اتخــــاذيتطلــــب إعــــداد املعلومــــات املاليــــة املرحليــــة مــــن اإلدارة  راضــــات تــــؤثر ع أحكــــام وتقــــديرات واف

  للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 
ا  التـيإن األحكام الهامة ، فاملرحلية املوجزة املوحدة لغرض إعداد هذه البيانات املالية إدارة املجموعة لتطبيق السياسات املحاسبية واملصادر وضع

ر املؤكد اتالرئيسية للتقدير  ي  ةغ ية  ي وللسنة املن ي البيانات املالية املوحدة كما  ر  ٣١متوافقة مع تلك املستخدمة    .٢٠١٥ديسم
  

  إدارة املخاطر املالية   ٥
ـي  ـي البيانـات املاليـة املوحـدة كمـا  ـا  ـا متوافقـة مـع تلـك املفصـح ع يـة إن أهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة والسياسـات املتعلقـة  وللسـنة املن

ر  ٣١ي    .٢٠١٥ديسم
  
  توحيد البيانات املاليةأساس    ٦

للبــــنك تتحقـــق الســـيطرة عنـــدما يكـــون ته. واملنشـــآت الخاضـــعة لسيــــطر  للبنـــكالبيانـــات املاليـــة  املرحليـــة املوحـــدةاملـــوجزة  البيانـــات املاليـــة هـــذه تتضـــمن
ا، والقـدرة ع ي العوائد املتغيـرة، من ارتباطها باملنشأة املستثمر  ا، التعرض للعوائد، أو الحقوق  ى املنشأة املستثمر  ـى ممارسـة السـلطة السلطة ع

ا للتأث ى املنشأة املستثمر  ا.ع ى قيمة عوائد املنشأة املستثمر    ر ع
البيانات املالية للبنك واملنشآت التابعة التالية. لقد تم إعداد البيانـات املاليـة للشـركات التابعـة لـنفس  املرحلية املوجزة املوحدة تضم البيانات املالية

رة املالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة ملا يستخدمه ال   بنك.الف
ن أعضاء املجموعة.   عند توحيد البيانات املالية، يتم استبعاد كافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الداخلية ب

ى الشركات التابعة كمعامال  ا فقدان البنك للسيطرة ع ي الشركات التابعة التـي ال ينتج ع ي حصص املجموعة  رات  ت تتم املحاسبة عن التغ
ي الشركات التابعة.  يتم ملكية. يت ي حصصهم  رات  ر املسيطرة لتعكس التغ رية لحصص البنك وحصص حقوق األطراف غ م تعديل القيم الدف

ر املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع/ مستحق ا ن مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غ ي حقوق امللكية بالفروق ب راف مباشرة  لدفع االع
ى أو املقبوض/    .مساهم البنكمستحق القبض، وتوزع مباشرة ع
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

   املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي الستة أشهرلف ية    (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ املن

  
  (يتبع) توحيد البيانات املاليةأساس    ٦

 

ي: البنكإن الحصص اململوكة من  ي كما ي ر مباشر  ا بشكل مباشر أو غ   ي الشركات التابعة املحتفظ 
 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة التأسيس  نسبة اإلمتالك إسم الشركة التابعة
  ٢٠١٥  ٢٠١٦        

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

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

  االستثمار  اإلمارات العربية املتحدة  ٢٠٠٩  %١٠٠  %١٠٠  كابيتال ش.م.ح بوس
        

 تجارة عامة  اإلمارات العربية املتحدة   ٢٠٠٨ %١٠٠ %١٠٠ بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.
   بوريالس جلف ش.م.ح

  
  ليمتدبوس للتمويل 

  

١٠٠%  
  

١٠٠%  

١٠٠%  
  

١٠٠%  

٢٠١١  
  

٢٠١٥  

 اإلمارات العربية املتحدة
  

  جزر كايمان
  
 

طوير االستثمار وتأنشطة 
  العقارات 

 أنشطة تمويلية

        

  

  نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية  ٧
  

ي    بنوك املركزية:تحليل نقد وأرصدة املجموعة لدى(أ) فيما ي
ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم

      ألف درهم    ألف درهم
ر مدققة)    (مدققة)       (غ
ي الصندوق     ٥٤٫٤٨٤    ٦٨٫٣٧٠   نقد 

  قانونية ودائع    ١٫١١٤٫٩١٦    ١٫٠٨٦٫٨٣٥
   حسابات جارية    ٧٣٠٫٩٠٥    ٢٫١٤٧٫٢٨١
  شهادات إيداع     ٢٫٥٣٢٫٢٥٨    ٣٫١٣٣٫٧٠٩
٤٫٤٣٢٫٥٦٣    ٦٫٤٣٦٫١٩٥      

  

ي للنقد  ي التحليل الجغرا   واألرصدة لدى البنوك املركزية:(ب) فيما ي
  

ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
ت العربية املتحدةابنوك خارج دولة اإلمار     ١٫٦٢٤٫٣٦٨    ١٫٧٦٠٫٩٨٤

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة    ٢٫٨٠٨٫١٩٥    ٤٫٦٧٥٫٢١١

٤٫٤٣٢٫٥٦٣    ٦٫٤٣٦٫١٩٥      
  
  
  

لـــــدى بنـــــوك مركزيـــــة مختلفـــــة وذلـــــك كحســـــابات تحـــــت الطلـــــب، ودائـــــع ألجـــــل وودائـــــع أخـــــرى حســـــب ودائـــــع قانونيـــــة يتطلـــــب مـــــن املجموعـــــة االحتــــــفاظ ب
لــدى البنــوك املركزيــة غيـــر متــوفرة لتمويــل العمليــات اليوميــة للمجموعــة. ومــع ذلــك، وافــق املصــرف املركــزي الودائــع القانونيــة . إن القانونيــةاملتطلبــات 

ــــى حــــد ٤٣١٠/٢٠٠٨لدولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة  بموجــــب الــــبالغ رقــــم  راض إ % مــــن متطلبــــات اإلحتيــــاطي بالــــدرهم اإلمــــاراتي ١٠٠، للبنــــوك بــــاالق
ـــي   ٣١( مليـــون درهـــم ٥١٣اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لـــدى املصـــرف املركـــزي لدولـــة الودائـــع القانونيـــة  ت، بلغـــ٢٠١٦ ويونيـــ ٣٠والـــدوالر األمريكـــي. كمـــا 

ر    مليون درهم). ٤٩٨: ٢٠١٥ديسم
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

   املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ي الستة أشهرلف ية    (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ املن

  مستحقة من البنوكودائع وأرصدة   ٨
  
  

ي تحليل ودائع وأرصدة املجموعة املستحقة من   بنوك:ال(أ) فيما ي
ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم

      ألف درهم    ألف درهم
ر مدققة)    (مدققة)       (غ

        

 تحت الطلب    ٦١٢٫٩١٧    ٧٠٥٫٥١١
  ألجل    ٢٣٤٫٠٩٨    ٣٦٦٫٩٠٤

  إيداعات الشراء العكس    ٤٨٣٫٦٦٧    -
١٫٣٣٠٫٦٨٢    ١٫٠٧٢٫٤١٥      

  
  

ى سندات بقيمة عادلة تبلغ  ا الحصول ع ر  ٣١ألف درهم ( ٤٨٨أبرم البنك اتفاقيات إعادة شراء تم بموج ء) كضمان  -٢٠١٥ديسم ال 
ذه السندات املستلمة كضمان.مقابل إيداعات النقد. ويحتفظ الطرف املقابل    باملخاطر واملزايا املتعلقة 

      
  

  
ي   ي التحليل الجغرا   :البنوك من ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل(ب) فيما ي

ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
ت العربية املتحدةابنوك خارج دولة اإلمار     ١٫١٠٥٫٥٧٦    ٧٢٣٫٣٨٢
 العربية املتحدةبنوك داخل دولة اإلمارات     ٢٢٥٫١٠٦    ٣٤٩٫٠٣٣

١٫٣٣٠٫٦٨٢    ١٫٠٧٢٫٤١٥      
  

ي  ٩   قروض وسلفيات، صا
  
  
  

ي تحليل لقروض وسلفيات    املقاسة بالتكلفة املطفأة: املجموعة(أ) فيما ي
  

ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
ى املكشوف    ٩٫٥٣٣٫٦٣١    ٨٫٩١٦٫١٦٠   السحب ع
  قروض تجارية    ٦٫٣١٥٫١٠٣    ٦٫١٣١٫٠٢٠
  أوراق قبض    ٦٦٥٫٩٧٢    ٧٨٩٫٢١٣
  أخرى  سلف    ٨٦٢٫٥٨٦    ٩٩٥٫٥١٣

ي للقروض و السلفيات     ١٧٫٣٧٧٫٢٩٢    ١٦٫٨٣١٫٩٠٦   املبلغ االجما
  يطرح: مخصص انخفاض القيمة    )١٫٥٣٦٫٨٧٣(    )١٫٥٢٤٫٤٤٢(
  يطرح: فوائد معلقة    )٢٨٥٫٩٤٧(    )٢٧٠٫٨٤٣(

١٥٫٥٥٤٫٤٧٢    ١٥٫٠٣٦٫٦٢١      
  

ي  ي (ب) فيما ي   للقروض والسلف للمجموعة:التحليل الجغرا
  

ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات داخل    ١٤٫٥٠٤٫٧٣٣    ١٤٫٢٢٢٫٢٠٠
 اإلمارات العربية املتحدة دولة وسلفيات خارجقروض     ٢٫٨٧٢٫٥٥٩    ٢٬٦٠٩٫٧٠٦

١٧٫٣٧٧٫٢٩٢    ١٦٫٩٣١٫٩٠٦      
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ي الستة أشهرلف ية    (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ املن

  
ي  ٩   (يتبع) قروض وسلفيات، صا

  
  

ي املخصص خالل  (ج)  رةيتم اظهار القروض والسلف بالقيمة الصافية بعد أخذ مخصص انخفاض القيمة. إن الحركة  ي: الف   ي كما ي

 

  
  أخرى موجودات مالية   ١٠

ي امل   :وجودات املالية األخرى للمجموعةفيما ي
ر  ٣١     ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم

    ألف درهم    ألف درهم
ر مدققة)    (مدققة)     (غ

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

  ملكية مدرجة اسهم  ٢٨٫٣٧٠    ٢١٫٥٠٠
ر مدرجة ديـنسندات   ٣٨٫٦٥١    ٦٨٫٦٠٤   غ
٦٧٫٠٢١    ٩٠٫١٠٤    

  ) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٢(      
  ملكية مدرجة اسهم  ١١١٫١٥٦    ١٠١٫٨٠٠

ر مدرجة اسهم  ١٫٠٢١٫٣١٠    ١٫٠٢٢٫٩٧٤   ملكية غ
١٫١٣٢٫٤٦٦    ١٫١٢٤٫٧٧٤    

        

  مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة  ١٫١٩٩٫٤٨٧    ١٫٢١٤٫٨٧٨
  املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة      

  سندات ديـن  ٦٧٤٫٨٥١    ٥٢٧٫٣٣٠
  مجموع املوجودات املالية األخرى   ١٫٨٧٤٫٣٣٨    ١٫٧٤٢٫٢٠٨

  

 
ي دبي وسوق  أبوظ لألوراق املالية سوق ( املالية لألوراق املتحدة العربية اإلمارات دولة أسواق ي ي املدرجة االستثمارات أغلبية إن   .)املا

  

  
 
 
  
  

ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
          

رة / السنة    ١٫٥٢٤٫٤٤٢    ١٫٣٤٧٫٣٧٧ ي بداية الف  الرصيد 
ردادات(    )٧٣٤(    ١٫٥١٠ يإنخفاض القيمة من خالل إضافات  )/اس   ، صا

  إضافات     ٩٨٫٩٨٤    ٣٨٦٫٤٩٠
  تحويل من الفوائد املعلقة    ١١٫٠٠٠    -
  شطوبات    )٣٤٫٢١٣(    )١٣٨٫٧٣٦(
ردادات    )٦١٫٦٠٦(    )٧٢٫١٩٩(   اس

رة / السنةالرصيـد     ١٫٥٣٦٫٨٧٣    ١٫٥٢٤٫٤٤٢ اية الف   ي 
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ي الستة أشهرلف ية    (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ املن

  
  (يتبع) موجودات مالية أخرى   ١٠

  
ي تفصيل محفظة املوجودات املالية األخرى    حسب املنطقة الجغرافية: فيما ي

  

ر  ٣١         ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
       

  دولة اإلمارات العربية املتحدة    ٣٠٢٫٨٧٧    ٢٢٣٫٢١٠

٨٫٨٩٣    ٥٫٧٥٤    
ي األخرى (فيما عدا دولة اإلمارات العربية  دول مجلس التعاون الخلي

  املتحدة)
ي)    ١٫٥٦٢٫٤٥٦    ١٫٥١٣٫١٣٢   الشرق األوسط (فيما عدا دول مجلس التعاون الخلي

  اوروبا    ١١٢    ١١٢
١٫٨٧٤٫٣٣٨    ١٬٧٢٤٫٢٠٨      

  
  موجودات أخرى   ١١

ر  ٣١      ٢٠١٦ يونيو ٣٠   ٢٠١٥ديسم
    ألف درهم  ألف درهم

ر مدققة)  (مدققة)       (غ
   حسابات متقابلة –قبوالت   ١٫١٢٢٫٩٤٥  ١٫٤٤١٫١٤٨
ا مقابل سداد ديون موجودات   ٨٠٢٫٦٥٨  ٧٩٨٫٢١٢  مستحوذ عل
 ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات   ٢٠٣٫٣٣٠  ٢٠٣٫٣٣٠

 ة وإيرادات مستحقةحسابات مقاصة مدين   ٥٥٫٠٤٥  -
  فوائد مستحقة القبض   ١٢٫٥٩٥  ٢٠٫٥٠٤
  مصاريف مدفوعة مقدماً    ٢١٫٣١٦  ٩٫٦٠٠
 املوجبة للمشتقاتالقيمة العادلة    ٥٤٫٥٤٣  ١٫٩٤٥

 أخرى   ٤٣٫٩٢٢  ٤٤٫٨٥٩
٢٫٣١٦٫٣٥٤  ٢٫٥١٩٫٥٩٨    

  

  ودائع العمالء   ١٢
ي تحليل ودائع العمالء:   فيما ي

ر  ٣١        ٢٠١٦ يونيو ٣٠     ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
  حسابات جارية وأخرى     ٤٫٤٧٢٫٠٣٧    ٤٫٠٠٨٫٣٩٧
ر    ١٫٧٢٥٫٣١٩    ١٫٦٣٤٫٧٣٨   حسابات توف

  ألجلودائع     ١٢٫٠٠٢٫٧٩٥    ١٣٫٨٤٦٫٦٨٠
١٨٫٢٠٠٫١٥١    ١٩٫٤٩١٫٨١٥      
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

  

  أرصدة مستحقة للبنوكع و ودائ  ١٣
ي تحليل للودائع واألرصدة    املستحقة للبنوك:فيما ي

ر  ٣١        ٢٠١٦ يونيو ٣٠     ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
 تحت الطلب    ٦٠٫٥١١    ٨٣٩

  ألجل    ٧٤٫٠٩٢    ٤٤٫٦٤٠
١٣٤٫٦٠٣    ٤٥٫٤٧٩      

  

ي    ي التحليل الجغرا   للبنوك: ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل(ب) فيما ي
  

  اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل    ٨٣٫٩٦٦    -
  اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك خارج    ٥٠٫٦٣٧    ٤٥٫٤٧٩
١٣٤٫٦٠٣    ٤٥٫٤٧٩      

  

  أخرى  مطلوبات  ١٤
ر  ٣١      ٢٠١٦ يونيو ٣٠   ٢٠١٥ديسم

    ألف درهم  ألف درهم
ر مدققة)  (مدققة)       (غ

  متقابلة حسابات – قبوالت   ١٫١٢٢٫٩٤٥  ١٫٤٤١٫١٤٨
ن الخدمة اية مكافآت مخصص   ٤٠٫١٠٥  ٣٩٫٣٧٤  للموظف
  الدفع مستحقة فوائد   ٨٧٫٨٣٢  ٨٤٫٨٥٨
ر إيرادات   ٢٨٫٢٤٨  ٢٢٫٣٦٢  مكتسبة غ
 املدراء شيكات   ١٩٫٠٦٨  ٢٤٫١٧٤
 وأخرى  مستحقة مصروفات   ٦٤٫٠٨٩  ٧٦٫٩٤٣

 للمشتقات السالبة العادلة القيمة    ٢٫٦٦٧  ٨٢٣

١٫٣٦٤٫٩٥٤  ١٫٦٨٩٫٦٨٢      

  دين مصدرة سندات   ١٥
ر مضمونة، ٢٠١٥يونيو  ٨ي  ى تمويل من خالل إصدار سندات دين رئيسية غ ("السندات") بمبلغ  سنوات ٥، إستحقاق قام البنك بالحصول ع

ي  مليون درهم)عن طريق شركة بوس للتمويل ليمتد, شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك, مؤسسة ١٫٨٣٦مليون دوالر أمريكي (أي ما يعادل  ٥٠٠
ي املئة تستحق الدفع نصف سنويا , ومدرجة  ٣٫٣٧٤جزر كايمن. إّن السندات مضمونة بالكامل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة سنوية قدره 

  ي بورصة إيرلندا.
  

  خزيـنةالوأسهم  رباحاأل توزيعات   ١٦

  توزيـعات أرباح
ي إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ  ى توزيعات  ٢٠١٦ أبريل ٣٠وافق املساهمون  مليون ١١٠( %  أسهم خزينة٥٫٢٤بقيمة ع

مليون  ٩٩٫٥%  توزيع أسهم خزينة(٤٫٩٨مليون درهم و ٧١٫٥% بقيمة ٣٫٤: توزيعات أرباح نقدية بمعدل٢٠١٤(مليون درهم  ٢٢٠سهم) بقيمة 
ى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  قيد التوزيع وذلك بالتنسيق مع الجهات املعنية. ،)مليون درهم ١٩٧بقيمة  )سهم كما وافق املساهمون أيضًا ع

رعات بقيمة  ٧٫٥: ٢٠١٤مليون درهم ( ٧٫٥بقيمة  كما وافق املساهمون أيضًا  مليون درهم). ٢٫٥: ٢٠١٤مليون درهم ( ٢٫٥مليون درهم) وهبات وت
ى تخصيص م ى  ٣٠بلغ بقيمة ع ى احطياتي الطوارئ مليون درهم إ     .ا

  

رايـر  ٦وخالل الجمعية العموميـة السـنوية املنعقـدة بتـاريخ  ـى  ٢٠١٦ف ملسـاهم بنـك اإلمـارات لبنـان ش.م.ل، شـركة تابعـة للبنـك، وافـق املسـاهمون ع
ــر املســيطرة البالغــة  ٩٫٢: أربــاح نقديــة بقيمــة ٢٠١٤مليــون درهــم ( ١١٫٠توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  مليــون  ٢٫٢مليــون درهــم) مــن حصــص األطــراف غ

ى ما تقدم، تم دفع مبلغ  ١٫٨: ٢٠١٤درهم (   مليون درهم). ٣٫١: ٢٠١٤مليون درهم مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة ( ٣٫١مليون درهم). عالوة ع
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

  
ى السهم  ١٧   العائد ع

ي: ى النحو التا رة ع ى املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل الف رة ع ى السهم وذلك بقسمة ربح الف   تم احتساب العائد ع
رة السـتة  ي لف ية  ي   يونيو ٣٠أشهر املن ية  رة الثالثة أشهر املن     يونيو ٣٠لف

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥    
ر مدققة) ر مدققة)  (غ ر مدققة)  (غ ر مدققة)  (غ     (غ

          

ى السهم            العائد األساس ع
ى  العائـدالربح   ٩١٫٥٦٨  ٨٨٫٠٩٦  ١٧٠٫٢٣٩  ١٧١٫٣٦٤ رةخالل  مالكي البنكإ   (ألف درهم) الف

          

  ملالكي البنكالربح املتاح   ٩١٫٥٦٨  ٨٨٫٠٩٦  ١٧٠٫٢٣٩  ١٧١٫٣٦٤
          

ـــــرة   ٢٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٦٧٫٥٥٨  ٢٫١٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٦٧٫٥٥٨ بـــــآالف (املتوســـــط املـــــرجح لعـــــدد األســـــهم القائمـــــة خـــــالل الف
  )األسهم

        

ى السهم (درهم)  ٠٫٠٤٤    ٠٫٠٤٣  ٠٫٠٨١   ٠٫٠٨٣   العائد األساس ع
  

  
ي    ٣، لم يكن هنالك أي تخفيض محتمل لألسهم القائمة٢٠١٥ يونيو ٣٠و ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما 

ر  املصدرةاملرجح لعدد األسهم العادية  املتوسطتم تعديل  نخالل الف ن املنتـهيت الصادرة خالل  املنحةلتعكس أسهم  ٢٠١٦و  ٢٠١٥ يونيو ٣٠ي  ت
ي  رة املنتـهية    .٢٠١٦ يونيو ٣٠الف

  
  

امات ومطلوبات طارئة  ١٨   ال
ر  ٣١        ٢٠١٦ يونيو ٣٠     ٢٠١٥ديسم

      ألف درهم    ألف درهم
ر مدققة)    (مدققة)       (غ

  ضمانات مالية للقروض    ٤٩٤٫٤١٢    ٧٠٦٫٧٩٤
  ضمانات أخرى     ٢٫١٦٣٫٨٢١    ٢٫٢٤٧٫٥٨٢
  اعتمادات مستندية    ١٫٢٥٠٫٢٩٥    ١٫٣٠٧٫٦٩٨

امات رأسمالية    ٤٤٫٩٢٩    ٤٤٫٩٢٩   ال
٣٫٩٥٣٫٤٥٧    ٤٫٣٠٧٫٠٠٣      
امات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية    ١٫٥٦٧٫٣٨٩    ١٫٥٥٢٫٨١٢   ال
٥٫٥٢٠٫٨٤٦    ٥٫٨٥٩٫٨١٥      
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ية الستة أشهرلف   )(يتبع ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

  

  النقد وما يعادله  ١٩
       ٢٠١٦ يونيو ٣٠     ٢٠١٥ يونيو ٣٠

      ألف درهم    ألف درهم
ر مدققة) ر مدققة)    (غ       (غ
  )٧نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية (إيضاح    ٤٫٤٣٢٫٥٦٣    ٤٫٨١٤٫٨٦٤
  )٨ ئع وأرصدة مستحقة من بنوك (إيضاحودا    ١٫٣٣٠٫٦٨٢    ١٫٧٦١٫٦٩٤

  )١٣ودائع وأرصدة مستحقة بنوك (إيضاح    )١٣٤٫٦٠٣(    )٣٤١٫٠٤٣(
٥٫٦٢٨٫٦٤٢    ٦٫٢٣٥٫٥١٥      

)١٫١١٤٫٩١٦(    )١٫٢٩٢٫٤٣٩(    
ر من استحقاق بالبنوك وأرصدة مستحقة من  ودائعيطرح:    ر أشه ٣ألك

  من تاريخ االستحواذ
  )٧إلزامية لدى البنوك املركزية (إيضاح  احتياطياتيطرح:     )١٫٣٨١٫٦٦٠(    )١٫١٢٩٫٧٨٤(

٣٫١٣٢٫٠٦٦    ٣٫٨١٣٫٢٩٢      
  

  املوجودات االئتمانية  ٢٠
ــي  ر  ٣١( مليــار درهــم  ٠٫٣ باســتثمارات بمبلــغ، تحــتفظ املجموعــة ٢٠١٦ يونيــو ٣٠كمــا  ــا  ٠٫٨: ٢٠١٥ديســم مليــار درهــم بالقيمــة العادلــة ) محــتفظ 

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

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١
ن وأعضاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا للمجموعـة واملنشـآت  ـم ضـمن سـياق أعمالهـتبـرم املجموعة معامالت مع كبار املساهم االعتياديـة  ااملتعلقـة 

  وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.
ن املجموعة والشركات التابعة الداخلية املعامالت  تم حذف ي هذا اإليضاح.عند توحيد البيانات املالية، ب ا    ولم يتم اإلفصاح ع
ي ي ياألرصدة املتعلقة باألطراف ذات العالقة املدرجة  فيما ي ي املوحد املوجز  بيان املركز املا   :واملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة املرح

  

ر  ٣١       ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة)    (مدققة)       (غ
          

  قروض وسلفيات    ٢٫٣٧٦٫٤٥٦    ٢٫١٦٢٫٤٠٢
  خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية    ٣٣٠٫٨٢٩    ٣٨٩٫٠٧٢

٢٫٧٠٦٫٢٨٥    ٢٫٥٥١٫٤٧٤      
  ضمانات  ودائع    ١٩٩٫٣٨٧    ١٦٩٫٩٤١

ي التعرض    ٢٫٥٠٦٫٨٩٨    ٢٫٣٨١٫٥٣٣   صا
  أخرى  ودائع    ٣٤١٫٢١٠    ١٢٠٫٢٣٥

  
  

ـي  ر  ٣١( %٧٢ أعضـاء مجلـس اإلدارةذات صـلة بأحـد  ملنشـآت، بلغـت القـروض ٢٠١٦ يونيـو ٣٠كما  ي ٧٤: ٢٠١٥ديسـم ي التعـرض%) مـن إجمـا  صـا
ي لهذا العضو قد انخفض بنسبة  رة من ١٧علما أن التعرض اإلجما   .٢٠١٥% مقارنة مع نفس الف
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ية الستة أشهرلف   )(يتبع ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

  
  )(يتبع املعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١

  
  

رة  ي  الستة أشهر ف ية    يونيو ٣٠املن
    

٢٠١٦    ٢٠١٥      
      ألف درهم    ألف درهم

ر مدققة) ر مدققة)    (غ       (غ
          

  إيرادات الفوائد    ٦٠٫٩٥٤    ٦٤٫٤٥٦
  مصاريف الفوائد    ٣٫٧٣٦    ٤٫٥٧٧

نالدراء املتعويضات     ١٠٫٥٨٥    ١٠٫٥٨٧   رئيسي
  
  

  معلومات القطاعات   ٢٢
ى التقارير الداخلية عن مكونات املجموعة و يتم  ي  التـيتحديد القطاعات التشغيلية بناًء ع ا بشكل منتظم من قبـل صـانع القـرار التشـغي يتم مراجع

  الرئيس وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 
ن هما:  ن رئيسي ى قطاع   ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة املجموعة إ

للشـــــركات تمثـــــل بشـــــكل رئيســـــ تقـــــديم القـــــروض والتســـــهيالت اإلئتمانيـــــة األخـــــرى والودائـــــع والحســـــابات الجاريـــــة  التــــــية البنكيـــــة التجاريـــــة و (أ) األنشـــــط
  والحكومة ومؤسسات وأفراد

  تمثل بشكل رئيس إدارة املحفظة االستثمارية للمجموعة.  التـي(ب) األنشطة البنكية االستثمارية و 
ن وفقـا ألسـعار تمثل هذه القطاعات األ  ن القطـاع ساس الذي تب عليه املجموعة تقاريرها عن املعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيـذ املعـامالت بـ

ن االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع املالئم للمصاريف.   تحددها اإلدارة مع األخذ بع
  

ي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة    باملجموعة.يمثل الجدول التا
  

ر مخصصة املجموع  غ
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية 

    التجارية
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

ر مدققة): ٦٢٠١ يونيو ٣٠           (غ

  املوجودات القطاعية    ٢٢٫٦٧١٫٠٠٥  ٢٫٣٥٧٫٩٧٣  ١٫٢٦٠٫٠١٤  ٢٦٫٢٨٨٫٩٩٢

 املطلوبات القطاعية    ١٩٫٤٥٧٫٦٩٨  ١٫٨٠٨٫١٨١  ٢٤٢٫٠١٠  ٢١٫٥٠٧٫٨٨٩
            

ر  ٣١              :(مدققة) ٥٢٠١ديسم
  املوجودات القطاعية    ٢٣٫٢١١٫٩٠٣  ٣٫٢٢٤٫٦٨٩  ١٫١٥٠٫٣٢٦  ٢٧٫٥٨٦٫٩١٨
 املطلوبات القطاعية    ٢٠٫٩٧٨٫٤٤١  ١٫٧٣٧٫٤٩٨  ٢٤٨٫٥٣٥  ٢٢٫٩٦٤٫٤٧٤
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ية الستة أشهرلف   )(يتبع ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

  

  )(يتبع معلومات القطاعات  ٢٢
  

ي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة  رة يمثل الجدول التا ي  الستة أشهر لف ية  ر مدققة):  ٢٠١٦ يونيو ٣٠املن   (غ
  

ر مخصصة املجموع  غ
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية 

      التجارية
     ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

            
ن العمالء الإيرادات من              خارجي

ي إيرادات الفوائد -    ٢٤٦٫٥١٦  ١٦٫٩١١  -  ٢٦٣٫٤٢٧  صا
ي إيرادات الرسوم والعموالت -    ٥٧٫٧٧١  -  -  ٥٧٫٧٧١   صا
  أرباح عمالت أجنبية -    ١١٫١٢٩  -  -  ١١٫١٢٩
  إيرادات اإلستثمارات -    -  ١٠٫٠٥٥  -  ١٠٫٠٥٥
  إيرادات األخرى  -    -  -  ٢٠٫٩٣٤  ٢٠٫٩٣٤
  تشغيليةإيرادات     ٣١٥٫٤١٦  ٢٦٫٩٦٦  ٢٠٫٩٣٤  ٣٦٣٫٣١٦

          
  

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية 
ي  -  )٣٦٫٤٩٩(  -  -  )٣٦٫٤٩٩(   إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صا
الك ممتلكات ومعدات -    -  -  )١٢٫٩٦٨(  )١٢٫٩٦٨(   إس
 مصاريف عموميـة وإدارية -    )١٠٩٫٥٧٢(  )١٩٫٣٣٦(  -  )١٢٨٫٩٠٨(
  إطفاء موجودات غيـر ملموسة -    -  -  )٣٫٨٩٢(  )٣٫٨٩٢(
  خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -    -  -  )٥٫٣٧٩(  )٥٫٣٧٩(

رة    ١٦٩٫٣٤٥  ٧٫٦٣٠  )١٫٣٠٥(  ١٧٥٫٦٧٠   الربح للف
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن
 

  معلومات القطاعات (يتبع)  ٢٢
  

ي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة  رةيمثل الجدول التا ي  الستة أشهر  لف ية  ر مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠املن   :(غ
  

ر مخصصة املجموع  غ
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية 

      التجارية
     ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

            
ن العمالء الإيرادات من              خارجي

ي إيرادات الفوائد -    ٢٤٦٫٩٩٦  ١١٫٥٤٠  -  ٢٥٨٫٥٣٦  صا
ي إيرادات الرسوم والعموالت -    ٦٤٫٨٤٣  -  -  ٦٤٫٨٤٣   صا
  أرباح عمالت أجنبية -    ١١٫١٦١  -  -  ١١٫١٦١

  إيرادات اإلستثمارات -    -  )٣٤٨(  -  )٣٤٨(
  إيرادات األخرى  -    ٣٠٫٣١٠  -  -  ٣٠٫٣١٠

  تشغيليةإيرادات     ٣٥٣٫٣١٠  ١١٫١٩٢  -  ٣٦٤٫٥٠٢

          
  

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية 
ي  -  )٤٩٫٢٩٩(  -  -  )٤٩٫٢٩٩(   إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صا
الك ممتلكات ومعدات -    -  -  )١١٫٢٨٩(  )١١٫٢٨٩(   إس
 مصاريف عموميـة وإدارية -    )٩٩٫١٠٨(  )١٧٫٤٨٩(  -  )١١٦٫٥٩٧(
  إطفاء موجودات غيـر ملموسة -    )٣٫٨٩٢(  -  -  )٣٫٨٩٢(
  خارجية - ضرائب الدخلمصاريف  -    -  -  )٤٫٣٦١(  )٤٫٣٦١(

  عمليات متوقفة -    -  )٣٫٤٣٨(  -  )٣٫٤٣٨(
رة    ٢٠١٫٠١١  )٩٫٧٣٥(  )١٥٫٦٥٠(  ١٧٥٫٦٢٦   الربح للف

            
ن القطاعـــات خـــالل هـــذه ا الناتجـــةتمثـــل اإليـــرادات الـــواردة أعـــاله اإليـــرادات  ن. لـــم تـــتم أيـــة عمليـــات بيـــع بـــ ـــرةمـــن العمـــالء الخـــارجي  يونيـــو ٣٠( لف

ن القطاعـــــات ال يـــــتم تحديـــــدها مـــــن قبـــــل اإلدارة لغـــــرض  : ال ٢٠١٦ ن القطاعـــــات، تكلفـــــة األمـــــوال وتخصـــــيص النفقـــــات بـــــ ء). إن املعـــــامالت بـــــ ـــــ
ي نفس السياسات املحاسبية التـي تستخدمها املجـموعة.   تخصيص املوارد. إن السياسات املحاسبية لتقارير القطاعات، 

  

ن قطاعات: ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص امل   وارد ب
  

 ي التقارير قطاعات للجميع املوجودات  ُتخصص وبعـض األخـرى باستثناء املمتلكات واملعدات والشهرة واملوجودات غيـر امللموسة املتضمنة 
ي املوجودات األخرى و     املبالغ املدرجة 

 ي التقارير قطاعات للجميع املطلوبات  ُتخصص ي املطلوبات األخرى باستثناء بعض املبالغ املتضمنة   . املدرجة 
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن
 

 معلومات القطاعات (يتبع)  ٢٢
  

  املعلومات الجغرافية
ن  نتمارس املجموعة أعمالها ضمن قطاع ن رئيسي "). –جغرافي ا "البلد األجن   اإلمارات العربية املتحدة (بلد املنشأ) ولبنان (يشار إل

ي موضحة أدناه: ن واملعلومات عن املوجودات غيـر املتداولة حسب القطاع الجغرا   إن إيرادات املجموعة من العمالء الخارجي
  

      بلد املنشأ البلد األجن املجموع
     ألف درهم درهمألف  ألف درهم

        ٢٠١٦   

٢٨٧٫٥٧٦  ٧٥٫٧٤٠  ٣٦٣٫٣١٦    
رة  تشغيليةإيرادات  ن) لف ي  الستة أشهر (من العمالء الخارجي ية   يونيو ٣٠املن
ر مدقق) ٢٠١٦  (غ

ي    ١٫٦٢٥٫٩٨٤  ٣٤٨٫٠٠٨  ١٫٩٧٣٫٩٩٢ ر املتداولة كما  ر مدقق) ٢٠١٦ يونيو ٣٠املوجودات غ   (غ

          

        ٢٠١٥   

٢٩٩٫٣٣١  ٦٥٫١٧١  ٣٦٤٫٥٠٢    
رة  تشغيليةإيرادات  ن) لف ي  الستة أشهر (من العمالء الخارجي ية   يونيو ٣٠املن
ر مدقق) ٢٠١٥  (غ

ي     ٥٨١٫٤٦٠  ٢٧١٫٥٥١  ٨٥٣٫٠١١ ر املتداولة كما  ر مدقق) ٢٠١٥ يونيو ٣٠املوجودات غ   (غ
  

  املالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٣
ي السعر الذ ني قد يتم به استبدال أي من املوجودات أو تسوية أي من املطلوبات القيمة العادلة  أطراف مطلعة  وفق معاملة منظمة ب

ي إتمام تلك املعاملة. ا الرغبة  ن فروقات تنشأ فقد وطبقًا لذلك، ولد رية القيمة ب . إن تحديد تعريف القيمة العادلة هو والقيمة العادلة الدف
ي أعمالها بدون النية أو الحاجة لتقليص حجم أعمالها بشكل ملحوظ، أو إبرام معامالت وفق راض الذي يفيد بأن املـاالفت جموعة ستستمر 

  شروط مجحـفة.
  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائراإلستثمارات 
  

ا ب ي األوراق املالية تمثل اإلستثمارات املحتفظ  لحصـول افرصـة  تمنح املجموعة التـيالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات 
ى عائدات . تتضـمن تلـك االسـتثمارات أوراق ملكيـة مدرجـة تسـتند قيمهـا وتعزيــز رأس املـال أرباح ومكاسـب املتـاجرةتوزيعات األرباح و من خالل  ع

ى أسعار اإلغ العادلة ـي ع ي الـذي ٢٠١٦ يونيـو ٣٠الق املعلنة كما  ، كمـا تتضـمن سـندات غيــر مدرجـة تسـتمد قيمهـا العادلـة مـن التقييـيم الـداخ
ي التقييم مستوحاة من أسعار أو نسب السوق املالح ر املقبولة بشكل عام، علمًا بأن جميع املدخالت املستخدمة    ظة.يتم وفقًا ألنظمة التسع

  

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

ــا، ويتضــمن ذلــك املقارنــة مــع أدوات مشــا ــرف  ر املع ــى نمــاذج خصــم التــدفقات النقديــة ونمــاذج التســع ة يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إ
ر الخيارا   ت وطرق التقييم األخرى املستخدمة عادًة من قبل السوق.عند توفر بيانات سوق وتحاليل التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسع
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

  املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 
رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

 

  )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٣
  القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة

  

ـي الجـدول أدنـاه،  ن  ـي البيانـات املاليـةتـرى باسـتثناء مـا هـو مبـ ريــة املدرجـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة الـواردة  املــوجزة  اإلدارة أن القـيم الدف
  تقارب قيمها العادلة. املرحلية املوجزة املوحدة ي البيانات املاليةاملقاسة بالتكلفة املطفأة  املرحلية املوحدة

  
ر  ٣١  ٢٠١٦ يونيو ٣٠    ٢٠١٥ديسم
رية   رية   القيمة العادلة   القيمة الدف  القيمة العادلة  القيمة الدف
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
ر مدققة)  ر مدققة) (غ  )مدققة( )مدققة( (غ

         موجودات مالية

  ٥٢٧٫٧٥٢  ٥٢٧٫٣٣٠ ٦٧٥٫٩٧٨ ٦٧٤٫٨٥١ موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -
  

ى أساس أسعار السوق.املقاسة القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى  ُتب   بالتكلفة املطفأة ع
  

ي ي بيان املركز املا ي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة     املوحد املرح
ي تحلياًل لألدوات املالية التـي يتم قياسها بعد  ـى املسـتويات مـن يقدم الجدول التا ي بالقيمة العادلة، مقسمة إ ـى  ١االعتـراف األو ـى  ٣إ اسـتنادًا إ

ا مالحظة القيمة العادلة.   الدرجة التـي يمكن ف
  

  ـــي أســـواق األوراق املاليـــة النشـــطة للموجـــودات أو  ١املســـتوى ـــي تلـــك املســـتمدة مـــن األســـعار املتداولـــة (غيــــر املعّدلـــة)  قيـــاس القيمـــة العادلـــة 
 املطلوبات املطابقة.

  ـــي تلـــك املســـتمدة مـــن  ٢املســـتوى ـــر أخـــرى  مـــدخالتقيـــاس القيمـــة العادلـــة  ـــي ١األســـعار املدرجـــة ضـــمن املســـتوى ( غ ـــا  ) التــــي يمكـــن مالحظ
ــا األسـعار ا ــي األسـعار) أو بشــكٍل غيـــر مباشـر (أي املســتمدة مــن األسـعار، بمــا ف ــي أســـواق املوجـودات أو املطلوبــات، إمــا مباشـرًة (كمــا  ملدرجـــة 

 غيـر نظاميـة).
  ـــي تلــك املســـتمدة مــن تقنيـــات التقيــيم التـــي تشـــمل مــدخالت للموجـــودات أو املطلوبــات التــــي ال تســتند  ٣املســتوى  ـــيقيــاس القيمـــة العادلــة 

ا  ى مالحظا  بيانات السوق (بيانات غيـر ملحوظة).إ
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

   ليةاملرح إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

 
  )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٣

ي ي بيان املركز املا ي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة    )يتبع( املوحد املرح
  

     املستوى األول    املستوى الثاني   املستوى الثالث    املجموع
ر مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   (غ

                  

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة             
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر            

  ملكية ُمدرجة اسهم    ٢٨٫٣٧٠    -    -    ٢٨٫٣٧٠
  مدرجـة غيـر دين  سندات    -    ٣٨٫٥٦١    -    ٣٨٫٥٦١

          
    

  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر            
  ملكية مدرجة اسهم    ١١١٫١٥٦    -    -    ١١١٫١٥٦

  مدرجة غيـر ملكية  اسهم    -    -    ١٫٠٢١٫٣١٠    ١٫٠٢١٫٣١٠

 املجموع  ١٣٩٫٥٢٦    ٣٨٫٥٦١    ١٫٠٢١٫٣١٠    ١٫١٩٩٫٣٩٧

  ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام         
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين 

١٫٨٠٨٫١٨١ - -   ١٫٨٠٨٫١٨١   سندات دين مدرجة 

  أخرى  / مطلوبات موجودات               

  للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة    -    ٥٤٫٥٤٣    -    ٥٤٫٥٤٣

  للمشتقات السالبةالقيمة العادلة    -    )٢٫٦٦٧(    -    )٢٫٦٦٧(
  

ر ٣١              )مدققة( ٢٠١٥ ديسم
  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة              
  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر            

  ملكية ُمدرجة اسهم    ٢١٫٥٠٠    -    -    ٢١٫٥٠٠
  مدرجـة غيـر دين  سندات    -    ٦٨٫٦٠٤    -    ٦٨٫٦٠٤

          
    

  العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات بالقيمة             
  ملكية مدرجة اسهم    ١٠١٫٨٠٠    -    -    ١٠١٫٨٠٠

  مدرجة غيـر ملكية  اسهم    -    -    ١٫٠٢٢٫٩٧٤    ١٫٠٢٢٫٩٧٤
 املجموع    ١٢٣٫٣٠٠    ٦٨٫٦٠٤    ١٫٠٢٢٫٩٧٤    ١٫٢١٤٫٨٧٨

  ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام                

  من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة سندات دين                 

  سندات دين مدرجة  ١٫٧٣٧٫٤٩٨   -   -    ١٫٧٣٧٫٤٩٨
                  

  أخرى  / مطلوبات موجودات                
  للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة     -    ١٫٩٤٥    -    ١٫٩٤٥

  للمشتقات السالبةالقيمة العادلة     -    )٨٢٣(    -    )٨٢٣(
  

ن املستوى  تتم أيةلم    .الحالية خالل السنة ٢و  ١تحويالت ب
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  شركة مساهمة عامة -نك الشارقة ب

 

   املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة
رة  ية الستة أشهرلف   (يتبع) ٢٠١٦ يونيو ٣٠ي  املن

 
  (يتبع) املالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٣

  
  :بالقيمة العادلة األخرى قياس القيمة العادلة للموجودات املالية   ٣تسوية املستوى 

ر  ٣١  ٢٠١٦ يونيو ٣٠   ٢٠١٥ديسم
  ألف درهـم  ألف درهـم  
ر مدققة)     (مدققة)  (غ

       

ي   ٩٧٣٫٦٦١   ١٫٠٢٢٫٩٧٤    الرصيد اإلفتتا

  ٧٧٫١٣٣   -    إضافات 

ي الدخل الشامل اآلخر الربح/ (الخسارة)  رف به    )٢٧٫٨٢٠(   )١٫٦٦٤(    املع

ائي   ١٫٠٢٢٫٩٧٤   ١٫٠٢١٫٣١٠    الرصيد ال
 

  كفاية رأس املال  ٢٤
  املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.الصادرة عن تعاميم ليتم إحتساب نسبة كفاية رأس املال وفقًا ل

  

  ٢القاعدة 
ر  ٣١ ٢٠١٦ يونيو ٣٠  ٢٠١٥ديسم

 )ة(مدقق   )ة(غيـر مدقق 
 ألف درهـم   ألف درهـم 

     قاعدة رأس املال 

  ٤٫١٧٥٫٧٧٨   ٤٫٣٤٠٫٠٥٠  ١مستوى 
  ٣٤٢٫٤٢٥   ٣٢٥٫٨٠٨   ٢مستوى 

  ٤٫٥١٨٫٢٠٣   ٤٫٦٦٥٫٨٥٨  مجموع قاعدة رأس املال
       املوجودات املرجحة حسب املخاطر

  ١٩٫٧٤٦٫٤٥٣   ١٨٫٤٧٩٫١١٣  مخاطر االئتمان
  ١٣١٫٩٣٣   ١٠١٫٧٢٠  مخاطر السوق 

  ١٫٥٠٢٫٩٥٤   ١٫٥٠٢٫٩٥٤  مخاطر تشغيلية 
  ٢١٫٣٨١٫٣٤٠   ٢٠٫٠٨٣٫٧٨٧  املرجحة حسب املخاطراملوجودات 

       
  %٢١٫١٣   %٢٣٫٢٣  نسبة كفاية رأس املال

  
  

  املرحليةإعتماد البيانات املالية املوجزة املوحدة   ٢٥
  .٢٠١٦ يوليو ٢٤اإلدارة بتاريخ وإجازة إصدارها من قبل مجلس  املرحلية املوجزة املوحدة تم إعتماد البيانات املالية

  
  


