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  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 
  

  مقدمـة
ة      -اجعة بيان المرآز المالي الموجز الموحد المرفق لبنك الشارقة    قمنا بمر وشرآاته  ") البنك ("شرآة مساهمة عام
دخل الشامل الموجز      الموجز  بيان الدخل وآٍل من  ٢٠١١مارس  ٣١آما في ، ")مجموعةال("التابعة  ان ال الموحد، بي

ان ا     ة الموجز الموحد وبي ة الموجز الموحد     الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكي دفقات النقدي رة  لت ة لفت أشهر   الثالث
اريخ ذلك الت ة ب ة إن إدارة .المنتهي ة وعرضها بصورة    المجموع ة المرحلي ات المالي ذه المعلوم داد ه ؤولة عن إع مس

ة " ٣٤عادلة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تنتاج حول      ". التقارير المالية المرحلي داء اس ذه  إن مسؤوليتنا هي إب ه
  .المعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا

  نطاق المراجعـة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية التي  "  ٢٤١٠لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

إجراء اإلستفسارات،     تتضمن مراجعة المعلومات المالية المر".  للمنشأةيقوم بها مدقق الحسابات المستقل  ام ب ة القي حلي
ة       ة وإجراءات مراجع اع إجراءات تحليلي بشكل رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وإتب

ا ال            . أخرى  الي، فإنه دقيق، وبالت ـة للت ايير الدولي ًا للمع دقيق وفق ام بالت ا من نطاق القي ـل جوهري ة أق إن نطاق المراجع
دقيق    تمكننا من ال ا الت دقيق     . حصول على تأآيد حول جميع األمور الهامـة التي يمكن أن يبينه دي رأي ت ا ال نب ذا، فإنن ل

  .بشأنها

  ستنتـاجاإل
دادها، من      المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن المعلومات الماليـة  تم إع م ي ة ل المرفق

  .٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  جميع النواحي الجوهرية،
 

 )الشرق األوسط( ند توشآديلويت
 
 
 

  سنداحةيوسفسابا
  ٤١٠رقم القيد

  ٢٠١١أبريل٢٧
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٢  
  

  بيان المرآز المالي الموجز الموحد 
  ٢٠١١ مارس ٣١ما في آ

  ديسمبر ٣١
٢٠١٠  

 مارس ٣١  
٢٠١١  

  إيضاح
   )غير مدققة(    )مدققة(

    درهـم ألف    درهـم ألف
  الموجـودات       

            

 نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية ٨    ٢,٥٨٨,٦٦٦    ١,٨٣٣,٥٥٠
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك ٩    ٢,٠٨٨,٨٤٧    ٣,٢٧٢,٤٥٢
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠    ١٢,٧٠٤,٢١٩    ١٢,١٠٦,٨٤٠

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة ١١   ٩٦٦,٨٧٠    ٨٨٨,١٠٤
 موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة ١١   ٨٨٠,٧١٠    ٩٠٢,٥٣٠
  إستثمارات عقارية    ١٤٩,٦٦٥    ١٤٩,٦٦٥
 الشهرة وموجودات ملموسة أخرى    ٢٧١,٢١٠    ٢٧٣,١٥٣
  موجودات أخرى    ٧٣٨,٨٨٦    ٩٦٤,١٠٤
  ممتلكات ومعدات    ٢٧٦,٧٠٣    ٢٢٧,٢٨٢

  
  

  
    

            

  لموجوداتمجموع ا     ٢٠,٦٦٥,٧٧٦    ٢٠,٦١٧,٦٨٠
  

  
  

      

 المطلوبات وحقوق الملكية         
            

  المطلوبات         
  ودائع العمالء ١٢    ١٤,٧٦٤,٥٦٠    ١٤,٣٧٧,٣٢٧

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك ١٣   ٣٠٠,٨٩١    ٤٢٣,٩٧٩
  مطلوبات أخرى    ٨٠٠,٨٨٢    ٨٧٠,٤٩٢
  قرض مشترك  ١٤   ٥٥٠,٩٥٠    ٥٥٠,٩٥٠

  
  

  
    

            

  مجموع المطلوبات     ١٦,٤١٧,٢٨٣     ١٦,٢٢٢,٧٤٨
  

  
  

      

  وق الملكية حق         
  المال واإلحتياطياترأس         

  رأس المال     ٢,١٠٠,٠٠٠    ٢,١٠٠,٠٠٠
  أسهم خزينة ١٥   )١٠,٧٢٣(    )٢,٦٥٧(

  احتياطي قانوني     ١,٠٨٥,٣٥٧    ١,٠٨٥,٣٥٧
  ي طوارئاحتياط    ٣٢٩,٢١٣    ٣٢٩,٢١٣
  يةإحتياطيات إضاف     ٣٠,٣٩٠    ٣٠,٣٩٠

 التغيرات المتراآمة في القيم العادلة     )٤,٩٣٨(    )١١,٤٥٤(
  األرباح المستبقاه    ٤٩٠,٩٦٤    ٦٤٠,٤٣٦

  
  

  
      

            

 مجموع حقوق الملكية للمساهمين في الشرآة األم     ٤,٠٢٠,٢٦٣    ٤,١٧١,٢٨٥
  غير المسيطرةاألطراف     ٢٢٨,٢٣٠    ٢٢٣,٦٤٧

  
  

  
      

          
  مجموع حقوق الملكية      ٤,٢٤٨,٤٩٣     ٤,٣٩٤,٩٣٢

  
  

  
      

            

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية     ٢٠,٦٦٥,٧٧٦    ٢٠,٦١٧,٦٨٠
  

  
  

      
            

 التزامات ومطلوبات طارئة  ١٧    ٦,٠٤٠,٣٨٢     ٦,١٣٧,٨٦٤
         

  
  
  
  

 أحمد النومان/السيد  فاروج نرآيزيان / السيد
 ةرئيس مجلس اإلدار  عضو تنفيذي ومدير عام

  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٣  
  

  )غير مدقق(الموحد الموجز  بيـان الدخل
 ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة شهور المنتهية في  لفترة

  
 ٣١الثالثة أشهر المنتهية في   

  مارس
 ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاحات 
  درهم ألف    درهم ألف  

      
  ٢٥٦,٠٣٤   ٢٦٦,٨٨٢    إيرادات الفوائد 

        ) ١١٨,٠٣٨(  )١٤٦,٩٢٠(   ف الفوائد يمصار
      

  ١٣٧,٩٩٦   ١١٩,٩٦٢     صافي أرباح الفوائد
      

  ٢٩,٤٩١   ٢٧,١٤٠   الرسوم والعموالت إيراداتصافي
  ٥,٤١٠   ٥,٦٤٩   أرباح صرف العمالت 

  ٤,٩٢٤   )٣,٧٧٥(  ماراتاالستث اتإيراد) / خسائر(
  ٧,٤٢٦   -   الربح من بيع شرآة زميلة

          ٤,١١٨   ٣,٥٥٦    اإليرادات األخرى 
      

  ١٨٩,٣٦٥   ١٥٢,٥٣٢    الربح التشغيلي 
ودات       ة الموج ي قيم اض ف اريف االنخف افي مص ص

  المالية
 

)٢,٥٨٤(  )٢٠,٦٢٨ (          
      

  ١٨٦,٧٨١   ١٣١,٩٠٤    التشغيليصافي الربح 
  )١,٩٤٦(  )١,٩٤٦(  إطفاء الموجودات غير الملموسة
          ) ٤٩,٥٧٩(  )٤٦,٤٠٤(  األخرىالمصاريف اإلدارية والعمومية

      
  ١٣٥,٢٥٦   ٨٣,٥٥٤    الربح قبل الضرائب 

      
          ) ١,٣٤١(  )٢,١٥١(  خارجية–مصاريف ضريبة الدخل

      
  ١٣٣,٩١٥   ٨١,٤٠٣    الربح للفترة 

        
       :موزعة آاآلتي
  ١٣٢,٧٩٦   ٧٦,٢١٣   لمساهمي الشرآة األمحقوق الملكية 

          ١,١١٩   ٥,١٩٠   غير المسيطرة األطراف
      
   ١٣٣,٩١٥   ٨١,٤٠٣          

          ٠,٠٦٣     ٠,٠٣٦    ١٦ )درهم(الربح األساسي للسهم الواحد
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٤  
  

  )غير مدقق(الموحد الموجز الشامل  بيـان الدخل
 ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة شهور المنتهية في  لفترة

  
 

 ٣١الثالثة أشهر المنتهية في  
  مارس

 ٢٠١٠   ٢٠١١ 
  درهم ألف   درهم ألف 

     
           ١٣٣,٩١٥    ٨١,٤٠٣     لفترة لربحال
         

         خرىالشاملة األالخسارة 
   ١,٢٧٨     -    إلستثمارات متاحة للبيعفي القيمة العادلة التغيرات
يمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة منقفي ال التغيرات

  -     ٢,٧٥٦    خالل الدخل الشامل اآلخر
ت مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخلخسارة بيع موجودا

  -     )٤٧٤(    الشامل اآلخر
  )٢,٥٠٠(   )٢,٥٠٠(   خالل الفترةمخصص هبات وتبرعات

           ) ٩,٦٩٥(   )٩,٧٠٠(   خالل الفترةالمدفوعةمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
         

           ) ١٠,٩١٧(   )٩,٩١٨(   الخسارة الشاملة األخرى للفترةمجموع 
         

  ١٢٢,٩٩٨    ٧١,٤٨٥    الدخل الشامل للفترةمجموع 
         
         

          :موزع آاآلتي
  ١٢١,٧٢٦    ٦٦,٩٠٢    الشرآة األملمساهمي حقوق الملكية 

  ١,٢٧٢     ٤,٥٨٣    غير المسيطرة األطراف
         
         
    ١٢٢,٩٩٨    ٧١,٤٨٥       
  
 
  
  
  
  
  .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٥  
  

  )غير مدقق(الموحد الموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة شهور المنتهية في  لفترة

  مجموع
  حقوق الملكية

غير  األطراف
  المسيطرة

حقوقمجموع
الملكية 

الموزعة على 
 مساهمي

 الشرآة األم
  األرباح

  المستبقاه

رات التغي
المتراآمة في 
 القيم العادلة

  اتحتياطيا
 إضافية

  حتياطيا
 طوارئ

  إحتياطي
 أسهم الخزينة  قانوني

  رأس
  المال

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

 )مدقق(٢٠١٠يناير١فيالرصيد  ٢,٠٠٠,٠٠٠ - ١,٠٨٥,٣٥٧ ٢٨٩,٤٦٨ ٣٠,٣٩٠ ٩٨,٤١٣  ٥٣٧,٥٤٣ ٤,٠٤١,١٧١  ٥٥,٥٢٨  ٤,٠٩٦,٦٩٩

)١١٠,٨٠٥(  ٩٨,٤٠٠  )١٢,٤٠٥(  )٢,٩١٠(  )١٥,٣١٥(  -  -  -  -  -  
تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية

IFRS ٢إيضاح(–٩رقم( 

٢,٠٠٠,٠٠٠  -  ١,٠٨٥,٣٥٧  ٢٨٩,٤٦٨  ٣٠,٣٩٠  )١٢,٣٩٢(  ٦٣٥,٩٤٣  ٤,٠٢٨,٧٦٦  ٥٢,٦١٨  ٤,٠٨١,٣٨٤  
معاد(٢٠١٠يناير١الرصيد في
 مدقق-) عرضه

 الربح للفترة - - - - - -  ١٣٢,٧٩٦ ١٣٢,٧٩٦  ١,١١٩  ١٣٣,٩١٥
 الخسارة الشاملة األخرى - - - - - ٧٠٨  )١١,٧٧٨( )١١,٠٧٠(  ١٥٣  )١٠,٩١٧(

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - - ٧٠٨  ١٢١,٠١٨ ١٢١,٧٢٦  ١,٢٧٢  ١٢٢,٩٩٨
 )١٥إيضاح(إصدار أسهم منحة ١٠٠,٠٠٠ - - - - -  )١٠٠,٠٠٠(  - -  -
 )١٥إيضاح(توزيعات أرباح - - - - - -  )٢٤٠,٠٠٠( )٢٤٠,٠٠٠( -  )٢٤٠,٠٠٠(

)١,٤٣٦(  )١,٤٣٦(  )٣٣٤(  )١,٧٧٠(  -  -  -  -  -  -  

ودات امي للموج اطي نظ إحتي
روض  داد للق ا آس تحوذ عليه المس

امي ( اطي النظ وب اإلحتي ي المطل ف
  )لبنان

)١٠٠,٠٠٠ - - - - -  )٣٤١,٤٣٦( )٢٤١,٤٣٦(  )٣٣٤(  )٢٤١,٧٧٠   

٢,١٠٠,٠٠٠  -  ١,٠٨٥,٣٥٧  ٢٨٩,٤٦٨  ٣٠,٣٩٠  )١١,٦٨٤(  ٤١٥,٥٢٥  ٣,٩٠٩,٠٥٦  ٥٣,٥٥٦  ٣,٩٦٢,٦١٢  
غير(٢٠١٠مارس٣١الرصيد في

  )مدقق
 )مدقق(٢٠١١يناير١صيد فيالر ٢,١٠٠,٠٠٠ )٢,٦٥٧( ١,٠٨٥,٣٥٧ ٣٢٩,٢١٣ ٣٠,٣٩٠ )١١,٤٥٤(  ٦٤٠,٤٣٦ ٤,١٧١,٢٨٥  ٢٢٣,٦٤٧  ٤,٣٩٤,٩٣٢

 لفترةلبح الر - - - - - -  ٧٦,٢١٣ ٧٦,٢١٣  ٥,١٩٠  ٨١,٤٠٣
 الخسارة الشاملة األخرى      ٦,٥١٦  )١٥,٨٢٧( )٩,٣١١(  )٦٠٧(  )٩,٩١٨(

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - - ٦,٥١٦  ٦٠,٣٨٦ ٦٦,٩٠٢  ٤,٥٨٣  ٧١,٤٨٥
 الخزينةتفظ بها فيمحأسهم   )٨,٠٦٦(      )٨,٠٦٦(   )٨,٠٦٦(
 )١٥إيضاح(توزيعات أرباح - - - - - -  )٢٠٩,٨٥٨( )٢٠٩,٨٥٨( -  )٢٠٩,٨٥٨(
)٨,٠٦٦( - - - -  )٢٠٩,٨٥٨( )٢١٧,٩٢٤( -  )٢١٧,٩٢٤(  -   

٢,١٠٠,٠٠٠  )١٠,٧٢٣(  ١,٠٨٥,٣٥٧  ٣٢٩,٢١٣  ٣٠,٣٩٠  )٤,٩٣٨(  ٤٩٠,٩٦٤  ٤,٠٢٠,٢٦٣  ٢٢٨,٢٣٠  ٤,٢٤٨,٤٩٣  
رغي(٢٠١١مارس٣١الرصيد في

  )مدقق
  

   .الموجزة الموحدة ن هذه البيانات المالية م أزجتي ًا الءزيضاحات المرفقة جاإلل كشت
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٦  
  

  ) غير مدقق(الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة شهور المنتهية في  لفترة

  
     مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠١١    ٢٠١٠    
     هـمدر ألف    درهـم ألف

  األنشطة التشغيلية       
  لفترةلالربح      ٨١,٤٠٣     ١٣٣,٩١٥ 

  :تعديالت لـ          
 إطفاء الموجودات غير الملموسة     ١,٩٤٦     ١,٩٤٦ 
 استهالك الممتلكات والمعّدات      ٢,٧٣٨    ٢,٧٦٥ 
 الخصم على اإلستثمارات والسندات/ )اطفاء(      )١,٩٥٤(    ٢,٥٠٩ 
 من بيع ممتلكات ومعدات )الربح/(سارةالخ      ٣٨     )  ٣٢(
  الربح من بيع إستثمارات      -     ) ٣٤(
 -     ٦,١٣٤     

خسارة القيمةالعادلة لإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
  الخسائر

  الربح من بيع شرآة زميلة       -     ) ٧,٤٢٦(
 على الموجودات الماليةصافي إنخفاض القيمة المحملة      ٢٠,٦٢٨     ٢,٥٨٤ 
                       مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبرعات والهبات المدفوعة      )١٢,٢٠٠(    )١٢,١٩٥(
            أرباح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل      ٩٨,٧٣٣     ١٢٤,٠٣٢ 
)٤٤٢,٧٩٠     )١٩٧,٤٨٦      

التي تستحق بعدوة من البنوكفي الودائع واألرصدة المستحق )الزيادة/ (النقص
  ثالثة أشهر

 البنوك المرآزيةلدىفي الودائع اإللزامية )الزيادة/ (النقص     ١,١٦٥     )٣٨,٠٤٥(
 الزيادة في القروض والسلفيات      )٦١٨,٠٠٧(    )٤٠٥,٩٦٠(
  النقص في موجودات أخرى      ٢٢٧,٧٤٣     ١٢٨,٨٣٨ 
  مالءفي ودائع العالزيادة      ٣٨٧,٢٣٣     ٣٦٨,٩٦١ 
                        النقص في مطلوبات أخرى      )١٣٢,٦٢٨(    )٢٩,٥٠٧(
            األنشطة التشغيلية)المستخدم في/ (الناتج من صافي النقد       ٤٠٧,٠٢٩     ) ٤٩,١٦٧(
  األنشطة االستثمارية          
  شراء ممتلكات ومعدات      )٥٢,٣٥٢(    )٧٢٢(
  عوائد بيع ممتلكات ومعدات      ١٥٥     ١٠٠ 
  بيع استثماراتعوائد      ٣٠,٤٣٠     ٢٤,٦٣٤ 
  شراء إستثمارات       )٩١,٣٢٦(    ) ٤١,٦٨١(
                       في شرآة زميلةمتحصالت من استبعاد استثمار      -     ٨٧,٥٠٠ 
            األنشطة االستثماريةالناتج من/  )المستخدم في(صافي النقد       )١١٣,٠٩٣(    ٦٩,٨٣١ 

  األنشطة التمويلية          
  أسهم خزينة مستحوذ عليها      )٨,٠٦٦(    - 
                        توزيعات أرباح مدفوعة       )١٤٧,٣١٦(    ) ١٦٦,٤٦٩(
                       األنشطة التمويليةالمستخدم في صافي النقد       )١٥٥,٣٨٢(    ) ١٦٦,٤٦٩(
            في النقد وما يعادله) النقص/ (الزيادة      ١٣٨,٥٥٤     ) ١٤٥,٨٠٥(
                       النقد وما يعادله في بداية الفترة      ٣,٢٦١,٤٢٥     ١,٧٥٢,٧٠٨ 
        )١٨إيضاح(النقد وما يعادله في نهاية الفترة      ٣,٣٩٩,٩٧٩     ١,٦٠٠,٩٠٣ 

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

  الموحدة الموجزة  المالية البيانات حولإيضاحات 
   ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  معلومات عامة  ١
  

اآم          ") البنك("تأسس بنك الشارقة  ري صادر عن صاحب السمو ح ة بموجب مرسوم أمي آشرآة مساهمة عام
م   بموجب قانون الشرآات التجار  ١٩٩٣وتم تسجيله في فبراير  ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢إمارة الشارقة بتاريخ  ة رق ي

ة     ). وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨ وقد بدأ البنك أعماله بموجب رخصة بنكية صادرة عن المصرف المرآزي لدول
  .يقوم البنك باألعمال المصرفية التجارية واالستثمارية. ١٩٧٤يناير  ٢٦اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

  

  .قة، اإلمارات العربية المتحدةالشار – ١٣٩٤: ب.يقع المكتب المسجل للبنك في شارع الحصن، ص
  

وظبي               يمارس ي وأب ة المتحدة في الشارقة ودب ارات العربي ة اإلم رع في دول ة أف البنك أنشطته من خالل أربع
  . والعين

  
  أسس اإلعداد  ٢
  

دة  وجزة الموح ة الم ات المالي داد البيان م إع ًات م ل وفق دولي رق ار المحاسبي ال ة ٣٤لمعي ة المرحلي ارير المالي  التق
ة  ارات العربي ة اإلم ا من أنظم ة به ات المتعلق ع المتطلب ق م دولي وتتف بة ال ايير المحاس الصادر عن مجلس مع

  .المتحدة
  

ارات  المجموعة عمليات بدرهم اإلمارات ألن غالبية الموجزة الموحدة  المالية البياناتتم عرض  تتم بدرهم اإلم
  . العربية المتحدة

  

وينبغي ، وبة في البيانات المالية الموحدةالموجزة الموحدة جميع المعلومات المطلهذه البيانات المالية ال تتضمن 
ك،   . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١لبيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في بالرجوع لقرأ أن ُت ى ذل باإلضافة إل

ر  ائج ال تعتب ن انت رة م اير  ١لفت ى  ٢٠١١ين ارس  ٣١إل را  ٢٠١١م ائجبالضرورة مؤش ي  للنت ن الت من الممك
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في توقعها 

  
بتاريخ يسبق  ٢٠١٠األدوات المالية  في عام  ٩رقم ) IFRS(طبق البنك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

اء   اإختار وقد ق المعيار بأثر رجعي، يطبتم تقد و. موعد التطبيق الفعلي ادة عرض   المحدود لع  لبنك اإلعف دم إع
ابقة  الدفترية القيمة الفرق بين اإلعتراف ب، تم نتيجة لذلك. تطبيق األوليسنة المعلومات المقارنة في  ة  الس والقيم

رة     ة فت ر السنوية والتي ت   الدفترية في بداي اريخ   التقري ق  تضمن ت ي  التطبي اح     األول احي لألرب في الرصيد اإلفتت
  ).ية، آما هو مناسبًافي حقوق الملكمكان آخر أو (المستبقاة 
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٨  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
   ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

 
  معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولم تطبق بعد  ٣

      
م يحن موعد     بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية المصدرة والالمجموعة قم تلم  تي ل

  :تطبيقها بعد
 

   :ومعدلةجديدة معايير 
  يسري تطبيقه للفترات

  السنوية التي تبدأ من أو بعد
 ١رقم ) IFRS(على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت

اإلعفاءات المحددة من إفصاح معلومات المقارنة للمعيار حول 
ني المعايير الدولية عند تب ٧رقم ) IFRS(الدولي للتقارير المالية 

  للتقارير المالية للمرة األولى

  ٢٠١٠يوليو  ١  

 ١رقم ) IFRS(على المعيار الدولي للتقارير المالية  تعديالت
إستبدال تواريخ معينة لإلعفاءات بتاريخ التحول إلى حول 

  المعايير الدولية للتقارير المالية

  ٢٠١١يوليو  ١  

 ٧رقم ) IFRS(رير المالية تعديالت على المعيار الدولي للتقا
بإفصاحات حول تحويالت اإلفصاحات، المتعلقة : األدوات المالية

  الموجودات المالية

  ٢٠١١يوليو  ١  

ضرائب  ١٢رقم  )IAS(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
  )إسترداد الموجودات الُمدرجة(تعديل النطاق الُمحدود  – الدخل

  ٢٠١٢يناير  ١  

األدوات  ٣٢رقم ) IAS(المعيار المحاسبي الدولي  تعديالت على
  ، حول تصنيف حقوق اإلصدارالعرض: المالية

  ٢٠١٠فبراير  ١  

 ١٩رقم ) IFRIC(تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 
  إطفاء المطلوبات المالية بواسطة أدوات حقوق الملكية

  ٢٠١٠يوليو  ١  

الصادرة ) IFRS(تقارير المالية تحسينات على المعايير الدولية لل
والتي تشمل التعديالت على المعيار الدولي للتقارير  ٢٠١٠في 

رقم ) IAS(والمعيار المحاسبي الدولي  ٣رقم ) IFRS(المالية 
٢٧.  

  ٢٠١٠يوليو  ١  

  
ى          أثير جوهري عل ه ت ن يكون ل ايير والتفسيرات ل ام  تتوقع اإلدارة أن التطبيق المستقبلي لهذه المع ات  ارق البيان

ق األولي  الموجزة المالية  أثير المحتمل        . ةالموحدة للمجموعة في فترة التطبي ار الت إلدارة بإعتب تح الفرصة ل م ُت ل
  .نتيجة تطبيق هذه التعديالت
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٩  
  
  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات  

 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 
  
  التقديرات  ٤
ق  ي ى تطبي ؤثر عل ديرات وافتراضات ت ام وتق ام بأحك ن اإلدارة القي ة م ة المرحلي ات المالي داد المعلوم تطلب إع

رادات والمصاريف       والسياسات المحاسبية  ات واإلي يم المدرجة للموجودات والمطلوب د    . الق ة ق ائج الفعلي إن النت
 . تختلف عن هذه التقديرات

  
ق  المجموعة  إن األحكام الهامة التي وضعتها إدارة   ف، لموجزة الموحدةاالمالية البيانات هذه إعداد لغرض  لتطبي

د       ر المؤآ دير غي ة        السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية للتق ات المالي ك المستخدمة في البيان ة مع تل متوافق
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ولآما في الموحدة 

  
  إدارة المخاطر المالية   ٥

ا في      إن أهداف إ ك المفصح عنه ات  دارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات المتعلقة بها متوافقة مع تل البيان
  . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المالية الموحدة آما في وللسنة المنتهية في 

  
  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٦

ة المتح  ارات العربي ة اإلم ي دول لع ف ة والس ة األوراق المالي ات هيئ ًا لمتطلب م وفق بالغ رق / ٢٦٢٤دة بموجب ال
ة   المحاسبيةالسياسات بعض ، فقد تم اإلفصاح عن ٢٠٠٨أآتوبر  ١٢بتاريخ  ٢٠٠٨ الموجزة  في البيانات المالي

  .الموحدة 

  أساس التوحيد

ات  تتضمن  الموجزة الموحدة المالية  البياناتإن  ة ل البيان ل       لبنك  المالي ا من قب ة المسيطر عليه والشرآات التابع
ة والتشغيلية     . البنك إن السيطرة على هذه الشرآات التابعة تتمثل في قدرة البنك على التحكم في السياسات المالي

  .هاالتابعة لإلستفادة من نشاط للشرآات

ة    البيانات المالية الموجزة الموحدة تضم البيانات إن  ة التالي م   . المالية للبنك والمنشآت التابع د ت داد لق ات   إع البيان
  .باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنكذلك رآات التابعة لنفس الفترة المالية للبنك والمالية للش

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

 إسم الشرآة التابعة
نسبة

 اإلمتالك
سنة

       رئيسيةال األنشطة  التأسيسبلد التأسيس
بنك اإلمارات ولبنان 

سابقًا بنك البقاع . (ل.م.ش
  .)ل.م.ش

  مؤسسة مالية لبنان ١٩٦٥%٥١

      
بوليكو للتجارة العامة 

.م.م.ذ
اإلمارات العربية  ٢٠٠٨%١٠٠

المتحدة
 تجارة عامة 

      
اإلمارات العربية  ٢٠٠٩ %١٠٠ح.م.بوس ريال استيت ش

المتحدة
 عقارات أنشطة تطوير ال

      
اإلمارات العربية  ٢٠٠٩ %١٠٠  ح.م.بوس آابيتال ش

المتحدة
االستثمار في األموال 

        الخاصة 
اإلمارات العربية  ٢٠١٠ %١٠٠  ح.م.بوريليس ش

المتحدة
 أنشطة تطوير العقارات 
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  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  )تتمة(ملخص بأهم السياسات المحاسبية   ٦

  إستثمارات عقارية

ة    . أو زيادة في قيمتها/يحتفظ باإلستثمارات العقارية للحصول على إيرادات إيجار و تثمارات العقاري تشمل اإلس
ة التطويرات الال         د التطوير، تكلف ارات قي ة من عق ى    تكلفة الشراء األولي، تطويرات محول ديالت عل ة والتع حق

اريخ         . القيمة العادلة ا في ت تثمارات آم ك اإلس ة لتل ة العادل ى القيم تدرج اإلستثمارات العقارية بناًء على تقييم عل
ار       . بيان المرآز المالي الموجز الموحد تبدال العق ا يمكن إس إن القيم العادلة هي المبالغ المقّدرة والتي من خالله

ة  في تاريخ التقييم ما بين ة بشكل      . مشتري وبائع لديهما الرغبة في معامالت تجارية بحت ة العادل د القيم تم تحدي ي
ة      . دوري من قبل مقّيمين مهنيين مستقلين ة العادل رات في القيم يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيي

  .الربح أو الخسارةللعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يحدث فيها 
  
 موسمية النتائح  ٧
  

ة في      الموجز الموحد  لم يتم تسجيل أية نتائج ذات طبيعة موسمية في بيان الدخل  ة أشهر المنتهي رة الثالث  ٣١لفت
  .٢٠١٠و  ٢٠١١ مارس

    
  
  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٨
  :البنوك المرآزيةلدىالمجموعةوأرصدةفيما يلي تحليل نقد )أ(

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠  

مارس  ٣١  
٢٠١١ 

   
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

  نقد في الصندوق    ٥٣,٦٣١    ٥٢,٣٧٢
 البنوك المرآزيةلدى إيداع إلزامي     ٨٧٣,٧٩٩    ٨٧٤,٩٦٤
 حساب جاري لدى البنوك المرآزية    ٩٧,٩٩٣    ٦٢,٥٤٩
 المرآزيةشهادات إيداع لدى البنوك    ١,٥٦٣,٢٤٣    ٨٤٣,٦٦٥

      

         
٢,٥٨٨,٦٦٦     ١,٨٣٣,٥٥٠          

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

         
بنوك خارج دولة اإلمارت العربية المتحدة    ٩١٦,٠٥٢    ٩١٧,٤٥١
 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١,٦٧٢,٦١٤    ٩١٦,٠٩٩

      

         
٢,٥٨٨,٦٦٦     ١,٨٣٣,٥٥٠          

  
ة للمجموعة        ات اليومي ل العملي وفرة لتموي ر مت ة غي ًا   . إن اإليداعات اإللزامية لدى البنوك المرآزي ه، ووفق إال أن

ا ال        ٤٣١٠/٢٠٠٨للتعميم رقم  اقتراض م وك ب ة المتحدة للبن ارات العربي ة اإلم ، سمح المصرف المرآزي لدول
غ  ٢٠١١مارس   ٣١آما في . المتطلبات االحتياطية للدرهم والدوالر األمريكيمن حدود % ١٠٠يزيد على  ، بل

دة    ة المتح ارات العربي ة اإلم زي لدول ك المرآ دى البن تحق ل اطي المس م  ٣٢٤االحتي ون دره مبر  ٣١(ملي ديس
  ).مليون درهم ٣٢٢: ٢٠١٠
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  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لمنتهية في لفترة الثالثة شهور ا

  
   ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٩
  :فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك) أ(

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠  

مارس  ٣١  
٢٠١١ 

   
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

 ودائع تحت الطلب    ٥٧٤,١٦٢    ٥٣٠,٧٩٢
  ودائع ألجل    ١,٥١٤,٦٨٥    ٢,٧٤١,٦٦٠

                   
         

٢,٠٨٨,٨٤٧     ٣,٢٧٢,٤٥٢              
  :أعاله تمثل مبالغ مستحقة من الودائع) ب(        

         

  

بنوك خارج دولة اإلمارت العربية المتحدة    ١,٤٥٢,٠٠٠    ١,٩٦١,٠٨٢
                   بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٦٣٦,٨٤٧    ١,٣١١,٣٧٠

         

٢,٠٨٨,٨٤٧     ٣,٢٧٢,٤٥٢          
  

  قروض وسلفيات، صافي  ١٠
  :المقاسة بالتكلفة المطفأة المجموعةفيما يلي تحليل لقروض وسلفيات ) أ(

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠  

مارس  ٣١  
٢٠١١ 

   
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         
 كشوفالسحب على الم    ٦,١٤٦,١٠٢    ٦,٠١٩,٦٨١ 
  قروض تجارية    ٥,٩١٤,٦٦٨    ٥,٣٣٨,٩٨١ 
  أوراق قبض    ٧٢١,٢٠١    ١,٠٩٣,٩٤٦ 
         سلفيات أخرى    ٥١٢,٣٦٠    ٢١٥,٥٣٥ 
          

 ١٣,٢٩٤,٣٣١    ١٢,٦٦٨,١٤٣     
 والسلفيات المشكوك في تحصيلهاضمخصص القرو: يطرح  )٤٩١,٩٥٧(    )٤٦٧,٢١٦(
         فوائد معلقة: يطرح  )٩٨,١٥٥(    )٩٤,٠٨٧(
         
 ١٢,٧٠٤,٢١٩    ١٢,١٠٦,٨٤٠          

  :فيما يلي القروض والسلفيات للمجموعة) ب(
ديسمبر  ٣١

٢٠١٠  
مارس  ٣١  

٢٠١١ 
   

     درهمألف     درهمألف 
     )غير مدققة(    )مدققة(

قروض وسلفيات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة    ١٠,٨٢٨,٣٧٧    ١٠,٤٢٧,٦٦٩
       قروض وسلفيات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢,٤٦٥,٩٥٤    ٢,٢٤٠,٤٧٤

         
١٣,٢٩٤,٣٣١    ١٢,٦٦٨,١٤٣          

  



    شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٢  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
   موجودات مالية أخرى  ١١

والمصنفة وفقا للمعيار  ٢٠١١مارس  ٣١للمجموعة آما في  فيما يلي الموجودات المالية األخرى  )أ(
  :٩رقم ) IFRS(الدولي إلعداد التقارير المالية 

مارس  ٣١    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
٢٠١١  

   
     درهمألف     درهمألف 

    )غير مدققة(    )مدققة(
 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة        
         
 ن خالل األرباح والخسائرإستثمارات بالقيمة العادلة م)١(        

 أدوات ملكية مدرجة      ٦٣,٤٢٣    ٦٩,٥٥٧
  أدوات ديـن      ٧,٧٥٠    ٩٩

          

٧١,١٧٣    ٦٩,٦٥٦     
          

      
الدخل الشاملإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل)٢(  

 األخر
 أدوات ملكية مدرجة     ١٥٠,٤٠١    ١٦٨,٠٧٧
 أدوات ملكية غير مدرجة     ٧٤٥,٢٩٦    ٦٥٠,٣٧١

          

٨٩٥,٦٩٧    ٨١٨,٤٤٨    
          

 مجموع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة   ٩٦٦,٨٧٠    ٨٨٨,١٠٤
      

    

 بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية األخرى        
  سندات ديـن   ٨٨٠,٧١٠    ٩٠٢,٥٣٠

      
    

 مجموع الموجودات المالية األخرى    ١,٨٤٧,٥٨٠    ١,٧٩٠,٦٣٤
  

سوق (مدرجة في األسواق المالية داخل دولة اإلمارات العربية إستثمارات هي  مدرجةال ستثماراتاإلإن غالبية 
  ).أبوظبي المالي وسوق دبي المالي

  

  :حسب المنطقة الجغرافيةمحفظة الموجودات المالية األخرى  تفصيلفيما يلي 
  

مارس  ٣١    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
٢٠١١  

      

      درهمألف     درهمألف 
      )ير مدققةغ(    )مدققة(

  دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٣٨٦,٩٨٣    ٤١٠,٣٩٧
  )فيما عدا اإلمارات(دول مجلس التعاون الخليجي األخرى     ٧,٦٤٢    ١٠,٣٦٠

١,٤٤٧,٩٩٣    ١,٣٦٦,٥٨٠  
ا      ط وأفريقي رق األوس اون   (الش س التع دا دول مجل ا ع فيم

  )الخليجي
  اوروبا    ٤,٩٦٢    ٣,٢٩٧

  
  

    

          

١,٨٤٧,٥٨٠    ١,٧٩٠,٦٣٤     
      

  

اجرة األوراق المالية  بعض إعادة تصنيف تم، ٢٠٠٨سنة  في  )أ( تثمارات    المحتفظ بها بغرض المت ى إس إل
م   المحاسبي الدولي لمعيارا الحديثة فيلتعديالت ا تماشيًا معإعادة التصنيف  تمت عملية. متاحة للبيع رق

اريخ  ٣٩ وبر  ١٣الصادرة بت ق بإع ٢٠٠٨أآت ا يتعل وداتادة تصنيف فيم ة الموج ق . المالي ع التطبي م
، تم تصنيف هذه اإلستثمارات من ضمن   ٩رقم ) IFRS(المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

ر     امل اآلخ دخل الش الل ال ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقيم ت . اإلس ة  بلغ ة العادل ة لالقيم ألوراق المالي
ادة التصنيف    فيالمحتفظ بها بغرض المتاجرة آما  ون   ١٨٤,٥تاريخ إع م ملي ا وبلغت  دره  ٥٧,٦ ، آم

م   ٦٥,٧: ٢٠١٠ديسمبر  ( ٢٠١١مارس  ٣١بتاريخ  درهممليون  ون دره ة   الخسارة  إن  .)ملي في القيم
راف   مليون  ٨,١ ةالبالغو ٢٠١١مارس  ٣١في المنتهية للفترة ستثمارات اإلالعادلة لهذه  م اإلعت درهم ت

  .الموحدالموجز في بيان التغيرات في حقوق المساهمين  لقيمة العادلةلة التغيرات المتراآم ضمن ابه
  



    شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٣  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  )تتمة( موجودات مالية أخرى  ١١

  
دخ         )ب( ة من خالل ال ة العادل ة األخرى بالقيم تثمارات في أسهم       الموجودات المالي ل الشامل اآلخر هي إس

ر محتفظ      المحتفظ بها لإلستفادة من التغي  إستراتيجية وصناديق اإلستثمار غير ة وغي ة العادل ر في القيم
اجرة ا للمت دخل   . به ن خالل ال ة م ة العادل ا بالقيم ى أنه تثمارات عل ذه اإلس د اإلدارة أن تصنيف ه تعتق

ر وضوحاً    ا من          الشامل األخر سيقدم عرضا أآث ة األجل من تقييمه ى طويل تثماراتها المتوسطة إل إلس
  .خالل األرباح أو الخسائر

  
  ودائع العمالء  ١٢

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠   

مارس  ٣١  
٢٠١١  

   
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

 حسابات جارية وأخرى    ٣,٠٧١,١٠٢    ٣,٣٧٦,١٨٠
  فيرحسابات تو    ١,٤٥١,٥٩٦    ١,٤٤٠,٧٩٨
         ودائع ثابتة    ١٠,٢٤١,٨٦٢    ٩,٥٦٠,٣٤٩

         
١٤,٧٦٤,٥٦٠    ١٤,٣٧٧,٣٢٧          

  
  أرصدة مستحقة للبنوكع وودائ  ١٣

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠   

مارس  ٣١  
٢٠١١  

   
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
         

 ودائع تحت الطلب    ٢٢٤,٨٣٢    ١٧٥,٣١٩
         ائع ألجلود    ٧٦,٠٥٩    ٢٤٨,٦٦٠

         
٣٠٠,٨٩١    ٤٢٣,٩٧٩          

  
  : تتكون من أرصدة مستحقة إلىأرصدة مستحقة للبنوك 

  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة بنوك داخل    ٣٥١    ٣٣٦

        دولة اإلمارات العربية المتحدة خارجبنوك    ٣٠٠,٥٤٠    ٤٢٣,٦٤٣
         

٣٠٠,٨٩١    ٤٢٣,٩٧٩          
  

  تركقرض مش  ١٤
ة   ، وقع البنك ٢٠١٠يوليو  ٢٩في  د بقيم ون دوالر   ١٥٠قرض مشترك جدي ون   ٥٥١(أمريكي  ملي م ملي . )دره

غ األساسي  واحد مدة سنة له التسهيل . للبنكتمويل أنشطة عامة هو التسهيل ا وآان الغرض من هذ دفع   ة والمبل ي
تحقاق د االس دة باالتسهيل .عن نة واح دة س ور لم دة الليب دل فائ ى هامش يحمل مع نقطة أساس،  ١٥٠الضافة ال

  .على أساس ربع سنويالفائدة وتدفع 
  

ة  تم إستحقاق ودفع تسهيل القرض المشترك   ، ٢٠١٠يونيو  ٢٨بتاريخ  ون دوالر أمريكي    ٢٠٠بقيم  ٧٣٥(ملي
  ).مليون درهم

  



    شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٤  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١س مار ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  توزيعات نقدية وأسهم منحة  ١٥

  

اح   على  ٢٠١١فبراير  ٢٦بتاريخ السنوي المنعقد وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية  توزيعات أرب
توزيعات  : ٢٠١٠(٢٠١٠ديسمبر   ٣١آما في  قائملكل سهم درهم  ٠,١٠درهم بمعدل مليون  ٢١٠نقدية بمبلغ 

ة  ة بقيم اح نقدي ون ٢٤٠أرب دل  ملي م بمع م  ٠,١٢دره هم دره ل س ائملك ي  ق ا ف مبر  ٣١آم % ٥و ٢٠٠٩ديس
  ).درهممليون  ١٠٠إصدار أسهم منحة بقيمة 

  

ة     آما وافق  آت أعضاء مجلس اإلدارة بقيم ون   ٧,٥المساهمون أيضًا على مكاف م  ملي ون   ٧,٥: ٢٠١٠(دره ملي
م     ). درهم مليون ٢,٥: ٢٠١٠(درهم مليون  ٢,٥وهبات وتبرعات بقيمة ) درهم ا ورد أعاله، ت ى م باإلضافة إل

ان أس  مليون  ٢,٢دفع مبلغ  ارات ولبن ة   . إل. أي. درهم آمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة في بنك اإلم شرآة تابع
  ).مليون درهم ٢,٢: ٢٠١٠(لبنك ل
  

اريخ  و  ٥بت رر مجلس ، ٢٠١٠يوني راء اإلدارة ق ادة ش ك  ١٠إع هم البن ن أس ة٪ م د الحصول عل. القائم ى بع
دأ البنك    ى أسهمه في السوق المفتوحة     في اإلستحواذ   الموافقات التنظيمية المطلوبة، ب ا في   . عل مارس   ٣١آم

تحوز  ٢٠١١ ك إس ى البن هم  ٥,٧٨عل ون س مبر  ٣١(ملي هم ١,٤: ٢٠١٠ديس ون س ة ) ملي ون  ١٠,٧٢بقيم ملي
إن عدد األسهم      . )مليون درهم ٢,٦٦: ٢٠١٠ديسمبر  ٣١( درهم ذا النحو، ف اريخ   على ه ة بت مارس   ٣١القائم
  ).سهم مليار ٢,٠٩:  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١(مليار سهم  ٢,٠٩هو  ٢٠١١

  
  العائد على السهم  ١٦

  

رة          ربحتم احتساب العائد على السهم وذلك بقسمة  ة خالل الفت دد األسهم القائم ى المتوسط المرجح لع الفترة عل
 :على النحو التالي

     مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١١    ٢٠١٠     

     )غير مدققة(    )غير مدققة(
          

 العائد األساسي على السهم         
         

 )درهمباأللف(خالل الفترةالشرآة األممساهمي الربح العائد على    ٧٦,٢١٣    ١٣٢,٧٩٦
  

  
    

         
 )باآلالف(خالل الفترةالقائمةالمتوسط المرجح لعدد األسهم    ٢,٠٩٦,٤٠٤    ٢,٠٩٦,٤٠٤

  
  

    

         
 )درهم(العائد األساسي على السهم    ٠,٠٣٦    ٠,٠٦٣

      

  
  .لألسهم القائمةأي تخفيض محتمل ك لهنا، لم يكن ٢٠١٠مارس  ٣١و ٢٠١١مارس  ٣١آما في 

  
  التزامات ومطلوبات طارئة  ١٧

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠   

مارس  ٣١ 
٢٠١١ 

   
     درهمألف    درهمألف 

     )غير مدققة(   )مدققة(
          

 ضمانات مالية للقروض    ١,٥٤٠,٢٧٦   ١,٥٨٦,٥٤٦
  ضمانات أخرى    ١,٧٩٨,٨٤٠   ١,٩٦٢,٣٥٠
  اعتمادات مستندية    ٩٣٥,٢٥٣   ٨٨٦,٩٧٩
 التزامات مصاريف رأسمالية    ١٠٤,٣٣٣   ١٠٤,٣٣٣

        

          

٤,٣٧٨,٧٠٢   ٤,٥٤٠,٢٠٨     
 تسهيالت ائتمانيةالتزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم    ١,٦٦١,٦٨٠   ١,٥٩٧,٦٥٦

        

          

 ٦,٠٤٠,٣٨٢   ٦,١٣٧,٨٦٤      
      

  



    شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٥  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  

  )تتمة( التزامات ومطلوبات طارئة  ١٧
ى االلتزامات المتعل    ات       تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت عل اد وخطاب ات اعتم ديم تسهيالت وخطاب ة بتق ق

 . ضمان مخصصة لتلبية احتياجات عمالء البنك
  

ا         لفيات وتسهيالت تجدد تلقائي نح قروض وس ة لم . تمثل االلتزامات المتعلقة بتقديم تسهيالت االلتزامات التعاقدي
اء  . لغائهاوعادة ما يكون لهذه االلتزامات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على شروط ال ونظرا المكانية انته

  .صالحية هذه العقود دون استعمالها، فإن إجمالي مبالغ هذه العقود ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية
  

ل             ام العمي ة عدم قي ه في حال ة عن عمالئ ات الضمان بالسداد نياب يلتزم البنك بموجب خطابات االعتماد وخطاب
د بالوفاء بالتزاماته وفقا ل د صالحيتها           . شروط العق د اصدارها أو تمدي ود، مخاطر سوقية عن ذه العق د تحمل ه ق

  .غير أن هذه العقود تكون بصورة رئيسية ذات أسعار متغيرة. بأسعار فائدة ثابته
  

  ومرادفات النقدالنقد   ١٨
مارس  ٣١   ٢٠١٠ مارس ٣١

٢٠١١  
   

     درهمألف     درهمألف 
     )غير مدققة(    )غير مدققة(

          

 )٨إيضاح(نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية    ٢,٥٨٨,٦٦٦    ١,٢٥٩,٨٢٦
 )٩إيضاح(ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك    ٢,٠٨٨,٨٤٧    ٢,٣٠٦,١٤٩

 )١٣إيضاح(أرصدة مستحقة للبنوكودائع و  )٣٠٠,٨٩١(    )٥٦٤,٢٢٢(
        

          

 ٤,٣٧٦,٦٢٢    ٣,٠٠١,٧٥٣     
        

)١٠٢,٨٤٤(    )٥٥٩,٨٥٠(  
رح داعات : يط دةإي وكوأرص ن البن تحقة م د–مس تحق بع  ٣تس

  أشهر 
 )٨إيضاح(البنوك المرآزيةىاحتياطات قانونية لد: يطرح  )٨٧٣,٧٩٩(    )٨٤١,٠٠٠(

                 
٣,٣٩٩,٩٧٩     ١,٦٠٠,٩٠٣   

      

  

  الموجودات االئتمانية  ١٩
  

ي   ا ف ارس  ٣١آم ة  ٢٠١١م تفظ المجموع تثمارات بمبل ، تح ار ١,٢٤غ باس م  ملي مبر  ٣١(دره  :٢٠١٠ديس
درج آموجودات في      ) بالقيمة العادلة  درهم مليار ١,٢٣ م ت الي    محتفظ بها نيابة عن عمالء ول ان المرآز الم بي

  .الموجز الموحد
  

  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   ٢٠
  

ار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وا        تقوم المجموعة امالت مع آب إبرام مع ا للبنك والمنشآت    ب إلدارة العلي
  .االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت االمتعلقة بهم ضمن سياق أعماله

  

ين  امالت ب ةإن المع ذا        المجموع ي ه ا ف تم اإلفصاح عنه م ي د ول د التوحي ذفها عن م ح د ت ة ق رآات التابع والش
  .اإليضاح

  

الي الموجز الموحد         واألطراف ذات العالقة إن األرصدة المتعلقة ب ان المرآز الم امالت المدرجة ضمن بي المع
  :هي آما يليالهامة مع األطراف ذات العالقة  والمعامالت

ديسمبر  ٣١
٢٠١٠  

 مارس ٣١  
٢٠١١ 

   
     درهمألف     درهمألف 

     )غير مدققة(    )مدققة(
          

  قروض وسلفيات    ٢,١٣٤,٨٧١     ١,٩٠٨,٦٨٨
  

  
    

          

    ودائع    ٧٧٠,٢٠٣    ٧١٨,٧٦٨
  

  
    

          

 وأوراق قبولاعتمادات مستندية، خطابات ضمان    ٩٦٢,٨٤١     ١,٠٠٨,٣٣٨
      



    شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٦  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  ) تتمة(األطراف ذات العالقة المعامالت مع   ٢٠

  
 ٣١منتهية في الثالثة أشهر ال

  مارس 
  

٢٠١١   ٢٠١٠    
    درهمألف    درهمألف 

           )غير مدققة(   )غير مدققة(
        إيرادات الفوائد   ٣٣,٥٧٦   ٤٠,٣٨٢

       
        مصاريف الفوائد   ٨,٦٩٤   ١٢,١٩٨

       
      أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   ٩,٧٠٠   ٩,٦٩٥

  
  معلومات القطاعات   ٢١

  
ات       التشغيلية  القطاعات  يدتحديتم  ة عن مكون ارير الداخلي ى التق اًء عل ا بشكل      المجموعة بن تم مراجعته والتي ي

  . منتظم من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه

  : إلى قطاعين رئيسيين هما المجموعةألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة 

ع      األنشطة ال) أ( ة األخرى والودائ بنكية التجارية والتي تمثل بشكل رئيسي تقديم القروض والتسهيالت اإلئتماني
  .المجموعةوالحسابات الجارية لعمالء 

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

ة الرئيسية     اتقاريره  مجموعة تبني عليه التمثل هذه القطاعات األساس الذي  ذ   . عن المعلومات القطاعي تم تنفي ي
ع    المعامالت بين القطاعين وفقا ألسعار تحددها اإلد ل والتوزي اليف التموي م ارة مع األخذ بعين االعتبار تك  المالئ

  .للمصاريف

ال الخاصة  ة بقطاعات األعم ات المتعلق الي المعلوم ل الجدول الت كيمث ا بالبن ي  آم ارس  ٣١ف ر ( ٢٠١١م غي
  : )مدققة( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١و )مدققة

  
 المجموع

 
 غير مخصصة

األنشطة البنكية 
 االستثمارية

األنشطة البنكية
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( ٢٠١١مارس ٣١     

    عات  موجودات القطا ١٨,٠٥٥,٧٦٨   ١,٩٩٧,٢٤٦    ٦١٢,٧٦٢    ٢٠,٦٦٥,٧٧٦
     مطلوبات القطاعات  ١٥,٤٦٨,٢٧٧   ٥٥٠,٩٥١    ٣٩٨,٠٥٥    ١٦,٤١٧,٢٨٣

           
  ) مدققة( ٢٠١٠ديسمبر ٣١          

    موجودات القطاعات   ١٨,٠٩٥,١١٨   ٢,٢٠٠,٤٧٤    ٣٢٢,٠٨٨    ٢٠,٦١٧,٦٨٠
   لقطاعات مطلوبات ا ١٥,٤١٠,٤٢٨   ٥٥٠,٩٥٠    ٢٦١,٣٧٠    ١٦,٢٢٢,٧٤٨
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١٧  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  

  )تتمة( اتمعلومات القطاع  ٢١
  

رة   بالمجموعة يمثل الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة  ة لفت ة في     الثالث أشهر المنتهي
  ): مدققةغير ( ٢٠١٠مارس  ٣١و  )غير مدققة( ٢٠١١رس ما ٣١

  
 المجموع

  
 غير مخصصة

األنشطة 
البنكية 

 االستثمارية
األنشطة
البنكية 
  التجارية

ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
غير(٢٠١١مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في        

 )مدققة
          
 خارجيينمن عمالء  اإليرادات       

 صافي إيرادات الفوائد ١١٩,٩٦٢    -   -    ١١٩,٩٦٢
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٧,١٤٠    -   -    ٢٧,١٤٠
  أرباح تحويل العمالت  ٥,٦٤٩    -   -    ٥,٦٤٩

  اإلستثماراتخسارة -    )٣,٧٧٥(   -    )٣,٧٧٥(
       اإليرادات األخرى  -    ٣,٥٥٦   -    ٣,٥٥٦

       الربح التشغيلي ١٥٢,٧٥١    )٢١٩(   -    ١٥٢,٥٣٢
                

البنود غير النقدية المهمة األخرى            
      االنخفاض في قيمة الموجودات المالية مصاريفصافي )٢٠,٦٢٨(    -   -    )٢٠,٦٢٨(
      ملموسةالموجودات غير الإطفاء )١,٩٤٦(    -   -    )١,٩٤٦(
       استهالك ممتلكات ومعّدات         )٢,٧٣٨(    )٢,٧٣٨(

      الضرائب لفترة بعد لربحال ٩٣,٠٦١    )٦,٧٦٩(   )٤,٨٨٩(    ٨١,٤٠٣
          

 )غير مدققة(٢٠١٠مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في        
 خارجييناإليرادات من عمالء        

 صافي إيرادات الفوائد ١٣٧,٩٩٦    -   -    ١٣٧,٩٩٦
 صافي إيرادات الرسوم والعموالت ٢٩,٤٩١    -   -    ٢٩,٤٩١
  أرباح تحويل العمالت  ٥,٤١٠    -   -    ٥,٤١٠
  االستثمارات اتإيراد -    ١٢,٣٥٠   -    ١٢,٣٥٠
       اإليرادات األخرى  ١٦٤    ٣,٩٥٤   -    ٤,١١٨

       يالربح التشغيل ١٧٣,٠٦١    ١٦,٣٠٤   -    ١٨٩,٣٦٥
                

البنود غير النقدية المهمة األخرى            
      االنخفاض في قيمة الموجودات المالية مصاريفصافي )٢,٥٨٤(    -   -    )٢,٥٨٤(
      ملموسةالموجودات غير الإطفاء )١,٩٤٦(    -   -    )١,٩٤٦(
       عّدات استهالك ممتلكات وم -    -   )٢,٧٦٥(    )٢,٧٦٥(

     لفترة بعد الضرائب  الربح ل ١٢٥,٨٢٨    ١٢,١٩٣   )٤,١٠٦(    ١٣٣,٩١٥
  

لم تتم أية معامالت بيع بين القطاعات لهذه . الخارجييناله اإليرادات من العمالء تمثل اإليرادات المدرجة أع
عات وتكاليف التمويل بين القطاعات لم يتم تحديد تكاليف المعامالت بين القطا). ال يوجد:٢٠١٠( الفترة

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في . وتوزيع المصاريف من قبل اإلدارة ألغراض تحديد المصادر
البيانات المالية المبينة في المجموعة القطاعات التي يمكن اإلفصاح عنها في التقارير هي ذات سياسات 

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١ة المنتهية في نالموحدة للس

  : ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتوزيع المصادر عليها

تم توزيع آافة الموجودات على القطاعات الممكن اإلفصاح عنها في التقارير باستثناء الممتلكات  -
والمعّدات، والشهرة والموجودات غير الملوسة األخرى، وبعض المبالغ المتضمنة في الموجودات 

 األخرى؛ و 
  . وبات على القطاعات باستثناء بعض المبالغ المتضمنة في المطلوبات األخرىتم تخصيص آافة المطل -



    شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٨  
  

  الموجزة الموحدة  المالية البيانات حولإيضاحات 
 )تتمة(  ٢٠١١مارس  ٣١لفترة الثالثة شهور المنتهية في 

  
  )تتمة(معلومات القطاعات   ٢١

  
  المعلومات الجغرافية

  
ة المتحدة     –رافيين رئيسيين  تمارس المجموعة نشاطاتها في قطاعين جغ  ارات العربي ة  (اإلم د اإلقام ان  ) بل ولبن

  "). البلد األجنبي" ـيشار إليها ب(
  

ة مصنفة       يينفيما يلي تفاصيل إيرادات المجموعة من العمالء الخارج ر المتداول ومعلومات عن الموجودات غي
  : حسب الموقع الجغرافي

  
  بلد اإلقامة البلد األجنبي  المجموع
ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     ٢٠١١  
١١٩,٥٧٨    ٣٢,٩٥٤    ١٥٢,٥٣٢ 

لفترة الثالثة أشهر)يينمن العمالء الخارج(التشغيلي الربح
    ٢٠١١مارس  ٣١المنتهية في 

            
     ٢٠١١مارس٣١الموجودات غير المتداولة آما في  ١,٠٥٨,٨٣٧    ٣٧٧,٦٢٧    ١,٤٣٦,٤٦٤

          
          
         ٢٠١٠ 

١٦١,٤٠٥   ٢٧,٩٦٠    ١٨٩,٣٦٥ 
لفترة الثالثة أشهر)يينمن العمالء الخارج(الربح التشغيلي 

    ٢٠١٠مارس  ٣١المنتهية في 
     ٢٠١٠ديسمبر٣١الموجودات غير المتداولة آما في ٩٦٢,٥٨٨    ٣٨١,٢١٧    ١,٣٤٣,٨٠٥

          
  
  

  الموحدة  بيانات المالية الموجزةإعتماد ال  ٢٢
  

  .٢٠١١ أبريل ٢٧تم إعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  


