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 الموجزة الموحدة المرحلية المالية حول مراجعة المعلومات تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 السادة المساهمين
 ش.م.ع.الشارقة  بنك

  
 مقدمة

 
 اشار إليه"( وشركاته التابعة )ي  البنك)" ش.م.ع. الشارقة لبنك ةالموحدة المرفق ةالموجزالمعلومات المالية المرحلية  لقد قمنا بمراجعة

 التي تتألف من:و، 2016مارس  31كما في  بـ "المجموعة"( ةمجتمع
 

  ؛2016مارس  31بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في 
 

  ؛2016مارس  31المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  راألرباح أو الخسائبيان 
 

 ؛2016مارس  31المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الدخل الشامل بيان 
 

  ؛2016مارس  31بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 ؛ 2016مارس  31ان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في بي 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.المعلومات وإيضاحات حول  
 

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

 على أعمال المراجعة التي قمنا بها.
 

 نطاق المراجعة 
 

المالية المرحلية من قبل مدقق  المعلوماتمراجعة " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
على استفسارات، بصورة رئيسية من الموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلومات". تنطوي مراجعة للمنشأةحسابات مستقل 
طاق المراجعة أقل ولين عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نؤاألشخاص المس

يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات  ذيبشكل كبير من نطاق التدقيق ال
 ي رأياً تدقيقياً.بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل أعمال التدقيق، وبالتالي فإننا ال نبد

 
 االستنتاج

    
مارس  31الموجزة الموحدة المرفقة كما في المرحلية المالية  المعلوماتعلى مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن  بناءً 

 ة المرحلية". "التقارير المالي 34من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،لم يتم إعدادها 2016
 
 
 
 

 لوار جلف ليمتد  كي بي إم جي
 محمد طارق

 793رقم التسجيل: 
 التاريخ:
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 املرحلي املوجز املوحد يان املركز املاليب

 في كما 
 

    مارس 31  ديسمبر 31

  إيضاح  2016  2015

    (ة)غير مدقق  (ة)مدقق

    ألف درهـم  ألف درهـم

 املوجـودات     
 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7  4.900.593  6.436.195
 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  8  2.042.055  1.072.415

 قروض وسلفيات، صافي  9  15.402.278  15.036.621
 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة 10  1.206.513  1.214.878

 مقاسة بالتكلفة املطفأةموجودات مالية أخرى  10  697.055  527.330
 إستثمارات عقارية   280.287  270.441

 الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى    232.290  234.234
 موجودات أخرى  11  2.616.591  2.519.598

 ممتلكات ومعدات   273.226  275.206

 مجموع املوجودات   27.650.888  27.586.918 
      

 ق امللكيةاملطلوبات وحقو      
      

 املطلوبات     
 ودائع العمالء 12  19.302.665  19.491.815

 ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك 13  145.339  45.479
 مطلوبات أخرى  14  1.700.893  1.689.682

 سندات دين مصدرة 15  1.807.805  1.737.498 

 مجموع املطلوبات   22.956.702  22.964.474
      

 وق امللكية حق     
      

 رأس املال واإلحتياطيات     

 رأس املال   2.100.000  2,100,000 

 احتياطي قانوني   1.050.000  1,050,000 

 احتياطي طوارئ    480.000  480,000 

 إحتياطي عام   100.000  100,000 

 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات   208.845  212.432 

 ةاملستبقااألرباح    552.688  476.485 

 مساهمي البنكعائدة إلى حقوق ملكية    4.491.533  4.418.917 

 األطراف غير املسيطرة   202.653  203.527

 مجموع حقوق امللكية   4.694.186  4.622.444 
      

 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية   27.650.888  27.586.918 
      

 

 

 

 

 النومان عبدهللا أحمد السيد  فاروج نركيزيان السيد

 رئيس مجلس اإلدارة  عضو تنفيذي ومدير عام
 

 

 

 ال يتجزأ من هذه البيانات املاليةج 25 إلى 1 فقةتشكل اإليضاحات املر 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة زءا
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 غير مدقق() املرحلي املوحداملوجز  بيان األرباح أو الخسائر

 في  املنتهيةأشهر  لثالثةالفترة 

  

 إيضاح

 مارس 31 

2016   

 مارس  31

2015 

 ألف درهم  ألف درهم   

      

 239,571  260.628   إيرادات الفوائد 

 (111,922)  (134.454)   مصاريف الفوائد

 127,649  126.174   صافي إيرادات الفوائد 

      

 33,739  30.453   صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

 7,404  5.573   أرباح عمالت أجنبية

 (5,933)  4.638   من االستثمارات (خسارةربح/ )الال

 6,421  13.130   اإليرادات األخرى 

 169,280  179.968   إيرادات العمليات 

      

 (23,566)  (22.900)   اليةاملوجودات املقيمة انخفاض  خسارةصافي 

 145,714  157.068   ملياتصافي إيرادات الع

      

 (58,308)  (72.516)   وإدارية مصاريف عمومية

 (1,946)  (1.946)   ء موجودات غيـر ملموسةاإطف

 85,460  82.606   الربح قبل العمليات املتوقفة

      

   1,636  -   العمليات املتوقفة

      

 87,096  82.606   الربح قبل الضرائب

 (1,936)  (1.988)   خارجية  –ف ضريبة الدخل مصاري

 85,160  80.618   الربح للفترة

      

      عائدة إلى:

 83,268  78.671   مساهمي البنك

 1,892  1.947   األطراف غيـر املسيطرة

      

   80.618  85,160 

 0.041  0.037  17 الربح األساس ي للسهم الواحد )درهم( 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجزأ 25 إلى 1 املرفقةل اإليضاحات تشك
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدةمن هذه البيانات املالية  جزءا
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 )غير مدقق( املرحلي املوحداملوجز الشامل  بيـان الدخل

  في  املنتهيةأشهر  الثالثةلفترة 
 

  

 مارس 31

2016   

 مارس  31

2015 

 ألف درهم  ألف درهم  

     

 85,160  80.618  الربح للفترة 

     

     الشامل اآلخربـنود الدخل 

 

 إلى
ً

     املوجز املوحد املرحلي بيان األرباح أو الخسائر  بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا

 

صافي التغيـرات في القيمة العادلة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 (11,562)  1.420  الشامل اآلخر

االرباح أو مالية بالقيمة العادلة من خالل  طلوباتالتغيـرات في القيمة العادلة مل صافي

 -  (5.007)  الخسائر نتيجة مخاطر االئتمان

     

 (11,562)  (3.587)  االخر للفترة الشامل خسارة الدخل  مجموع

     

 73,598  77.031  مجموع الدخل الشامل للفترة

     

     :عائدة إلى

 71,706  75.084  مساهمي البنك

 1,892  1.947  األطراف غير املسيطرة

     

  77.031  73,598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 إلى 1املرفقة تشكل اإليضاحات 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدة ال يتجزأ من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق( املرحلياملوحد املوجز في حقوق امللكية  بيان التغيرات
 

 

 في  املنتهيةأشهر  الثالثةلفترة 
 

 مجموع

 حقوق امللكية

غير  األطراف

 املسيطرة

مجموع حقوق 

 العائدة إلىامللكية 

 ةاملستبقا األرباح مساهمي البنك

احتياطي القيمة 

  املال رأس خزينةأسهم  قانوني إحتياطي طوارئ  حتياطيا احتياطي عام العادلة لالستثمارات

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

 )مدقق(2015يناير  1الرصيد في  2,100,000 (196.726) 1,050,000  450,000 100,000 154.009  543.427  4.200.710  211.949  4.415.659

 الربح للفترة - - - - - - 83,268 83,268 1,892 85,160

 الشاملة األخرى الخسارة  - - - - - (11,562) - (11,562) - (11,562)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - - (11,562) 83,268 71,706 1,892 73,598

 (16أسهم محررة من الخزينة )إيضاح  - 196,726 - - - - (196,726) - - -

 (16)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - (7,500) (7,500) - (7,500)

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

 (16)إيضاح  االحتياطيات إلى / )من( تحويل - - - 30,000 - - (30,000) - - -

 (16توزيعات أرباح )إيضاح  - - - - - - (71,500) (71,500) - (71,500)

 )غير مدقق( 2015مارس  31الرصيد في  2,100,000 - 1,050,000 480,000 100,000 142,447 318,469 4,190,916 213,841 4,404,757
 

           

 )مدقق( 2016يناير  1الرصيد في  2,100,000 - 1,050,000 480,000 100,000 212.432 476.485 4.418.917 203.527 4.622.444

 الربح للفترة - - - - - - 78.671 78.671 1.947 80.618

 الشاملة األخرى الخسارة  - - - - - (3.587) - (3.587) - (3.587)

 مجموع  الدخل الشامل للفترة - - - - - (3.587) 78.671 75.084 1.947 77.031

 (16)إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة - - - - - - (2.468) (2.468) (617) (3.085)

 (16توزيعات أرباح )إيضاح  - - - - - - - - (2.204) (2.204)

 )غير مدقق( 2016مارس  31الرصيد في  2.100.000 - 1.050.000 480.000 100.000 208.845 552.688 4.491.533 202.653 4.694.186

 

 

 

 

 ال يتجزأ 25 إلى 1اإليضاحات املرفقة تشكل 
ً
 .رحليةامل املوجزة املوحدة من هذه البيانات املالية جزءا
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 )غير مدقق(  املرحلي املوحداملوجز  بيان التدفقات النقدية

 املنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة 
 

 مارس 31

2015   

 مارس  31

2016 

 

 ايضاح

 

   ألف درهم  ألف درهم

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية    

 للفترةالربح   80.618  85,160

 على: تعديالت    

 استهالك املمتلكات واملعدات   6.480  5,622

 إطفاء املوجودات غيـر امللموسة  1.946  1,946

 اطفاء العالوة على أدوات الدين   23  (58)

 ستثمارات العقارية إل الربح من العمالت االجنبية على ا  -  (34)

 من بيع ممتلكات ومعدات  الربح  (211)  (133)

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  من (خسارةل/ )ا الربح  (4.638)  5,933

 الخسارة من القيمة العادلة من سندات دين مصدرة  57.327  -

 الربح من القيمة العادلة من مقايضة أسعار الفائدة  (57.327)  -

 إطفاء تكاليف املعامالت على سندات دين مصدرة  6.948  -

 انخفاض قيمة موجودات ماليةخسارة ي صاف  22.900  23,566

 توزيعات أرباح مستلمة  (1.839)  -
     

 أرباح العمليات قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية  111.777  122,002

 التـي تستحق بعد ثالثة أشهرو  بنوكفي الودائع واألرصدة املستحقة من  الزيادة  -  (175,031)

 اإللزامية لدى بنوك مركزية الوادائعفي   النقص/  )الزيادة(  (9.498)  47,596

 الزيادة في القروض والسلف  (388.557)  (394,981)

 الزيادة في موجودات أخرى   (38.692)  (541,913)

 في ودائع العمالء  الزيادة )النقص(/  (189.150)  944,707

 في مطلوبات أخرى  الزيادة  10.237  155,029

 األنشطة التشغيلية من الناتج/ (املستخدم في) النقد  (503.883)  157,409

 دفع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتبـرعات  -  (10,000)

 األنشطة التشـغيـلية من الناتجاملستخدم في(/ )صـافي النقد  (503.883)  147,409

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 شراء ممتلكات ومعدات  (4.509)  (5,405)

 املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  219  683

 إضافات الى إستثمارات عقارية  (9.846)  -

 استثماراتشراء   (196.284)  (23,562)

 بيع استثمارات استحقاق /  37.145  63,914

 توزيعات أرباح مستلمة  1.839  -

 األنشطة االستثمارية من الناتجستخدم في(/ امل)صافي النقد   (171.436)  35,630

 في النقد وما يعادله الزيادة/ (النقص) صافي  (675.319)  183,039

 النقد وما يعادله في بداية الفترة  5.110.335  3,938,641

 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 20 4.435.016  4,121,680

 

 

 ال جزء 25 إلى 1 املرفقةتشكل اإليضاحات 
ً
 . املرحلية املوجزة املوحدة يتجزأ من هذه البيانات املالية ا
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 املرحليةاملوحدة املوجزة  املالية البيانات حول إيضاحات 

 2016مارس  31املنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 
 

 معلومات عامة 1

ديســـمبر  22الســـمو حـــاكم إمـــارة الشـــارقة بتـــاري   تأســـس بنـــك الشـــارقة )كالبنـــكك( كشـــركة مســـاهمة عامـــة بموجـــا مرســـوم أميــــري صـــادر عـــن صـــاحا

)وتعديالتـه(. وقـد بـدأ البنـك أعمالـه بموجـا رخصـة بن يـة  1984لسـنة  8بموجا قانون الشركات التجاريـة رقـم  1993وتم تسجيله في فبراير  1973

 ك باألعمال املصرفية التجارية واالستثمارية.. يقوم البن1974يناير  26صادرة عن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة بتاري  

الشــارقة، اإلمــارات العربيــة املتحــدة. يمــارس البنــك أنشــطته مــن خــالل خمســـة فــروع فــي  – 1394يقــع امل تــا املســجل للبنــك فــي شــارع الخــان،  .   

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

 بـكاملجموعةك(. املرحلية املوحدةاملوجزة من البيانات املالية تتض
ً
 أنشطة البنك وشركاته التابعة )يشار إليها معا

 

 عداد اإل أسس  2

لـــس عــن مج التقــارير املاليــة املرحليــة الصــادر  - 34ملعيــار املحاســبي الــدولي رقــم وفــق ا للمجموعــة املرحليــة املــوجزة املوحــدة تــم إعــداد البيانــات املاليــة

القواعــد و  اإلمــارات العربيــة املتحــدةفــي دولــة  املتطلبــات القانونيــة املعمــول مهــااملتطلبــات املتعلقــة مهــا مــن ة، وتتفــق كــذلك مــع معــايير املحاســبة الدوليــ

بشــأن  2ة رقــم . صــدر القــانون االتحــادي الجديــد بدولـة االمــارات العربيــة املتحــدلمصــرف املركــزي لدولــة اإلمــارات العربيـة املتحــدةل التنظيميـة

ُيسـمح . 2015يوليـو  1وتـم تفعيلـه فـي  2015ابريـل  1( فـي 2015الشركات التجارية )قانون الشـركات لدولـة االمـارات العربيـة املتحـدة لسـنة 

 لكحكــام االنتقا 2016يونيــو  30بحلــول  2015للشــركات ضــمان االلتــاام بقــانون الشــركات لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لســنة 
ً
ليــة وفقــا

 بتطبيـــق كافـــة التغيـــرات املطلوبـــة بموجـــا قـــانون الشـــركات لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لســـنة 
ً
الـــواردة فـــي القـــانون. يقـــوم البنـــك حاليـــا

2015. 

 املجموعة.غالبية عمليات  مها تسود التـيها العملة إذ أنبدرهم اإلمارات  املرحلية املوجزة املوحدة تم عرض البيانات املالية

ديسـمبر  31فـي إعـداد البيانـات املاليـة املوحـدة السـنوية للمجموعـة للسـنة املنتــهية فـي  السياسات املحاسبية املطبقـة مـع تلـك السياسـات املتبعـة تتفق

2015. 

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

 2016مـــارس  31إلـــى  2016ينـــاير  1ر نتـــائل الفتـــرة مـــن ـ. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، ال تعتبـــ2015ديســـمبر  31املاليـــة املوحـــدة للمجموعـــة للســـنة املنتهيـــة فـــي 

 .2016ديسمبر  31في  التي ستنتهيللسنة املالية من املم ن توقعها  التـي للنتائلبالضرورة مؤشرا 
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة تطبيق  3

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

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

معمـــــــــول رهـــــــــا للفتــــــــــرات  املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة

الســــنوية التــــــي تبـــــدأ فـــــي 

 أو بعد

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

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

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

 لخسارة انخفاض القيمة املتوقعة.
ً
 جديدا

ً
 يقدم نموذجا

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

املحتفظ مها ضمن نموذج أعمال ُيَحقق الغرض املرجو منه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

 املوجودات املالية.

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

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

 وعقود الضمان املالي.
ً
 وبعض تعهدات القروض املبرمة خطيا

 

 2018يناير  1
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 املرحليةزة املوحدة إيضاحات حول البيانات املالية املوج

 (يتبع) 2016مارس  31 املنتهية فيأشهر  الثالثةلفترة 
 

 )يتبع( تقارير املالية الجديدة واملعدلةتطبيق املعايير الدولية لل  3

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

معمـــــــــول رهـــــــــا للفتــــــــــرات  دولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلةاملعايير ال

الســــنوية التــــــي تبـــــدأ فـــــي 

 أو بعد

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

 يرت ز على  15
ً
 وحيدا

ً
 قائما

ً
  خمس خطوات يتعين تطبيقه على جميع العقود املبرمة مع العمالء.نظاما

 2017يناير  1

  

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

 من 
ً
 مها. كما وتتوقع املجموعة أنه قد ال يكون لتطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت أي ، أو 2017يـناير  1تبـدأ اعتبارا

ً
عندما تكون معموال

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

 .9رقم 

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

ً
تأثيرا

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

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

 األحكام والتقديرات 4

ت املحاســـبية و القـــيم املدرجـــة أحكـــام وتقـــديرات وافتراضـــات تـــؤثر علـــى تطبيـــق السياســـا اتخـــاذيتطلـــا إعـــداد املعلومـــات املاليـــة املرحليـــة مـــن اإلدارة 

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

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

 .2015ديسمبر  31متوافقة مع تلك املستخدمة في البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة املنتهية في  ةغير املؤكد اتالرئيسية للتقدير 
 

 إدارة املخاطر املالية  5

املاليـة املوحـدة كمـا فـي وللسـنة املنتهيـة إن أهداف إدارة املخاطر املالية للمجموعة والسياسات املتعلقة مهـا متوافقـة مـع تلـك املفنـا عنهـا فـي البيانـات 

 .2015ديسمبر  31في 

 

 توحيد البيانات املاليةأساس   6

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

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

 على املنشأة املستثمر مها للتأثير على قيمة عوائد املنشأة املستثمر مها.

ت التابعة التالية. لقد تم إعداد البيانات املاليـة للشـركات التابعـة لـنفس البيانات املالية للبنك واملنشآ املرحلية املوجزة املوحدة تضم البيانات املالية

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

 عة.عند توحيد البيانات املالية، يتم استبعاد كافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف الداخلية بين أعضاء املجمو 

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

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

دفع العتراف مباشرة في حقوق املل ية بالفروق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير املسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ املدفوع/ مستحق الا

 .مساهمي البنكأو املقبوض/ مستحق القبض، وتوزع مباشرة على 
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  املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

 )يتبع( 2016مارس  31 املنتهية فيأشهر  ثةلفترة الثال

 

 )يتبع( توحيد البيانات املاليةأساس   6
 

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

 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس سنة التأسيس نسبة اإلمتالك إسم الشركة التابعة

 2016 2015    

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

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

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

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

 

 

 نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية 7
 

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

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 نقد في الصندوق   63.940  68.370

 قانونية ودائع  1.096.332  1.086.835

  حسابات جارية  87.089  2.147.281

 شهادات إيداع   3.653.232  3.133.709

6.436.195  4.900.593   
 

 ) ( فيما يلي التحليل الجغرافي للنقد واألرصدة لدى البنوك املركزية 
 

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   1.595.593  1.760.984

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  3.305.000  4.675.211

6.436.195  4.900.593   
 

 

 

يــــة مختلفــــة وذلــــك كحســــابات تحــــت الطلــــا، ودائــــع ألجــــل وودائــــع أخــــرى حســــا لــــدى بنــــوك مركز ودائــــع قانونيــــة يتطلــــا مــــن املجموعــــة االحتـــــفا  ب

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

% مـــن متطلبـــات اإلحتيـــاطي بالـــدرهم اإلمـــاراتي 100، للبنـــوك بـــاالقتراض إلـــى حـــد 4310/2008لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة  بموجـــا الـــبال  رقـــم 

 31) مليـــون درهـــم 486اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة لـــدى املصـــرف املركـــزي لدولـــة الودائـــع القانونيـــة  ت، بلغـــ2016 مـــارس 31والـــدوالر األمريكـــي. كمـــا فـــي 

 مليون درهم(. 498  2015ديسمبر 
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  املرحلية ل البيانات املالية املوجزة املوحدةإيضاحات حو 

 )يتبع( 2016مارس  31 املنتهية فيأشهر  لفترة الثالثة
 

 ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك 8
 

 

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

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 تحت الطلا  564.514  705.511

 ألجل  1.477.541  366.904

1.072.415  2.042.055   
 

 

 

  البنوك من ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل) ( فيما يلي التحليل الجغرافي      

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ت العربية املتحدة ابنوك خارج دولة اإلمار   933.704  723.382

 بنوك داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة  1.108.351  349.033

1.072.415  2.042.055   
 

 قروض وسلفيات، صافي 9
 

 

 

 املقاسة بالتكلفة املطفأة  املجموعة)أ( فيما يلي تحليل لقروض وسلفيات 
 

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 السحا على امل شوف  9.166.793  8.916.160

 قروض تجارية  6.381.654  6.131.020

 أوراق قبض  713.617  789.213

 أخرى  سلف  991.580  995.513

 املبلغ االجمالي للقروض و السلفيات   17.253.644  16.831.906

 يطرح  مخصص انخفاض القيمة  (1.567.940)  (1.524.444)

 يطرح  فوائد معلقة  (283.426)  (270.843)

15.036.621  15.402.278   
 

 

 

 

 

 للقروض والسلف للمجموعة التحليل الجغرافي ) ( فيما يلي 
 

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات داخل  14.200.638  14.222.200

 اإلمارات العربية املتحدة دولة قروض وسلفيات خارج  3.053.006  2,609.706

16.931.906  17.253.644   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2016مارس  31 فياملنتهية أشهر  لفترة الثالثة

 )يتبع( قروض وسلفيات، صافي 9
 

 

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

 

 
 موجودات مالية أخرى  10

  وجودات املالية األخرى للمجموعةفيما يلي امل

  2016مارس  31  2015ديسمبر  31

  ألف درهم  ألف درهم

  )غير مدققة(  )مدققة(

 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة   

 ح والخسائر( إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األربا1)   

 مل ية مدرجة اسهم 16.900  21.500

 غير مدرجة ديـنسندات  63.415  68.604

90.104  80.315  

 ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر2)   

 مل ية مدرجة اسهم 104.886  101.800

 مل ية غير مدرجة اسهم 1.021.312  1.022.974

1.124.774  1.126.198  

 
   

 مجموع املوجودات املالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة 1.206.513  1.214.878

 املوجودات املالية األخرى مقاسة بالتكلفة املطفأة   

 سندات ديـن 697.055  527.330

 مجموع املوجودات املالية األخرى  1.903.568  1.742.208
 

 

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

 

 

 

 

 

 

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 الرصيد في بداية الفترة / السنة  1.524.442  1.347.377

 إنخفاض القيمة من خالل إضافات   6.538  1.510

 إضافات   73.156  386.490

 تحويل من الفوائد املعلقة  11.000  -

 شطوبات  (11)  (138.736)

 استردادات  (47.185)  (72.199)

 لفترة / السنةفي نهاية االرصيـد   1.567.940  1.524.442
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2016مارس  31 املنتهية فيأشهر  لفترة الثالثة

 

 )يتبع( موجودات مالية أخرى  10

 

 محفظة املوجودات املالية األخرى حسا املنطقة الجغرافية  فيما يلي تفصيل
 

    2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(
     

 دولة اإلمارات العربية املتحدة  307.902  223.210

5.754  8.927  

رات العربية دول مجلس التعاون الخليجي األخرى )فيما عدا دولة اإلما

 املتحدة(

 الشرق األوسط )فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي(  1.586.625  1.513.132

 اوروبا  114  112

1,724.208  1.903.568   

 

 موجودات أخرى  11

    2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  حسابات متقابلة –ت قبوال   1.392.824 1.441.148
 مستحوذ عليها مقابل سداد ديون  موجودات  787.079 798.212
 ذمم مدينة مستحقة من بيع إستثمارات  203.330 203.330

 ة وإيرادات مستحقةحسابات مقاصة مدين  34.486 -
 فوائد مستحقة القبض  42.534 20.504
9.600 27.993   

ً
 مصاريف مدفوعة مقدما

 القيمة العادلة املوجبة للمشتقات  58.583 1.945
 أخرى   69.762 44.859

2.519.598 2.616.591   
 

 ودائع العمالء  12

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء 

    2016مارس  31   2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 حسابات جارية وأخرى   4.353.268  4.008.397

 حسابات توفير  1.707.103  1.634.738

 ألجلودائع   13.242.294  13.846.680

19.491.815  19.302.665   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 أرصدة مستحقة للبنوكع و ودائ 13

 لودائع واألرصدة املستحقة للبنوك فيما يلي تحليل ل

    2016مارس  31   2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 تحت الطلا  63.941  839

 ألجل  81.398  44.640

45.479  145.339   
 

 للبنوك  ستحقةامل األرصدةو  ودائعلل) ( فيما يلي التحليل الجغرافي  
 

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك داخل  104.224  -

 اإلمارات العربية املتحدة دولة بنوك خارج  41.115  45.479

45.479  145.339   
 

 أخرى  مطلوبات 14

    2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم ألف درهم

   )غير مدققة( )مدققة(

  ةمتقابل حسابات – قبوالت  1.392.824 1.441.148

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص  39.739 39.374

 الدفع مستحقة فوائد  104.704 84.858

 م تسبة غير إيرادات  23.079 22.362

 املدراء شيكات  17.479 24.174

 وأخرى  مستحقة مصروفات  122.274 76.943

 للمشتقات السالبة العادلة القيمة  794 823

1.689.682 1.700.893   

 سندات  دين مصدرة 15

مليون دوالر أمريكي  500قام البنك بالحصول على تمويل من خالل إصدار سندات دين رئيسية غير مضمونة )كالسنداتك( بمبلغ ، 2015يونيو  8ي 

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

 في املئة تستحق الدفع نصف سنويا , ومدرجة في بورصة إيرلندا. 3.374مضمونة بالكامل من قبل البنك, تحمل معدل فائدة سنوية قدره 
 

 خزيـنةالوأسهم  رباحاأل توزيعات  16

 توزيـعات أرباح
مليون  71.5بقيمة  %3.4على توزيعات أرباح نقدية بمعدل  2015مارس  21وافق املساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاري  

مليــون  176.4% بقيمــة 9  توزيعــات أربــاح نقديــة بمعــدل 2014)مليــون درهــم  197 ( بقيمــةمليــون ســهم 99.5)خزينــةتوزيــع أســهم   %4.98و  درهــم 

 على مكافآت أعضـاء مجلـس اإلدارة بقيمـة كما . مليون درهم 119 بقيمة (مليون سهم 60)أسهم خزينة توزيع  %2.86و درهم
ً
وافق املساهمون أيضا

 علـــى  مليــون درهـــم(. 2.5  2014مليـــون درهــم ) 2.5مليـــون درهــم( وهبــات وتبرعـــات بقيمــة  7.5  2014مليــون درهــم ) 7.5
ً
كمــا وافــق املســـاهمون أيضــا

   .الى احطياتي الطوارئ مليون درهم إلى  30تخصيص مبلغ بقيمة 
 

ملسـاهمي بنـك اإلمـارات لبنـان ش.م.ل، شـركة تابعـة للبنـك، وافـق املسـاهمون علـى  2016فبرايـر  6العمومية السـنوية املنعقـدة بتـاري  وخالل الجمعية 

مليــون  2.2مليــون درهــم( مــن حصــص األطــراف غيــر املســيطرة البالغــة  9.2  أربــاح نقديــة بقيمــة 2014مليــون درهــم ) 11.0توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة 

 مليون درهم(. 3.1  2014مليون درهم مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة ) 3.1مليون درهم(. عالوة على ما تقدم، تم دفع مبلغ  1.8  2014درهم )
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة

 

 )يتبع( خزيـنةالرباح وأسهم األ توزيعات  16

 أسهم الخزيـنة

 خـالل الفتـرة مـن أسـهم الخزينـة كتوزيعـات أربـاح أسـهم، وبالتـالي بلـغ  99.5تم تحرير  2015مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر املنتهية في 
ً
مليون سـهما

 .عدد األسهم املحتفظ مها في الخزينة ال ش يء

 
 العائد على السهم 17

 ة ربح الفترة على املتوسط املرجا لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على النحو التالي تم احتسا  العائد على السهم وذلك بقسم

    مارس 31املنتهية في  أشهر الثالثة

2015  2016   

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

 العائد األساس ي على السهم     

 رهم()ألف د الفترةخالل  مالكي البنكإلى  العائـدالربح   78.671  83,268

 ملالكي البنكالربح املتاح   78.671  83,268

 (بآالف األسهم)املتوسط املرجا لعدد األسهم القائمة خالل الفترة   2.100.000  2,034,755

 العائد األساس ي على السهم )درهم(  0.037  0.041
 

 

 3ائمة، لم ي ن هنالك أي تخفيض محتمل لكسهم الق2015مارس  31و 2016مارس  31كما في 

الصادرة خالل  املنحةلتع س أسهم  2016و  2015مارس  31في  تين املنتـهيتينخالل الفتر  املصدرةاملرجا لعدد األسهم العادية  املتوسطتم تعديل 

 .2016مارس  31الفترة املنتـهية في 
 

 

 التزامات ومطلوبات طارئة 18

    2016مارس  31   2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

 ضمانات مالية للقروض  553.099  706.794

 ضمانات أخرى   2.278.299  2.247.582

 اعتمادات مستندية  1.317.824  1.307.698

 التاامات رأسمالية  44.929  44.929

4.307.003  4.174.151   

 سهيالت ائتمانيةالتاامات غيـر قابلة لاللغاء لتقديم ت  1.631.808  1.552.812

5.859.815  5.805.959   
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 ()يتبع 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 النقد وما يعادله 19

    2016مارس  31   2015 مارس 31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  مدققة()غير 

 (7نقد وأرصدة لدى البنوك املركزية )إيضاح   4.900.593  5,640,982

 (8 ئع وأرصدة مستحقة من بنوك )إيضاحودا  2.042.055  1,130,025

 (13ودائع وأرصدة مستحقة بنوك )إيضاح   (145.339)  (375,139)

6,395,868  6.797.309   

(1,265,965)  (1.265.961)  

 ر أشه 3ألكثر من استحقاق بالبنوك وأرصدة مستحقة من  ودائعيطرح  

 من تاري  االستحواذ

 (7إلزامية لدى البنوك املركزية )إيضاح  احتياطياتيطرح    (1.096.332)  (1,008,223)

4,121,680  4.435.016   
 

 املوجودات االئتمانية 20

مليــار درهــم بالقيمــة العادلــة ( محــتفظ مهــا  0.8  2015ديســمبر  31) مليــار درهــم  0.7 رات بمبلــغباســتثما، تحــتفظ املجموعــة 2016مــارس  31كمــا فــي 

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

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة 21

االعتياديـة  ادارة واإلدارة العليـا للمجموعـة واملنشـآت املتعلقـة مهـم ضـمن سـياق أعمالهـتبـرم املجموعة معامالت مع كبار املساهمين وأعضاء مجلـس اإل 

 وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.

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

  واملعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة املرحلي املوحد املوجز  بيان املركز املالي فياملتعلقة باألطراف ذات العالقة املدرجة  األرصدة فيما يلي
 

   2016مارس  31  2015ديسمبر  31

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )مدققة(

     

 قروض وسلفيات  2.171.160  2.162.402

 خطابات ضمان وأوراق قبول  و  اعتمادات مستندية  354.967  389.072

2.551.474  2.526.127   

 ضمانات  ودائع  184.953  169.941

 صافي التعرض  2.341.174  2.381.533

 أخرى  ودائع  344.212  120.235

 
 

 صـافي التعـرض%( من إجمالي 74  2015ديسمبر  31) %76، أعضاء مجلس اإلدارةذات صلة بأحد  ملنشآت، بلغت القروض 2016مارس  31كما في 

 .2015% مقارنة مع نفس الفترة من 20علما أن التعرض اإلجمالي لهذا العضو قد انخفض بنسبة 
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 املرحليةإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 ()يتبع 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة

 

 ()يتبع األطراف ذات العالقةاملعامالت مع  21

 

 

 مارس 31الثالثة أشهر املنتهية في فترة 

  

2015  2016   

   ألف درهم  ألف درهم

   )غير مدققة(  )غير مدققة(

     

 إيرادات الفوائد  29.634  32,574

 مصاريف الفوائد  1.834  2,189

 رئيسيينالدراء املتعويضات   2.468  7,500
 

 

 القطاعات  معلومات 22

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

 الرئيس ي وذلك لتوزيع املوارد للقطاع وتقييم أدائه. 

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

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

 والحكومة ومؤسسات وأفراد

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

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

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

 األعمال الخاصة باملجموعة.يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات 

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 )غير مدققة(: 6201مارس  31     

 املوجودات القطاعية  23.970.040 2.387.186 1.293.662 27.650.888

 املطلوبات القطاعية  20.840.828 1.807.805 308.069 22.956.702

      

   )مدققة( 5201ديسمبر  31     

 املوجودات القطاعية  23.211.903 3.224.689 1.150.326 27.586.918

 املطلوبات القطاعية  20.978.441 1.737.498 248.535 22.964.474
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 ملرحليةاإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 ()يتبع 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 ()يتبع معلومات القطاعات 22

 

 )غير مدققة(   2016مارس  31املنتهية في  لفترة الثالثة أشهر يمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 

 غير مخصصة املجموع

األنشطة البنكية 

 تثماريةاالس

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجيين العمالء الإيرادات من      

 صافي إيرادات الفوائد -  117.879 8.295 - 126.174

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت -  30.453 - - 30.453

 أرباح عمالت أجنبية -  5.573 - - 5.573

 إيرادات اإلستثمارات -  - 4.638 - 4.638

 إيرادات األخرى  -  - - 13.130 13.130

 تشغيليةإيرادات   153.905 12.933 13.130 179.968

     

 

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية 

 إنخفاض قيمة املوجودات املالية  خسارة صافي  -  (22.900) - - (22.900)

 ستهالك ممتلكات ومعداتإ -  - - (6.480) (6.480)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  (56.130) (9.906) - (66.036)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - (1.946) (1.946)

 خارجية - ضرائا الدخلمصاريف  -  - - (1.988) (1.988)

 الربح للفترة  74.875 3.027 2.716 80.618
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 املرحليةنات املالية املوجزة املوحدة إيضاحات حول البيا

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 معلومات القطاعات )يتبع( 22
 

  )غير مدققة( 2015مارس  31املنتهية في  أشهر  الثالثة لفترةيمثل الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة باملجموعة 

 

 ر مخصصةغي املجموع

األنشطة البنكية 

 االستثمارية

األنشطة البنكية 

   التجارية

   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

      

 خارجيين العمالء الإيرادات من      

 صافي إيرادات الفوائد -  121,973 5,676 - 127,649

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت -  33,739 - - 33,739

 أرباح عمالت أجنبية -  7,404 - - 7,404

 إيرادات اإلستثمارات -  - (5,933) - (5,933)

 إيرادات األخرى  -  - - 6,421 6,421

 تشغيليةإيرادات   163.116 (257) 6.421 169,280

     

 

 أخرى  جوهريةبنود غيـر نقدية 

   إنخفاض قيمة املوجودات املاليةخسارة صافي  -  (23,566) - - (23,566)

 إستهالك ممتلكات ومعدات -  - - (5,622) (5,622)

 مصاريف عموميـة وإدارية -  (44,783) (7,903) - (52,686)

 إطفاء موجودات غيـر ملموسة -  - - (1,946) (1,946)

 خارجية - ضرائا الدخلمصاريف  -  - - (1,936) (1,936)

 عمليات متوقفة -  - 1.636 - 1.636

 الربح للفترة  94.767 (6,524) (3.083) 85,160

      

مــارس  31) لفتــرةمــن العمــالء الخــارجيين. لــم تــتم أيــة عمليــات بيــع بــين القطاعــات خــالل هــذه ا الناتجــةتمثــل اإليــرادات الــواردة أعــاله اإليــرادات 

م تحديــــدها مــــن قبــــل اإلدارة لغــــرض شــــ يء(. إن املعــــامالت بــــين القطاعــــات، تكلفــــة األمــــوال وتخصــــيص النفقــــات بــــين القطاعــــات ال يــــت   ال 2015

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

 ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتخصيص املوارد بين قطاعات  
 

 خصص
ُ
وبعـض األخرى ملمتلكات واملعدات والشهرة واملوجودات غيـر امللموسة باستثناء ااملتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املوجودات  ت

 املبالغ املدرجة في املوجودات األخرى و  

 خصص
ُ
 . باستثناء بعض املبالغ املدرجة في املطلوبات األخرى املتضمنة في التقارير قطاعات للجميع املطلوبات  ت
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 رحليةاملإيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة 

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 معلومات القطاعات )يتبع( 22
 

 املعلومات الجغرافية

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

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

   بلد املنشأ البلد األجنبي املجموع
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

    2015  

179.968 31.664 148.304  

مارس  31ية في )من العمالء الخارجيين( لفترة الثالثة أشهر املنته تشغيليةإيرادات 

 )غير مدقق( 2016

 )غير مدقق( 2016مارس  31املوجودات غير املتداولة كما في   1.680.312 329.258 2.009.570

     

    2014  

169,280 33,438 135,842  

مارس  31)من العمالء الخارجيين( لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  تشغيليةإيرادات 

 )غير مدقق( 2015

 )غير مدقق( 2015مارس  31املوجودات غير املتداولة كما في   1,249,492 296,253 1,545,745
 

 املالية لألدوات العادلة القيمة 23

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

 لذلك، مام تلك املعاملة.ولديها الرغبة في إت
ً
. إن تحديد تعريف القيمة العادلة هو والقيمة العادلة الدفترية القيمة بين فروقات تنشأ فقد وطبقا

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

 شروط مجحـفة.
 

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائرإلستثمارات ا
 

لحصـول افرصـة  تمنح املجموعة التـيالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق املالية تمثل اإلستثمارات املحتفظ مها ب

. تتضـمن تلـك االسـتثمارات أوراق مل يـة مدرجـة تسـتند قيمهـا أس املـالوتعزيـز ر  أرباح ومكاسا املتاجرةتوزيعات األرباح و من خالل  على عائدات

، كما تتضمن سـندات غيــر مدرجـة تسـتمد قيمهـا العادلـة مـن التقييـيم الـداخلي الـذي 2016 مارس 31على أسعار اإلغالق املعلنة كما في  العادلة

 بأن جميع املدخالت
ً
 ألنظمة التسعير املقبولة بشكل عام، علما

ً
 املستخدمة في التقييم مستوحاة من أسعار أو نسا السوق املالحظة. يتم وفقا

 

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

ت مشــامهة يــتم تحديــد القــيم العادلــة بــالرجوع إلــى نمــاذج خصــم التــدفقات النقديــة ونمــاذج التســعير املعتــرف مهــا، ويتضــمن ذلــك املقارنــة مــع أدوا

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

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة
 

 (يتبع) املالية لألدوات ادلةالع القيمة 23

 القيمة العادلة للموجودات املالية بالتكلفة املطفأة
 

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

 تقار  قيمها العادلة. املرحلية املوجزة املوحدة في البيانات املاليةطفأة املقاسة بالتكلفة امل املرحلية املوحدة

 

 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

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

     جودات ماليةمو 

 527.752 527.330 693.628 697.055 موجودات مالية أخرى بالتكلفة املطفأة  -

 

بنى
ُ
 بالتكلفة املطفأة على أساس أسعار السوق.املقاسة القيمة العادلة للموجودات املالية األخرى  ت
 

  حداملو  املرحلي املوجز  االعتـراف بقياس القيمة العادلة في بيان املركز املالي

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

ً
اسـتنادا

 الدرجة التـي يم ن فيها مالحظة القيمة العادلة.
 

  ولــة )غيـــر املعّدلــة( فــي أســواق األوراق املاليــة النشــطة للموجـــودات أو قيــاس القيمــة العادلــة هــي تلــك املســتمدة مــن األســعار املتدا 1املســتوى

 املطلوبات املطابقة.

  ( التــــي يم ــن مالحظتهـــا فـــي 1األســـعار املدرجــة ضـــمن املســتوى ) غيــر أخـــرى  مــدخالتقيـــاس القيمــة العادلـــة هــي تلـــك املســتمدة مـــن  2املســتوى

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

 غيـر نظاميـة(.

  فــيقيــاس القيمــة العادلــة هــي تلــك املســتمدة مــن تقنيــات التقيــيم التـــي تشــمل مــدخالت للموجــودات أو املطلوبــات التـــي ال تســتند  3املســتوى 

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

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة

 (يتبع) املالية لألدوات العادلة القيمة 23

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

   املستوى األول   املستوى الثاني  ستوى الثال امل  املجموع

 )غير مدققة( 2016مارس  31  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
         

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

 مل ية ُمدرجة اسهم  16.900  -  -  16.900

 مدرجـة غيـر دين  سندات  -  63.415  -  63.415
         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 مل ية مدرجة اسهم  104.886  -  -  104.886

 مدرجة غيـر مل ية  اسهم  -  -  1.021.312  1.021.312

 املجموع  121.786  63.415  1.021.312  1.206.513

 ت مالية أخرى بالقيمة العادلةطلوبام        

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرسندات دين 

 سندات دين مدرجة  1.807.805  -  -  1.807.805

 أخرى  / مطلوبات موجودات        

 للمشتقات املوجبةالقيمة العادلة   -  58.583  -  58.583

 للمشتقات السالبةالقيمة العادلة   -  (794)  -  (794)
 

  (مدققة) 2015 ديسمبر 31        

 موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة         

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر        

 مل ية ُمدرجة اسهم  21.500  -  -  21.500

 مدرجـة غيـر  دين سندات  -  68.604  -  68.604
       

  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر        

 مل ية مدرجة اسهم  101.800  -  -  101.800

 مدرجة غيـر مل ية  اسهم  -  -  1.022.974  1.022.974

 املجموع  123.300  68.604  1.022.974  1.214.878

 لقيمة العادلةت مالية أخرى باطلوبام        

 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 لبةالساالقيمة العادلة   -  (823)  -  (823)

 

 .الحالية خالل السنة 2و  1تحويالت بين املستوى  تتم أيةلم 
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  املرحلية إيضاحات حول البيانات املالية املوجزة املوحدة

 )يتبع( 2016مارس  31في  املنتهيةأشهر  لفترة الثالثة

 )يتبع( املالية لألدوات العادلة القيمة 23

 

  بالقيمة العادلة لعادلة للموجودات املالية األخرى قياس القيمة ا  3تسوية املستوى 

 2015ديسمبر  31  2016مارس  31  

 ألف درهـم  ألف درهـم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
     

 973.661  1.022.974  الرصيد اإلفتتاحي

 77.133  -  إضافات 

 (27.820)  (1.662)  املعترف به في الدخل الشامل اآلخر الربح/ )الخسارة( 

 1.022.974  1.021.312  الرصيد النهائي
 

 كفاية رأس املال 24

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

 

 2القاعدة  

 2015ديسمبر  31  2016مارس  31 
 (ة)مدقق  (ة)غيـر مدقق 
 رهـمألف د  ألف درهـم 

    قاعدة رأس املال 

 4.175.778  4.253.051 1مستوى 

 342.425  345.906  2مستوى 

 4.518.203  4.598.957 مجموع قاعدة رأس املال

    املوجودات املرجحة حسب املخاطر

 19.746.453  20.153.872 مخاطر االئتمان
 131.933  108.520 مخاطر السوق 

 1.502.954  1.502.954 مخاطر تشغيلية 
 21.381.340  21.765.346 املوجودات املرجحة حسب املخاطر

    

 %21.13  %21.13 نسبة كفاية رأس املال
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 .2016 أبـريل 30اإلدارة بتاري  وإجازة إصدارها من قبل مجلس  املرحلية املوجزة املوحدة تم إعتماد البيانات املالية

 

 


