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  الشارقة

  اإلمارات العربية المتحدة 
  

  مقدمـة
ة وشرآاته  ("البنك")  شرآة مساهمة عامة  -لبنك الشارقة قمنا بمراجعة بيان المرآز المالي الموجز الموحد المرفق  ا   ( التابع يشار إليه

ـ ًا ب ي ")، مجموعة"المع ا ف ـمبر ٣٠آم ن  ،٢٠١٤ سبت ٍل م دخل وآ ان ال وجز بي ان  الم د، بي وجز الموح امل الم دخل الش ان ال د، بي الموح
ة الموجز الموحد       ـالتغي دفقات النقدي ان الت رة  رات في حقوق الملكية الموجز الموحد وبي اريخ     التسعة لفت ذلك الت ة ب  إدارة إن .أشهر المنتهي

م      المجموعة دولي رق ار المحاسبي ال ارير  " ٣٤مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعي التق
  ". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا.المالية المرحلية

 

  نطاق المراجعـة
م   لقد  ة رق ة      ٢٤١٠قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول عمليات المراجع ة المرحلي ة المعلومات المالي ـي " مراجع دقق     الت ا م وم به يق

تقل  ابات المس أةالحس ارات، بشكل رئيسي من األشخاص   للمنش إجراء اإلستفس ام ب ة القي ة المرحلي ات المالي ة المعلوم ". تتضمن مراجع
و   ا من              المسؤولين عن األم ـل جوهري ة أق ة أخرى. إن نطاق المراجع ة وإجراءات مراجع اع إجراءات تحليلي بية، وإتب ة والمحاس ر المالي

يمكن   التـينطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأآيد حول جميع األمور الهامـة 
  ، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.أن يبينها التدقيق. لذا

 

  ستنتـاجاإل
ـة          أن المعلومات المالي اد ب ى اإلعتق دعونا إل ا ي ا م ة  استنادًا إلى مراجعتنا، لم يتبين لن واحي        المرحلي ع الن تم إعدادها، من جمي م ي ة ل المرفق

  .٣٤الجوهرية، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  
  

  )(الشرق األوسط ند توشآديلويت 
  
  
  
  

  أنيس صـادق
  ٥٢١رقم القيد 

  ٢٠١٤ أآتوبر ٢٦
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٢  
  

  يان المرآز المالي الموجز الموحدب
  ٢٠١٤ سبتـمبر ٣٠آما في 

  

      سبتمبر ٣٠    ديسمبر ٣١
    اتإيضاح  ٢٠١٤    ٢٠١٣
      (غير مدققة)    (مدققة)

      ألف درهـم    ألف درهـم
  الموجـودات        

            

  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٨    ٣،٤٢٩،٤٨٤     ٣،٤٠٠،٢٤٥ 
  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك   ٩    ٢،٧٠٧،٠٣٣     ٤،١١١،٢٣٠ 
  قروض وسلفيات، صافي   ١٠    ١٣،٨١٩،٨٥٦     ١٣،١٣٤،٧٤٩ 
  موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة  ١١    ١،١٩٧،٢٤٢     ١،٢١٧،٣٣٠ 
  قاسة بالتكلفة المطفأةموجودات مالية أخرى م  ١١    ٥٧٨،٣٣٠     ٥٣٩،٦٤٥ 
  إستثمارات عقارية      ٣١١،٥٨٣     ٣٠٣،٦٧٨ 
  الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى      ٢٤٣،٩٦٦     ٢٤٩،٨٠٢ 
  موجودات أخرى  ١٢    ١،٤٨٠،٧٤٦     ١،٥٠٤،٦٠٥ 
  ممتلكات ومعدات      ٢٨٤،٩٠٤     ٢٧٩،٦٩٤ 
  للبيعموجودات غيـر متـداولة مصنفة آمحتفظ بها   ١٣    ٢٣٢،٠٧٠     ٢٣١،٥٣٠ 
  مجموع الموجودات      ٢٤،٢٨٥،٢١٤     ٢٤،٩٧٢،٥٠٨ 

            

  المطلوبات وحقوق الملكية          
            

  المطلوبات          
  ودائع العمالء  ١٤    ١٧،٠٢٨،٩١١     ١٨،٣٧٤،٠٦٦ 
  ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك  ١٥    ٤٣٤،٣٧٩     ٩٧،٣٣٦ 
  رىمطلوبات أخ      ١،٦٤٧،٩٨٢     ١،٣٩٤،٨٧٠ 
  قرض مشترك   ١٦    ٧٣٤،٦٠٠     ٧٣٤،٦٠٠ 

 ١٣    ١٩،٥٥٥     ١٩،٠١٥  
مطلوبات مرتبطة مباشرة بالموجودات غيـر المتداولة المصنفة آمحتفظ 

  بها للبيع
  مجموع المطلوبات      ١٩،٨٦٥،٤٢٧     ٢٠،٦١٩،٨٨٧ 

            

  وق الملكية حق          
            

  رأس المال واإلحتياطيات          
  رأس المال      ٢،١٠٠،٠٠٠     ٢،١٠٠،٠٠٠ 
  أسهم خزينة  ١٧    )٢٠٨،٥٩٥(    )٣٢٧،٧٩٢(
  احتياطي قانوني      ١،٠٥٠،٠٠٠     ١،٠٨٥،٣٥٧ 
  احتياطي طوارئ      ٤٥٠،٠٠٠     ٤١٣،١٢٦ 
  إحتياطي عام      ١٠٠،٠٠٠     ٩٢،٩٩٩ 
  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات      ١٨٦،٦٥٧     ١٩٩،٣٤٧ 
  األرباح المستبقاه      ٥٢٨،٠٤٣     ٥٧٩،١٢٩ 
  مالكي الشرآة األمإلى  عائدة      ٤،٢٠٦،١٠٥     ٤،١٤٢،١٦٦ 
  األطراف غير المسيطرة      ٢١٣،٦٨٢     ٢١٠،٤٥٥ 
  مجموع حقوق الملكية      ٤،٤١٩،٧٨٧     ٤،٣٥٢،٦٢١ 

            

  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية      ٢٤،٢٨٥،٢١٤     ٢٤،٩٧٢،٥٠٨ 
            

  
  
  

  
  

 أحمد النومان/ السيد   ماريو طعمةالسيد/ 
 رئيس مجلس اإلدارة    نائب المدير العام

  

 .الموجزة الموحدة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
  

  غير مدقق)(الموحد الموجز بيـان الدخل 
 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 ٣٠الثة أشهر المنتهية في لفترة الث  
  سبتمبر

 ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  سبتمبر

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
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٣  
  ٧٣٤،٨٦٨   ٧٣٦،٢٤٨   ٢٣٣،٦٢٧   ٢٦٥،٩٠١   إيرادات الفوائد 

  )١٣٩،١٢٩(  )١٢٧،٨٠٢(  مصاريف الفوائد 
)٣٨٦،٤٨٨
(  )٣٧٨،٢٣٦(  

          

  ٣٥٦،٦٣٢   ٣٤٩،٧٦٠   ٩٤،٤٩٨   ١٣٨،٠٩٩   يرادات الفوائد صافي إ
          

  ٩٣،٨٦١   ٩٥،٩١٥   ٣٠،٣٤٥   ٣١،١٩٣   صافي إيرادات الرسوم والعموالت 
  ١٧،٥٩٢   ١٨،٠٤١   ٥،٨٠٢   ٥،٧٨٣   أرباح صرف العمالت 

  ٩٩،٩٤٢   )٩،١٧٣(  ٨٧،٢٧٣   ٨١١   االستثمارات  / (خسائر) إيرادات
  ١٩،٣٠٣   ٣٦،٨٢٢   ٢،٤١٢   ١٠،٣٢٢   اإليرادات األخرى 

  ٦،١٨٠   ٧،٩٠٥   -   ٧،٩٠٥   صافي الربح من إعادة تقييم االستثمارات العقارية
          

  ٥٩٣،٥١٠   ٤٩٩،٢٧٠   ٢٢٠،٣٣٠   ١٩٤،١١٣   الربح التشغيلي 
صافي انخفاض القيمة المحمل على الموجودات 

  )١٤٠،٢٦٦(  )٤٨،٧٦٨(  )٣٢،١٦٢(  )١٢،٥٨٤(  المالية 
          

  ٤٥٣،٢٤٤   ٤٥٠،٥٠٢   ١٨٨،١٦٨   ١٨١،٥٢٩   الربح التشغيلي صافي 
  )٥،٨٣٨(  )٥،٨٣٨(  )١،٩٤٦(  )١،٩٤٦(  إطفاء الموجودات غير الملموسة 

  )٦١،٩٧٠(  )٦٠،٠٥٦(  المصاريف اإلدارية والعمومية 
)١٧٧،٠٢٦
(  )١٧٣،٧٦٤(  

          

  ٢٧٣،٦٤٢   ٢٦٧،٦٣٨   ١٢٤،٢٥٢   ١١٩،٥٢٧   الربح قبل الضرائب 
  )٧،٤٥١(  )٧،٤٦٦(  )٢،٢٠٦(  )٢،٢٦٣(  خارجية  –بة الدخل مصاريف ضري

          

  ٢٦٦،١٩١   ٢٦٠،١٧٢   ١٢٢،٠٤٦   ١١٧،٢٦٤   من العمليات المستمرةالربح للفترة 
          

          العمليات المتوقفة
  )٣،٥٠٢(  ١٢،١٠٢   )٣،٥٠٢(  ٢،٧٠٩   للفترة من العمليات المتوقفة / (الخسارة) الربح

  ٢٦٢،٦٨٩   ٢٧٢،٢٧٤   ١١٨،٥٤٤   ١١٩،٩٧٣   صافي الربح 
          

          عائدة إلى:
  ٢٥٤،٢٠٢   ٢٦٥،٤٩٢   ١١٧،٠٨٤   ١١٧،٦١٨   مالكي الشرآة األم 

  ٨،٤٨٧   ٦،٧٨٢   ١،٤٦٠   ٢،٣٥٥   األطراف غير المسيطرة

   ٢٦٢،٦٨٩   ٢٧٢،٢٧٤   ١١٨،٥٤٤   ١١٩،٩٧٣  
(إيضاح  الربح األساسي للسهم الواحد (درهم)

٠٫١٢١   ٠٫١٢٧   ٠٫٠٥٩   ٠٫٠٥٩   )١٨  
  
  
  
  
  

  .الموجزة الموحدة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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٤  
  

  الموحد (غير مدقق)الموجز بيـان الدخل الشامل 
 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 

  
 ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر
 ٣٠ية في أشهر المنته التسعةلفترة 

  سبتمبر

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          

  ٢٦٢،٦٨٩   ٢٧٢،٢٧٤   ١١٨،٥٤٤  ١١٩،٩٧٣  الربح للفترة 
          

          الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى
          

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو 
          الخسـائر

          

في القيمة العادلة لموجودات مالية  لتغيرصافي ا
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  ٤٦،٢٣٩   )١٢،٦٩٠(  ٢٢،٩٤٨  ٢١،٩٥٥  اآلخر 
  )٢،٥٠٠(  )٢،٥٠٠(  -  -   الفتـرةمخصص هبات وتبرعات خالل 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل 
  )١٠،٥٨٧(  )١٠،٥٨٥(  -  -  الفتـرة

          

  ٣٣،١٥٢   )٢٥،٧٧٥(  ٢٢،٩٤٨  ٢١،٩٥٥  / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة الدخل
          

  ٢٩٥،٨٤١   ٢٤٦،٤٩٩   ١٤١،٤٩٢  ١٤١،٩٢٨  مجموع الدخل الشامل للفترة
          

          :عائدة إلى
  ٢٨٧،٩٧٢   ٢٤٠،٣٣٤   ١٤٠،٠٣٢  ١٣٩،٥٧٣  مالكي الشرآة األم

  ٧،٨٦٩   ٦،١٦٥   ١،٤٦٠  ٢،٣٥٥  األطراف غير المسيطرة
          

  ٢٩٥،٨٤١   ٢٤٦،٤٩٩   ١٤١،٤٩٢  ١٤١،٩٢٨  مجموع الدخل الشامل للفترة
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الموجزة الموحدة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

  

٥  
  

  الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  
  

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 
  

  موعمج
حقوق 
  الملكية

 األطراف
غير 

  المسيطرة

حقوق الملكية 
 مالكي العائدة إلى
  الشرآة األم

 األرباح
  المستبقاه

احتياطي القيمة 
العادلة 

  احتياطي عام  لالستثمارات
 حتياطيا

  طوارئ
 إحتياطي
    المال رأس  أسهم الخزينة  قانوني

    درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم فأل  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف
               

 
  (مدقق) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في   ٢،١٠٠،٠٠٠  )٣٢٧،٧٩٢(  ١،٠٨٥،٣٥٧   ٣٧٨،٧٣٨  ٦٢،٥٦٥  ١٠٦،١٣٤   ٥١٩،٣٠٥   ٣،٩٢٤،٣٠٧   ٢٥٧،٧٤٢   ٤،١٨٢،٠٤٩

  الربح للفترة  -  -   -   -  -  -   ٢٥٤،٢٠٢   ٢٥٤،٢٠٢   ٨،٤٨٧   ٢٦٢،٦٨٩ 
  / (الخسارة) الشاملة األخرىالدخل   -  -   -   -  -  ٤٦،٢٤٠   )١٢،٤٧٠(  ٣٣،٧٧٠   )٦١٨(  ٣٣،١٥٢ 
  مجموع  الدخل الشامل للفترة  -  -   -   -  -  ٤٦،٢٤٠   ٢٤١،٧٣٢   ٢٨٧،٩٧٢   ٧،٨٦٩   ٢٩٥،٨٤١ 
  إلى االحتياطيات تحويل  -  -   -   -  ٣٠،٤٣٤  -   )٣٠،٤٣٤(  -   -   - 
  )١٧توزيعات أرباح (إيضاح   -  -   -   -  -  -   )١٩٣،٥٠٠(  )١٩٣،٥٠٠(  )٧،٧١٣(  )٢٠١،٢١٣(

 -   ١١،١٤٧(  )١١،١٤٧(  ١١،١٤٧(   -  -  -   -   -  -  
توزيع إلى األطراف غيـر المسيطرة 

  (أ))٦ (إيضاح

)٢،١١٥(  )٢،١١٥(  )٧١،٣٥٣(  )٧٣،٤٦٨(   -  -  -   -   -  -  
(أ) ٦ (إيضاح تـابعة اتشرآعلى االستحواذ 

  ))١٣و (
 

٣٧٨،٧٣٨  ٩٢،٩٩٩  ١٥٢،٣٧٤   ٥٢٣،٨٤١   ٤،٠٠٥،٥١٧   ١٩٧،٦٩٢   ٤،٢٠٣،٢٠٩  
 

  (غير مدقق) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠الرصيد في   ٢،١٠٠،٠٠٠  )٣٢٧،٧٩٢(  ١،٠٨٥،٣٥٧
                     

  

 
  (مدقق) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في   ٢،١٠٠،٠٠٠  )٣٢٧،٧٩٢(  ١،٠٨٥،٣٥٧   ٤١٣،١٢٦  ٩٢،٩٩٩  ١٩٩،٣٤٧   ٥٧٩،١٢٩   ٤،١٤٢،١٦٦   ٢١٠،٤٥٥   ٤،٣٥٢،٦٢١

  الربح للفترة  -  -   -   -  -  -   ٢٦٥،٤٩٢   ٢٦٥،٤٩٢   ٦،٧٨٢   ٢٧٢،٢٧٤ 
  الشاملة األخرى الخسارة   -  -   -   -  -  )١٢،٦٩٠(  )١٢،٤٦٨(  )٢٥،١٥٨(  )٦١٧(  )٢٥،٧٧٥(
  مجموع  الدخل الشامل للفترة  -  -   -   -  -  )١٢،٦٩٠(  ٢٥٣،٠٢٤   ٢٤٠،٣٣٤   ٦،١٦٥   ٢٤٦،٤٩٩ 
  )١٧الخزينة (إيضاح  أسهم محررة من  -  ١١٩،١٩٧   -   -  -  -   )١١٩،١٩٧(  -   -   - 
  )١٧(إيضاح  االحتياطيات إلى / (من) تحويل  -  -   )٣٥،٣٥٧(  ٣٦،٨٧٤  ٧،٠٠١  -   )٨،٥١٨(  -   -   - 
  )١٧توزيعات أرباح (إيضاح   -  -   -   -  -  -   )١٧٦،٣٩٥(  )١٧٦،٣٩٥(  )٢،٩٣٨(  )١٧٩،٣٣٣(
 

٤٥٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠  ١٨٦،٦٥٧   ٥٢٨،٠٤٣   ٤،٢٠٦،١٠٥   ٢١٣،٦٨٢   ٤،٤١٩،٧٨٧  
 

  (غير مدقق) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد في   ٢،١٠٠،٠٠٠  )٢٠٨،٥٩٥(  ١،٠٥٠،٠٠٠
  

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة .
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٦  
  
  
  

  (غير مدقق) الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

  

      سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  ةالتسعفترة 
٢٠١٤   ٢٠١٣      

      ألف درهـم   ألف درهـم
  األنشطة التشغيلية         
  للفترةالربح     ٢٧٢،٢٧٤     ٢٦٢،٦٨٩ 

  :تعديالت لـ          
  استهالك الممتلكات والمعّدات         ١٣٫١٠٥     ١٦٫١١٢ 
  إطفاء موجودات غير ملموسة         ٥٫٨٣٨     ٥٫٨٣٨ 
  الذمم المدينة واالستثماراتعلى  العالوة والخصماطفاء          ٤٩٤     ١،٨٣٣ 
   ممتلكات ومعداتبيع  (أرباح) / خسائر         )٥٩٥(    ٢٨ 
  القيمة العادلة الستثمارات ومشتقات تجارية خسائر / (أرباح)         ٢٢٫٠٧٠     )٢٩،١٣١(
  لعقاريةأرباح القيمة العادلة من االستثمارات ا         )٧،٩٠٥(    )٦،١٨٠(
  مخصص للديون والسلف المشكوك في تحصيلها         ٤٨،٧٦٨     ١٤٠،٢٦٦ 
  دفع مكافآت أعضاء اإلدارة والتبرعات          )١٣،٠٨٥(    )١٣،٠٨٧(
  توزيعات األرباح         )٨،٤٨٩(    )٦٧،٧٦٧(

             

  أرباح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل      ٣٣٢٫١١٥     ٣١٠،٦٠١ 
            

  ثالثة أشهرألآثر من في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك الزيادة       )٣٣١،١١٢(    )٥٩٣،٢٥٤(
  لدى البنوك المرآزية االحتياطيات اإللزاميةالزيادة في       )٢٠،٧٧٩(    )٥١،٩٣٢(
  الزيادة في القروض والسلفيات      )٧٣٣،٨٧٥(    )٨٦٦،٠١١(
  في موجودات أخرى )النقص / (الزيادة       ٢٣،٨٥٩     )٢٤،٩٠٤(
  في ودائع العمالء (النقص) / الزيادة      )١،٣٤٥،١٥٥(    ١،٣٤٩،٢٥٤ 
  في مطلوبات أخرى الزيادة      ٢٥٣،١١٢     ١٨٧،٢٠٠ 

            

  األنشطة التشغيلية الناتج من(المستخدم في) / صافي النقد       )١٫٨٢١٫٨٣٥(    ٣١٠،٩٥٤ 
            

  األنشطة االستثمارية          
  وموجودات غير ملموسة أخرى شراء ممتلكات ومعدات      )١٨٫٣٧٣(    )٢،٢٨٦(
  عائدات بيع ممتلكات ومعدات      ٦٥١     ٢٦ 
  بيع استثمارات عائدات      ٨٨٫١٧٣     ٢٣٥،٢٦٧ 
  شراء استثمارات      )١٤٢،٠٢٤(    )٢٨،٠٦٣(
  (أ)) ٦(إيضاح  شرآة تـابعةلاالستحواذ على حقوق أطراف غير مسيطرة       -     )٧٣،٦٩٦(
  توزيعات أرباح مستلمة      ٨٫٨٤٩     ٦٧،٧٦٧ 

            

 ١٩٩،٠١٥  
  

)٦٢٫٧٢٤(  
    

  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) / الناتج منصافي النقد 

  األنشطة التمويلية          
  توزيعات أرباح مدفـوعة      )١٧٩،٣٣٣(    )٢٠١،٢١٣(
  صافي الحرآة في قرض مشترك      -     ٢٣٨،٧٤٥ 

            

 ٣٧،٥٣٢  
  

)١٧٩،٣٣٣(  
    

  األنشطة التمويلية (المستخدم في) / الناتج من صافي النقد 
            

 ٥٤٧،٥٠١  
  

)٢،٠٦٣،٨٩٢(  
    

  في النقد وما يعادله (النقص) / الزيادة
            

 ٤،٣٧٣،٥٣٩  
  

 ٥،٥٨٩،٠٩٠  
    

  الفتـرةالنقد وما يعادله في بداية 
            

 ٤،٩٢١،٠٤٠  
  

 ٣،٥٢٥،١٩٨  
    

  )٢٠(إيضاح  الفتـرةاية النقد وما يعادله في نه
            

  
  

  
    

  معامالت غير نقدية
 ٢٠٠،٠٠٠  

  
 -  

    
  )١٣شرآات تابعة مستحوذ عليها بغرض إعادة البيع فقط (إيضاح 

  

  .الموجزة الموحدة تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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٧  
  
  

   الموحدةالموجزة المالية  البيانات حولإيضاحات 
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  معلومات عامة  ١
ري صادر عن صاحب السمو     ـآشرآة مساهمة عامة بموجب مرسوم أمي   )أو "الشرآة األم" "البنك"(تأسس بنك الشارقة 

لسنة  ٨ية رقم بموجب قانون الشرآات التجار ١٩٩٣وتم تسجيله في فبراير  ١٩٧٣ديسمبر  ٢٢حاآم إمارة الشارقة بتاريخ 
ة          ١٩٨٤ ارات العربي ة اإلم ة صادرة عن المصرف المرآزي لدول (وتعديالته). وقد بدأ البنك أعماله بموجب رخصة بنكي

  . يقوم البنك باألعمال المصرفية التجارية واالستثمارية.١٩٧٤يناير  ٢٦المتحدة بتاريخ 
  

  قة، اإلمارات العربية المتحدة.الشار ،١٣٩٤، ص.ب: الخـانللبنك في شارع  يقع المكتب المسجل
  

  العين. مدينة أفرع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في الشارقة ودبي وأبوظبي و خمسةالبنك أنشطته من خالل  يمارس
  

  أسس اإلعداد  ٢
ـ "المجموعة")    تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة  ار المحاسبي   اوفق  للبنك وشرآاته التابعة (يشار إليها معًا ب لمعي

المتطلبات المتعلقة ة، وتتفق آذلك مع عن مجلس معايير المحاسبة الدولي التقارير المالية المرحلية الصادر - ٣٤الدولي رقم 
  اإلمارات العربية المتحدة.في دولة  المتطلبات القانونية المعمول بهابها من 

  

  المجموعة.غالبية عمليات  بها تسود التـيها العملة إذ أنارات تم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلم
  

ة     تتفق ك السياسات المتبع ة الموحدة السنوية للمجموعة للسنة          السياسات المحاسبية المطبقة مع تل ات المالي في إعداد البيان
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١المنتـهية في 

  

ع ال   ة الموحدة     معلومات المطل ال تتضمن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة جمي ات المالي ة في البيان رأ   وب ، وينبغي أن ُتق
الرجوع ل ي ب ة ف نة المنتهي دة للمجموعة للس ة الموح ات المالي ك، ال تعتب٢٠١٣ديسمبر  ٣١لبيان ى ذل ائج ـ. باإلضافة إل ر نت

ى   ٢٠١٤يناير  ١من  الفتـرة بتمبر  ٣٠إل ائج بالضرورة مؤشرا    ٢٠١٤ س ـي  للنت ا  من الممكن تو   الت ة   قعه ي  للسنة المالي الت
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  ستنتهي

  

  )IFRSsتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( -٣
  

على البيانات المالية  بدون تأثير جوهري المطبقة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  ١-٣
  الموحدةالموجزة 

  

ة الموجزة  تم تطبيق ال م يكن ل    معايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة التالية في هذه البيانات المالي ق  الموحدة، ول تطبي
رات  الحالية  للفترة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجةالمعدلة هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ابقة والفت ، الس

  سبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.قد تؤثر على محاإال أنها 
  لقد تم توسيع نطاق التفسير الجبايات الضريبية،  – ٢١تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم

 التـي ـرةالفتتعمتد على البيانات المالية لفترة تختلف عن  التـيمحاسبة الجبايات الضريبية المتعلقة بتناول المخاوف يل
 نشأ فيها ذلك النشاط الذي أدى إلى دفع تلك الجبايات الضريبـية.

  والمتعلقة بتطبيق التوجيهات حول مقاصة  األدوات المالية: العرض ٣٢تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
  والمطلوبات المالية. الموجودات المالية

  اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد – ٣٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تم خاللها  التـيأو الوحدة المنتجة للنقد للفترات  تقيد التعديالت متطلبات اإلفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد لألصل

االعتـراف بانخفاض القيمة أو عكسها. إلى جانب ذلك، فإن تلك التعديالت توضح وتوسع مدى متطلبات اإلفصاح 
للتطبيق عندما يكون قد تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد على أساس القيمة العادلة  القابلة

 ناقصًا تكاليف االستبـعاد.
  والمعيـار الدولي إلعداد  ،البيانات المالية الموحدة ١٠تعديالت على المعيـار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

البيانات  ٢٧، والمعيـار المحاسبي الدولي رقم اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى ١٢لمالية رقم التقارير ا
  .إرشـادات بشـأن منشآت االستثمار – المالية المنفصلة
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  (تتمة) )IFRSsعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تطبيق الم -٣
البيانات المالية  بدون تأثير جوهري على المطبقة والمعدلةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة   ١-٣

  (تتمة) الموحدةالموجزة 
  

بشـأن منشآت االستثمار، والذي  نهائيـًا مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارًا أصدر، ٢٠١٢أآتـوبر  ٣١في 

، والمعيـار ١٢، والمعيـار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٠يعدل المعيـار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. ة إلعداد التقارير الماليةفي المعايير الدولي ستثَمرةالملمنشأة ل، ويقدم آذلك مفهومًا ٢٧المحاسبي الدولي رقم 

(مثل صناديق االستثمار  للمنشآت المستثَمرةهذه التعديالت استثناًء على مبـدأ توحيد البيانات المالية العام  ئتنشـ

تـكون تلك المنشـآت مطالبة بموجبه بـ" قياس شرآات تابعة محددة  التـيوالمشترك ووحدات ثقة وما يماثلها) 

  .ًال من توحيدها"بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـائر بد

  تطبيق التعديل أي تأثير على الربح أو الخسارة، أو الدخل الشامل األخر أو مجموع الدخل الشامل. ينجم عنلم 
  

  والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار   ٢-٣
  

م     التـير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية لم تقم المجموعة بتطبيق المعايي م إصـدارها ول يحن موعد   ت
  بعد: تطبيقها

  

    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
سارية للفترات السنوية 

  تبدأ في أو بعد التـي
      

  والتـي تتعلق الدفع على أساس السهم ٢ مالية رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير التعديالت على ،

  .٢٠١٢ – ٢٠١٠بـتعريف "شرط المنح". آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة التحسينات السنوية 

  ٢٠١٤يوليـو  ١  

      

  والتـي تتعلق اندماج األعمال ٣ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمتعديالت على ،

ط ونطاق استثنائي للمشاريع المشترآة. آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة بـاالعتـراف المشرو

  .٢٠١٢ – ٢٠١٠التحسينات السنوية 

  ٢٠١٤يوليـو  ١  

  تغيرات الموجودات غير المتداولة والعمليات المتوقفة ٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :

  على طرق االستبعاد

  ٢٠١٦يناير  ١  

 القطاعات التشغيلية، والتـي تتعلق  ٨ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على

بـتجميع القطاعات وتسوية قطاعات الموجودات. آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة التحسينات 

  .٢٠١٢ – ٢٠١٠السنوية 

  ٢٠١٤يوليـو  ١  

  ُمعدل بالتحسينات على المعايير ماليةاألدوات ال ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :

(عقود تقديم الخدمات ومدى تطبيق التعديالت على المعيار  ٢٠١٤الدولية إلعداد التقارير المالية 

  حول البيانات المالية الموجزة الموحدة) ٧الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠١٦يـناير  ١  

 البيانات المالية الموحدة: المعدل ببيع أو مساهمة  ١٠رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

الموجودات بين أي مستثمر وشرآته التابعة أو مشروعه المشترك (تعديالت على المعيار الدولي 

  )٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠١٦يـناير  ١  

 قياس القيمة العادلة، والتـي تتعلق  ١٣لتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد ا

. آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة التحسينات ٥٢بنطاق استثناء المحفظة المتضمن في الفقرة 

  .٢٠١٣ – ٢٠١١السنوية 

  ٢٠١٤يوليـو  ١  

  ٢٠١٧يناير  ١    ع العمالءاإليرادات من العقود المبرمة م ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  بشأن إعادة العرض  الممتلكات، اآلالت والمعدات ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

النسبي لالستهالك المتراآم عند إعادة التقييم. آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة التحسينات 

  .٢٠١٢ – ٢٠١٠السنوية 

  ٢٠١٤يوليو  ١  
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  يانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول الب
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  (تتمة) )IFRSsتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ( -٣
  قها بعد (تتمة)والتي لم يحن موعد تطبيالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار   ٢-٣

    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة
سارية للفترات السنوية 

  التـي تبدأ في أو بعد
      

  حيث توضح التعديالت  – منافع الموظفين ١٩تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

ن الموظفين أو من أطراف أخرى تتعلق المتطلبات المتعلقة بالطريقة التـي ُتعزى بها المساهمات م

  بالخدمة إلى فتـرات الخدمة.

  ٢٠١٤يوليو  ١  

 إفصاحات األطراف ذات العالقة، والتـي تتعلق  ٢٤ تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  .٢٠١٢ – ٢٠١٠بالمنشآت اإلدارية. آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة التحسينات السنوية 

  ٢٠١٤يوليو  ١  

  ٢٠١١( االستثمارات في شرآات زميلة ومشاريع مشترآة ٢٨المعيار المحاسبي الدولي رقم :(

معدل ببيع أو مساهمة الموجودات بين أي مستثمر وشرآته التابعة أو مشروعه المشترك (تعديالت 

  )٢٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  ٢٠١٦يناير  ١  

  ٢٠١٤الصادر في يناير  الحسابات التنظيمية المؤجلة ١٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

والذي يحدد متطلبات التقارير المالية "ألرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة" التـي تنشأ عندما تقدم 

  المنشأة بضاعة أو خدمات للعمالء بسعر يخضع لتنظيم األسعار.

  ٢٠١٦يـناير  ١  

  التقارير المالية المرحلية: ُمعدل بالتحسينات على المعايير الدولية  ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم
  (اإلفصاح عن المعلومات في مكان آخر في التقرير المالي المرحلي) ٢٠١٤إلعداد التقارير المالية 

  ٢٠١٦يناير  ١  

 بشأن إعادة العرض الموجودات غيـر الملموسة ٣٨ متعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رق ،

النسبي لالستهالك المتراآم عند إعادة التقييم. آانت تلك التعديالت جزءًا من دورة التحسينات 

  .٢٠١٢ – ٢٠١٠السنوية 

  ٢٠١٤يوليو  ١  

 من  ، بشأن ما يربط بين آالاالستثمارات العقارية ٤٠ تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

. آانت تلك ٤٠والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  .٢٠١٣ - ٢٠١١التعديالت جزءًا من دورة التحسينات السنوية 

  ٢٠١٤يوليو  ١  

  

دة   ال تزال اإلدارة آما بتاريخ إصدار هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة بصدد تقييم تأثير هذه الم عايير والتفسيرات الجدي
  والمعدلة على البيانات المالية الموجزة الموحدة.

  

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  األحكام والتقديرات  ٤
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية و  اذاتخمن اإلدارة البيانات المالية الموجزة الموحدة يتطلب إعداد 

 القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.  
  

ة  لغرض إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة، ف ـي إن األحكام الهام بية     وضعتها إدارة   الت ق السياسات المحاس المجموعة لتطبي
ة في            ةغير المؤآد اتوالمصادر الرئيسية للتقدير ا في وللسنة المنتهي ة الموحدة آم ات المالي  ٣١متوافقة مع تلك المستخدمة في البيان

  .٢٠١٣ديسمبر 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٥
ا في     إن أهداف إدارة المخاطر المالية للمجموعة والسياسات المتعلقة ب ة الموحدة آم ها متوافقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالي

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 
  

  ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٦
  

دة بموجب     ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول لع ف ة والس ة األوراق المالي ات هيئ ًا لمتطلب يموفق م  التعم اريخ ٢٠٠٨/ ٢٦٢٤رق  ١٢  بت
  ، فقد تم اإلفصاح عن بعض السياسات المحاسبية المطلوبة في البيانات المالية الموجزة الموحدة .٢٠٠٨أآتوبر 

  

  توحيد البيانات الماليةأساس أ) 
ـنك  تتحقق السيطرة عندما يكون  ته. والمنشآت الخاضعة لسيـطر للبنكالموحدة البيانات المالية الموجزة البيانات المالية  هذه تتضمن للب
درة            السلط ا، والق تثمر به أة المس ا بالمنش ـرة، من ارتباطه د المتغي وق في العوائ د، أو الحق ة على المنشأة المستثمر بها، التعرض للعوائ

  على ممارسة السلطة على المنشأة المستثمر بها للتأثير على قيمة عوائد المستثمر.
  

ة للبنك    تضم  ات المالي ة           البيانات المالية الموجزة الموحدة البيان ة للشرآات التابع ات المالي م إعداد البيان د ت ة. لق ة التالي والمنشآت التابع
  المالية للبنك وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لما يستخدمه البنك. الفتـرةلنفس 

  

  .المجموعةاء عند توحيد البيانات المالية، يتم استبعاد آافة األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصاريف الداخلية بين أعض
ال ينتج عنها فقدان البنك للسيطرة على الشرآات التابعة  التـيتتم المحاسبة عن التغيرات في حصص المجموعة في الشرآات التابعة 

آمعامالت ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحصص البنك وحصص حقوق األطراف غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم 
ة.  يتم االعتراف مباشرة في حقوق الملكية بالفروق بين مبالغ تعديل حصص حقوق األطراف غير المسيطرة في الشرآات التابع

  والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع/ مستحق الدفع أو المقبوض/ مستحق القبض، وتوزع مباشرة على مالكي الشرآة األم.
  بشكل مباشر أو غير مباشر هي آما يلي: في الشرآات التابعة المحتفظ بها البنكإن الحصص المملوآة من 

 

 األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  سنة التأسيس  نسبة اإلمتالك إسم الشرآة التابعة
  ٢٠١٣  ٢٠١٤        

            

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

اإلمارات العربية   ٢٠٠٩  %١٠٠  %١٠٠ ريل استيت ش.م.ح بوس
 حدةالمت

 أنشطة تطوير العقارات 

            

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

  االستثمار 

            

اإلمارات العربية    ٢٠٠٨ %١٠٠ %١٠٠ بوليكو للتجارة العامة ذ.م.م.
 المتحدة

 تجارة عامة 

            

(إيضاح  بوريالس جلف ش.م.ح
١٣(  

عربية اإلمارات ال  ٢٠١١  %١٠٠  %١٠٠
 المتحدة

االستثمار أنشطة 
 طوير العقارات وت

  

األطراف غير من لبنان ش.م.ل عن طريق االستحواذ على أسهم نك اإلمارات نسبة مساهمته في ببزيادة البنك  قام، ٢٠١٣سنة خالل 
االعتراف بالفارق بين القيمة  %، وتم٨٠لبنان ش.م.ل إلى بة ملكية البنك في بنك اإلمارات المسيطرة. نتج عن تلك العملية زيادة نس

يبلغ المقابل المدفوع لالستحواذ على حصة  العادلة والقيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة المستحوذ عليها في األرباح المستبـقاة.
عتراف مليون درهم، وتم اال ٧١٫٦المستحوذ عليها هي  لألسهممليون درهم، والقيمة الدفتـرية  ٧٣٫٧األطراف غير المسيطرة 

. مليـون درهم مباشرة في األربـاح المستبقاة ٢٫١بالفارق بين المقابل المدفوع والقيمة الدفتـرية للحصص المستحوذ عليها البالغ 
ألرباح المستبقاة للمجموعة إلى األطراف غير ا مليون درهم إضافية من ١١٫١وعليه، وعلى إثر هذه العملية، تم إعادة توزيع 

 المسيـطرة.
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١١  
  

  احات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة إيض
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  (تتمة) ملخص بأهم السياسات المحاسبية  ٦
  ستثمارات عقاريةاب) 

تثمارات الع         ا. تشمل اإلس ادة في قيمته رادات إيجار و/أو زي ى إي ة  يتم االحتفاظ باإلستثمارات العقارية للحصول عل ة الشراء   قاري تكلف
تثمارات                 درج اإلس ة. ت ة العادل ى القيم ديالت عل ة والتع ة التطويرات الالحق د التطوير، تكلف ارات قي ة من عق األولي، تطويرات محول

الي الموجز الموحد.           ان المرآز الم اريخ بي ا في ت تثمارات آم ة العاد العقارية بناًء على تقييم على القيمة العادلة لتلك اإلس ة هي   القيم ل
ات    ي قد يتم السعر الذ ل أي من المطلوب ة   قبضه لبيع أي من الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتحوي ة منظم ين المتشارآين    وفق معامل ب

در باستخدام               ه سعر مق ه بشكل مباشر أو أن ان السعر يمكن الحصول علي ا إذا آ في السوق في تاريخ القياس، وذلك بغض النظر عم
ائر الناتجة من          . يتم أسلوب تقييم أخر اح أو الخس تم تسجيل األرب تقلين. ي ين مس ين مهني تحديد القيمة العادلة بشكل دوري من قبل مقّيم

    يحدث فيها الربح أو الخسارة. التـي الفتـرةالموحد في الموجز التغييرات في القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في بيان الدخل 
  

  موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيعج) 
ع،                   ة بي ة باألساس من خالل عملي ا الدفتري تم استرداد قيمه دما ي ـع عن ا للبي ة آموجودات محتفظ به ر المتداول ُتصنف الموجودات غي

ة لحدوث    وعندما يكون  ة عالي ة الع        هناك احتمالي ة والقيم ة الدفتري ك الموجودات بالقيم تم إدراج تل ع. وي ة البي اليف    عملي ة ناقصًا تك ادل
  البيع، أيهما أقل.

  
  
  

  جموسمية النتائ  ٧
رة             دخل الموجز الموحد لفت ان ال ة موسمية في بي ائج ذات طبيع ة نت ة في     التسعة لم يتم تسجيل أي بتمبر   ٣٠أشهر المنتهي و  ٢٠١٤س

٢٠١٣.  
  

  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية  ٨
  

  البنوك المرآزية:(أ) فيما يلي تحليل نقد وأرصدة المجموعة لدى 
      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

      ألف درهم    ألف درهم
      (غير مدققة)    (مدققة)

          

  نقد في الصندوق    ٧٤،٢٣٦    ٧١،٦١٩
  قانونية احتياطيات    ١،٠٤١،٨٩٨    ١،٠٢١،١١٩
   حسابات جارية    ١٥٣،١٦٤    ٦٣٦،٤٢٨

  شهادات إيداع     ٢،١٦٠،١٨٦    ١،٦٧١،٠٧٩
٣،٤٢٩،٤٨٤    ٣،٤٠٠،٢٤٥      

  

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

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
  بنوك خارج اإلمارت العربية المتحدة     ١،٤٨٥،٠٣١    ١٫٢٧٨٫٩٧٨
  بنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة    ١،٩٤٤،٤٥٣    ٢٫١٢١٫٢٦٧
٣،٤٢٩،٤٨٤    ٣٫٤٠٠٫٢٤٥      

  

اتإن  ة االحتياطي م  القانوني يم رق ًا للتعم ه، ووفق ة. إال أن ة للمجموع ات اليومي ل العملي وفرة لتموي ر مت ة غي وك المرآزي دى البن ل
اقترا    ٤٣١٠/٢٠٠٨ وك ب دة للبن ة المتح ارات العربي ة اإلم زي لدول مح المصرف المرآ ى  ، س د عل ا ال يزي دود ١٠٠ض م ن ح % م

ا في     بتمبر  ٣٠المتطلبات االحتياطية للدرهم والدوالر األمريكي. آم ة        ٢٠١٤ س دى البنك المرآزي لدول اطي المستحق ل غ االحتي ، بل
  مليون درهم). ٤٦٨: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ٤٦٨اإلمارات العربية المتحدة 

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٢  
  

  وجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الم
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك  ٩
  
  

  (أ) فيما يلي تحليل ودائع وأرصدة المجموعة المستحقة من البنوك:
      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

      ألف درهم    ألف درهم
      (غير مدققة)    (مدققة)

          

 ودائع تحت الطلب    ٨٠٩،٣٤٣    ١٫٠٠٧٫٨٠٩
  ودائع ألجل    ١،٨٩٧،٦٩٠    ٣٫١٠٣٫٤٢١
٢،٧٠٧،٠٣٣    ٤٫١١١٫٢٣٠      

  :واألرصدة المستحقة منالودائع تمثل المبالغ أعاله (ب)         
  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
 ت العربية المتحدةاج اإلماربنوك خار    ٨٦٧،٤٦٩    ١٫٢٨٣٫٢٧٢
  بنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة    ١،٨٣٩،٥٦٤    ٢٫٨٢٧٫٩٥٨
٢،٧٠٧،٠٣٣    ٤٫١١١٫٢٣٠      

  
  قروض وسلفيات، صافي  ١٠

  
  
  

  المقاسة بالتكلفة المطفأة: المجموعة(أ) فيما يلي تحليل لقروض وسلفيات 
  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      همألف در    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
  السحب على المكشوف    ٨،٥٥٨،٢٦١    ٧،٣٠٨،١٦٦
  قروض تجارية    ٥،٢١٧،٦٠٧    ٥،٧٨٩،٣٥٦
  أوراق قبض    ٤٧٠،٥٠٧    ٥٣٨،٥٣٠
  سلفيات أخرى    ٨٨٧،٢٩٨    ٧٢٠،٣٦٤

١٥،١٣٣،٦٧٣    ١٤،٣٥٦،٤١٦      
          

  ض والسلفيات المشكوك في تحصيلهايطرح: مخصص القرو    )١،٠٥٨،٥٤٣(    )١،٠١١،٦٢٩(
  يطرح: فوائد معلقة    )٢٥٥،٢٧٤(    )٢١٠،٠٣٨(

          

١٣،٨١٩،٨٥٦    ١٣،١٣٤،٧٤٩      
  

  (ب) فيما يلي القروض والسلفيات للمجموعة:
  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
 قروض وسلفيات داخل اإلمارات العربية المتحدة    ١٢،٦٣٧،٦٧٥    ١١٫٩٣٠٫٥٥٧
 قروض وسلفيات خارج اإلمارات العربية المتحدة    ٢،٤٩٥،٩٩٨    ٢٫٤٢٥٫٨٥٩

          

١٥،١٣٣،٦٧٣    ١٤٫٣٥٦٫٤١٦      
  
  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤ سبتـمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  (تتمة) قروض وسلفيات، صافي  ١٠
  

ة في المخصص       ص(ج) إن القروض والسلفيات مدرجة بعد خصم المخص للقروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها. آانت الحرآ
  / السنة آما يلي: الفتـرةخالل 



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٣  
      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

      ألف درهم    ألف درهم
      (غير مدققة)    (مدققة)

          

 / السنة الفتـرةالرصيد آما في بداية     ١،٠١١،٦٢٩    ٨٤٤،٠٥٣

 من خالل عالوة تمديد ائتمان )مسترداتإضافات / (    ٣٣،٦٩١    )١٠،٣٢٨(

  / السنة الفتـرةخالل صافي الحرآة     ١٣،٢٢٣    ١٧٧٫٩٠٤

  / السنة الفتـرةالرصيـد آما في نهاية     ١،٠٥٨،٥٤٣    ١،٠١١،٦٢٩
  

  موجودات مالية أخرى  ١١
  :موجودات المالية األخرى للمجموعةيلي ال فيما

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

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

  ية مدرجةأدوات ملك    ١٣،٨٠٠    ٣،١١٥

  غير مدرجة أدوات ديـن    ٦٩،٥٦٤    ٨٧،٦٣٦

٨٣،٣٦٤    ٩٠،٧٥١      

  ) إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر٢(        

  أدوات ملكية مدرجة    ١٣٧،١٢٨    ١٤٩،٨١٨

  أدوات ملكية غير مدرجة    ٩٧٦،٧٥٠    ٩٧٦،٧٦١

١،١١٣،٨٧٨    ١،١٢٦،٥٧٩      
          

  مجموع الموجودات المالية األخرى مقاسة بالقيمة العادلة    ١،١٩٧،٢٤٢     ١٫٢١٧٫٣٣٠

  الموجودات المالية األخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة        
  سندات ديـن    ٥٧٨،٣٣٠    ٥٣٩٫٦٤٥

  مجموع الموجودات المالية األخرى    ١،٧٧٥،٥٧٢    ١٫٧٥٦٫٩٧٥
  

  ت المالية األخرى حسب المنطقة الجغرافية:فيما يلي تفصيل محفظة الموجودا
  

        ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
          

  دولة اإلمارات العربية المتحدة    ٢٥٩،٦٥٦    ٢٧٦٫٦٩٢
  دول مجلس التعاون الخليجي (فيما عدا اإلمارات)    ٥،٨٧٤    ٥٫٨٠٠

  الشرق األوسط (فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي)    ١،٥٠٩،٩١٢    ١٫٤٧٤٫٣٤٢
  اوروبا    ١٣٠    ١٤١

١،٧٧٥،٥٧٢    ١٫٧٥٦٫٩٧٥      
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٤  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتـمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  موجودات أخرى  ١٢
  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    همألف در
      (غير مدققة)    (مدققة)

  لها مقابل –قبوالت     ١،٣٤٢،٣٥٠    ١٫١٤٧٫٨٥٠
  *موجودات مستحوذ عليها لتسوية دين    ١٦،٣٩٠    ٢٧٧٫٣٢٤
  فائدة مستحقة    ١٠،٥٦٤    ٤٫٩٠٤
  دفعات مقدمة    ١٠،٩٤٤    ٣١٫١١٢
  أخرى    ١٠٠،٤٩٨    ٤٣٫٤١٥

١،٤٨٠،٧٤٦    ١٫٥٠٤٫٦٠٥      
  
  
  
  
  
  

مليون درهم.  ٢٦١ دفترية صافية قدرها بقيمة نومستحوذ عليها لتسوية ديبتة اببيع أصول ث الفترةشارقة خالل * قام بنك ال
  مليون درهم. ٢٦٦المتحصل من عملية البيع بلغ 

  
  موجودات غيـر متداولة مصنفة آمحتفظ بها للبيـع  ١٣

  

% من ٨٠ل من قبل البنك، باالستحواذ على نسبة ، قامت بوريالس جلف ش.م.ح، شرآة تابعة مملوآة بالكام٢٠١٣ خالل سنة
براجما لونج ليمتد و ريد زون ليمتد، منشأتان بالمنطقة الحرة لجبل علي، لغرض إعادة البيع. تعمل تلك المنشأتين في إدارة المرافق، 

الربح أو الخسارة بشكل ، وتم اإلفصاح عن وتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المرتبطة بعملية االستحواذ آمحتفظ بها للبيع
. تنوي اإلدارة، وتتوقع، أن يتم االنتهاء من بيع األعمال خالل فترة قدرها عمليات متوقفةمنفصل في بيان الدخل الموجز الموحد من 

البائع لدى تخص  تسهيالت تمويلية. لم يتم دفع مقابل االستحواذ نقدًا، إال أنه قد تم تسويـتها مع من تاريخ التصنيف إثنا عشر شهرًا
  المجموعة.

  

  ودائع العمالء -١٤
  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠     ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
  حسابات جارية وأخرى    ٣،٩٤٥،٤٤٧    ٤،٧٠٧،٥٠١
  حسابات توفير    ١،٥٩٣،٤٦٢    ١،٥٧٧،٧٤٩
  ودائع ثابتة    ١١،٤٩٠،٠٠٢    ١٢،٠٨٨،٨١٦
١٧،٠٢٨،٩١١    ١٨،٣٧٤،٠٦٦      

  

  أرصدة مستحقة للبنوكع وودائ  ١٥
      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠     ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

      ألف درهم    ألف درهم
      (غير مدققة)    (مدققة)

          

 ودائع تحت الطلب    ٤٧،٥٩١    ٢٥٫٢٨٩
  ودائع ألجل    ٣٨٦،٧٨٨    ٧٢٫٠٤٧
٤٣٤،٣٧٩    ٩٧٫٣٣٦      

  

  حقة إلى: من أرصدة مستللبنوك  يتكون المستحق
  

  بنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة    ١٦٦،٠٦٩    ٦٢٤
  بنوك خارج اإلمارات العربية المتحدة    ٢٦٨،٣١٠    ٩٦٫٧١٢
٤٣٤،٣٧٩    ٩٧٫٣٣٦      

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٥  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  مشتركقرض   ١٦
، درهم)مليون  ٧٣٥(أمريكي مليون دوالر  ٢٠٠بقيمة محدد األجل قرض مشترك اتفاقية  ٢٠١٣يوليو  ٨في نك أبرم الب
ليبور يحمل معدل فائدة ، وعند االستحقاق القرضتبلغ مدة القرض سنتان، ويدفع . للبنكتمويل أنشطة عامة  بغرض

أغسطس  ١٨. تم سحب مبلغ التسهيل في سنويعلى أساس ربع الفائدة نقطة أساس، وتدفع  ١٢٥باالضافة الى هامش 
٢٠١٣. 

  
  خزيـنةالوأسهم  رباحاألتوزيعات   ١٧

  توزيـعات أرباح
اريخ     د بت دل       ٢٠١٤مارس   ١٥وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعق ة بمع اح نقدي ى توزيعات أرب  ٠٫٠٩عل

ى     درهم لكل سهم قائم). ٠٫١٠ : توزيعات أرباح نقدية بمعدل٢٠١٣درهم لكل سهم قائم ( ع آما وافق المساهمون عل ون   ٦٠ توزي ملي

دل  % من األسهم الصادرة ب ٢٫٨٦تمثل  التـييحتفظ بها البنك و التـيالخزينة  ممن ضمن أسهآأسهم منحة سهم  ة   مع ة إجمالي غ  تكلف تبل

م ( ١١٩ ون دره يء). ٢٠١٣ملي آت أعضاء م  : ال ش ى مكاف ًا عل اهمون أيض ق المس ا واف ة آم س اإلدارة بقيم م  ٧٫٥جل ون دره ملي

ة   ٧٫٥: ٢٠١٣( م (   ٢٫٥مليون درهم) وهبات وتبرعات بقيم ون دره م).   ٢٫٥: ٢٠١٣ملي ون دره ا وافق المساهمون أيضًا      ملي آم
ل  ى تحوي الغ     عل انوني والب اطي الق ي االحتي ائض ف م   ٣٥٫٣الف ون دره وارئ  ملي اطي الط ى احتي يء): ٢٠١٣( إل ، ال ش
دره  الحتياطي الطوارئ  مبلغ إضافيص تخصي باإلضافة إلى م   ١٫٥ق ون دره غ أخر   ، : ال شيء) ٢٠١٣( ملي دره  ومبل  ٧ق

ام     اطي الع ى االحتي م إل تبقاة    مليون دره اح المس م، وتخصيص     ٢٣٫٣: ٢٠١٣( من االرب ون دره ة    ملي غ أخر بقيم  ٧٫١مبل
  ان ش.م.ل").ابعة "بنك اإلمارات لبنلشرآة التـالخاص با مليون درهم إلى االحتياطي العام

  

ك، وافق        ٢٠١٤أبريل  ١١وخالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ  ة للبن ان ش.م.ل، شرآة تابع ارات لبن لمساهمي بنك اإلم

ة   ٢٠١٣مليون درهم ( ١٤٫٧ المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة ة بقيم اح نقدي م   ٢٩٫٤ : توزيع أرب ون دره ا  )ملي حصص   منه

م  ٧٫٧ :٢٠١٣مليون درهم ( ٢٫٩ بمبلغ مسيطرةاألطراف غير ال غ        . )مليون دره ع مبل م دف دم، ت ا تق ى م ون   ٣٫١عالوة عل م  ملي دره

  مليون درهم). ٣٫١: ٢٠١٣مكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة (
  
  

  أسهم الخزيـنة
  

غ عدد األسهم     توزيعات أرباآمن أسهم الخزينة  الفتـرةمليون سهمًا خالل  ٦٠ تحريرتم إشارة إلى ما ورد أعاله،  الي بل ح أسهم، وبالت

دره  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠خزينة آما في آأسهم المحتفظ بها  ون سهمًا (   ١٠٥ ما ق ون سهمًا)، وبلغت     ١٦٥: ٢٠١٣ديسمبر   ٣١ملي ملي

  مليون درهم). ٢٩٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ١٨٩القيمة السوقية لتلك األسهم 
  
  
  

  العائد على السهم  ١٨
  على النحو التالي: الفتـرةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  الفتـرةئد على السهم وذلك بقسمة ربح تم احتساب العا

أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
  سبتمبر ٣٠

 ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  سبتمبر

  

٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣    
    ة)(غير مدقق  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)

          

  العائد األساسي على السهم         

١١٧،٦١٨  ١١٧،٠٨٤  ٢٦٥،٤٩٢  ٢٥٤،٢٠٢  
 الفتـرةالربح الموزع إلى مالكي الشرآة األم خالل 

  (ألف درهم)
  مخصص هبات (ألف درهم)  -  -  )٢،٥٠٠(  )٢،٥٠٠(
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (ألف درهم)  -  -  )٩،٩٦٨(  )٩،٩٧٠(

١١٧،٦١٨  ١١٧،٠٨٤  ٢٥٣،٠٢٤  ٢٤١،٧٣٢  
  

          

١،٩٩٥،٠٠٠  ١،٩٩٥،٠٠٠  ١،٩٩٥،٠٠٠  ١،٩٩٥،٠٠٠  
 الفتـرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

  (باآلالف)
          

  العائد األساسي على السهم (درهم)  درهم ٠٫٠٥٩  درهم ٠٫٠٥٩  درهم ٠٫١٢٧  درهم ٠٫١٢١
  

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠و ٢٠١٤ تمبرسب ٣٠آما في  ك أي تخفيض محتمل لألسهم القائمةلم يكن هنال
  

 المنحةلتعكس أسهم  ٢٠١٤و  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠خالل الفترات المنتـهية في  المصدرةالمرجح لعدد األسهم العادية  المتوسطتم تعديل 

  .٢٠١٤سبتمبر  ٣٠المنتـهية في  الفتـرةالصادرة خالل 



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٦  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  التزامات ومطلوبات طارئة  ١٩
  
  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠     ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
          

  ضمانات مالية للقروض    ٩٥٠،٥٢٢    ١،٥٣٦،٦٩٤
  ضمانات أخرى    ٢،٠٣٥،١٠٢    ١،٦١٠،٧٢٥
  عتمادات مستنديةا    ١،٢٤١،٢٣٥    ١،٣٨٥،٢٦٠

  التزامات مصاريف رأسمالية     ٤٥،٣١١    ٦٩،٣١١
٤،٢٧٢،١٧٠    ٤،٦٠١،٩٩٠      
  التزامات غير قابلة لاللغاء لتقديم تسهيالت ائتمانية     ١،١١٨،٩٩٥    ١،٢٤١،٨٥٣
٥،٣٩١،١٦٥    ٥،٨٤٣،٨٤٣      

  
  

  

  النقد وما يعادله  ٢٠
  

       ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠     ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
      درهم ألف    ألف درهم

      (غير مدققة)    (غير مدققة)
          

  )٨نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزية (إيضاح     ٣،٤٢٩،٤٨٤    ٤،٢٦٩،٢٤٣
  )٩ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك (إيضاح     ٢،٧٠٧،٠٣٣    ٣،٠٩٩،٥٧٥

  )١٥ودائع وأرصدة مستحقة للبنوك (إيضاح     )٤٣٤،٣٧٩(    )١٥٦،٩٧٦(
٥،٧٠٢،١٣٨    ٧،٢١١،٨٤٢      

  أشهر  ٣تستحق ألآثر من  –وأرصدة مستحقة من البنوك ودائعيطرح:     )١،١٣٥،٠٤٢(    )١،٣٠١،٦٧٨(
  )٨إلزامية لدى البنوك المرآزية (إيضاح  احتياطياتيطرح:     )١،٠٤١،٨٩٨(    )٩٨٩،١٢٤(

٣،٥٢٥،١٩٨    ٤٫٩٢١٫٠٤٠      
  

  الموجودات االئتمانية  ٢١
ار   ٠٫٨٠: ٢٠١٣ديسمبر   ٣١مليار درهم ( ٠٫٨٤بمبلغ بالقيمة العادلة ثمارات ، تحتفظ المجموعة باست٢٠١٤ سبتمبر ٣٠آما في  ملي

  درهم بالقيمة العادلة ) محتفظ بها نيابة عن عمالء ولم تدرج آموجودات في بيان المرآز المالي الموجز الموحد.
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٢
اهمين وأ  مرـبت ار المس ع آب امالت م ة مع ياق   المجموع م ضمن س ة به آت المتعلق ك والمنش ا للبن س اإلدارة واإلدارة العلي عضاء مجل

  أعمالها االعتيادية وباألسعار التجارية للفوائد والعموالت.
  

  ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح.البيانات المالية توحيد عند المعامالت بين المجموعة والشرآات التابعة  تم حذف
  

بيان المرآز المالي الموجز الموحد والمعامالت الهامة مع   فية المتعلقة باألطراف ذات العالقة والمعامالت المدرجة األرصد فيما يلي
  األطراف ذات العالقة:

  

      ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (مدققة)
          

  قروض وسلفيات    ٢،٤٧١،٨١٢    ٢٫٤٧٠٫٤١١
          

  ودائع     ٣١٠،٦٥٧    ٣١٣٫٩٧٧
          

  اعتمادات مستندية، خطابات ضمان وأوراق قبول     ٦٨٠،٦٦٥    ١٫٠٤١٫٤٤٦
  

  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  
  
  

  (تتمة) األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   ٢٢
  

%) من  ٥٦: ٢٠١٣ديسمبر   ٣١% (٧٧ أعضاء مجلس اإلدارة  ذات صلة بأحد   لمنشآت، بلغت القروض ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠آما في 
ديسمبر  ٣١% (٨٢ ،لمذآورة أعالهدائع ا%) من الو٣٣: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١% (١٦ أعاله،إجمالي القروض والسلفيات المشار إليها 

  .المذآورة أعالهلضمان وأوراق القبول االعتمادات المستندية وخطابات ا %) من أجمالي٩٥: ٢٠١٣
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٧  
      سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة 

٢٠١٤    ٢٠١٣      
      ألف درهم    ألف درهم

      (غير مدققة)    (غير مدققة)
          

  إيرادات الفوائد    ١١٧،٦٤٨    ١٣١،٣٩١
        

  مصاريف الفوائد    ٦،٣٨٣    ٥،٨١٨
        

  لس اإلدارةأتعاب أعضاء مج    ١٠،٥٨٥    ١٠،٥٨٧
  

  معلومات القطاعات   ٢٣
  

ات المجموعة و      ة عن مكون ارير الداخلي ـي يتم تحديد القطاعات التشغيلية بناًء على التق ل صانع         الت تظم من قب ا بشكل من تم مراجعته ي
  القرار التشغيلي الرئيسي وذلك لتوزيع الموارد للقطاع وتقييم أدائه. 

  وعة إلى قطاعين رئيسيين هما: ألغراض تشغيلية، تم توزيع أنشطة المجم
ة           التـي(أ) األنشطة البنكية التجارية و ابات الجاري ع والحس ة األخرى والودائ ديم القروض والتسهيالت اإلئتماني تمثل بشكل رئيسي تق

  للشرآات والحكومة ومؤسسات وأفراد
  ثمارية للمجموعة. تمثل بشكل رئيسي إدارة المحفظة االست التـي(ب) األنشطة البنكية االستثمارية و

تمثل هذه القطاعات األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها عن المعلومات القطاعية الرئيسية. يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعين  
  وفقا ألسعار تحددها اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار تكاليف التمويل والتوزيع المالئم للمصاريف.

  

  علومات المتعلقة بقطاعات األعمال الخاصة بالمجموعة.يمثل الجدول التالي الم
  

 غير مخصصة المجموع
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
األنشطة البنكية 

    التجارية
   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

(غير  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠        
  مدققة):

  موجودات القطاعات     ٢١،٧٧٤،٧٦٠  ٢،١٠٦،٧٥٧  ٤٠٣،٦٩٧  ٢٤،٢٨٥،٢١٤
  مطلوبات القطاعات     ١٨،٨٢٥،١٩٦  ٧٣٤،٦٠٠  ٣٠٥،٦٣١  ١٩،٨٦٥،٤٢٧

            

  (مدققة)  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١          
 موجودات القطاعات      ٢٢،٢٧٥،٤٠٦  ٢،٠٦٠،٦٥٣  ٦٣٦،٤٤٩  ٢٤،٩٧٢،٥٠٨
  مطلوبات القطاعات     ١٩،٦٣٨،٢٦٧  ٧٣٤،٦٠٠  ٢٤٧،٠٢٠  ٢٠،٦١٩،٨٨٧

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٨  
  
  

  زة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الموج
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 

  معلومات القطاعات (تتمة)  ٢٣
  

  

ال الخاصة بالمجموعة       ة بقطاعات األعم ات المتعلق الي المعلوم ل الجدول الت رة يمث ي   أشهر التسعة لفت ة ف بتمبر  ٣٠المنتهي ر  ٢٠١٤ س (غي
  مدققة): 

 غير مخصصة المجموع
ة األنشطة البنكي
      األنشطة البنكية التجارية االستثمارية

     ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
            

  اإليرادات من عمالء خارجيين           

 صافي إيرادات الفوائد   ٣٢٦،٨٥٧  ٢٢،٩٠٣  -  ٣٤٩،٧٦٠

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت   ٩٥،٩١٥ -  -  ٩٥،٩١٥

  أرباح صرف عمالت    ١٨،٠٤١ -  -  ١٨،٠٤١

  اإلستثمارات خسائر   -  )٩،١٧٣(  -  )٩،١٧٣(

   إيرادات أخرى   ٣٦،٨٢٢ -  -  ٣٦،٨٢٢

  استثمارات عقارية    -  ٧،٩٠٥  -  ٧،٩٠٥

  اإليرادات التشغيلية   ٤٧٧،٦٣٥  ٢١،٦٣٥  -  ٤٩٩،٢٧٠

          
  

 المصاريـف

)٤٨،٧٦٨( -  -  )٤٨،٧٦٨( 
صافي انخفاض القيمة المحمل على الموجودات 

  المالية 

  استهالك ممتلكات ومعّدات    - -  )١٣،١٠٥(  )١٣،١٠٥(

  إدارية وعموميةمصاريف    )١٣٩،٣٣٣(  )٢٤،٥٨٨(  -  )١٦٣،٩٢١(

  أخرى إطفاء موجودات غير ملموسة   )٥،٨٣٨( -  -  )٥،٨٣٨(

  ضرائب الدخل    -  -  )٧،٤٦٦(  )٧،٤٦٦(

٢٨٣،٦٩٦  )٢،٩٥٣(  )٢٠،٥٧١(  ٢٦٠،١٧٢   
من العمليات المستمرة بعد الربح للفترة 

    رائبالض

  المتوقفةالربح للفترة من العمليات     -  ١٢،١٠٢  -  ١٢،١٠٢

  الربح للفترة    ٢٨٣،٦٩٦  ٩،١٤٩  )٢٠،٥٧١(  ٢٧٢،٢٧٤
            
            

  
  

ال الخاصة بالمجموعة       ة بقطاعات األعم ات المتعلق الي المعلوم ل الجدول الت رة يمث ي   أشهر التسعة لفت ة ف بتمبر   ٣٠المنتهي ر  ٢٠١٣س (غي
  :مدققة)

  

 غير مخصصة مجموعال
األنشطة البنكية 

 االستثمارية
      األنشطة البنكية التجارية

     ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم
  اإليرادات من عمالء خارجيين           

 صافي إيرادات الفوائد   ٣٣٦،٠٢٢  ٢٠،٦١٠  -  ٣٥٦،٦٣٢

  صافي إيرادات الرسوم والعموالت   ٩٣،٨٦١ -  -  ٩٣،٨٦١

  أرباح صرف عمالت    ١٧،٥٩٢ -  -  ١٧،٥٩٢

  إيرادات اإلستثمارات   -  ٩٩،٩٤٢  -  ٩٩،٩٤٢

   إيرادات أخرى   ١٩،٣٠٣ -  -  ١٩،٣٠٣

  الربح من إعادة تقييم االستثمارات العقارية    -  ٦،١٨٠  -  ٦،١٨٠

  اإليرادات التشغيلية   ٤٦٦،٧٧٨  ١٢٦،٧٣٢  -  ٥٩٣،٥١٠

          
  

 المصاريـف

)١٤٠،٢٦٦(  -  -  )١٤٠،٢٦٦(  
فاض القيمة المحمل على الموجودات صافي انخ

  المالية 

  استهالك ممتلكات ومعّدات    - -  )١٦،١١٢(  )١٦،١١٢(

  وعمومية مصاريف إدارية   )١٣٤،٠٠٤(  )٢٣،٦٤٨(  -  )١٥٧،٦٥٢(

  أخرى إطفاء موجودات غير ملموسة   )٥،٨٣٨( -  -  )٥،٨٣٨(

  ضرائب الدخل    -  -  )٧،٤٥١(  )٧،٤٥١(

١٨٦،٦٧٠  ١٠٣،٠٨٤  )٢٣٫٥٦٣(  ٢٦٦٫١٩١    
بعد من العمليات المستمرة الربح للفترة 

  الضرائب  

  الخسارة للفترة من العمليات المتوقفة    -  )٣،٥٠٢(  -  )٣،٥٠٢(

  الربح للفترة    ١٨٦،٦٧٠  ٩٩،٥٨٢  )٢٣،٥٦٣(  ٢٦٢،٦٨٩
          

  
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

١٩  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤بتمبر س ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  معلومات القطاعات (تتمة)  ٢٣
 سبتمبر ٣٠( الفتـرةتمثل اإليرادات المدرجة أعاله اإليرادات من العمالء الخارجيين. لم تتم أية معامالت بيع بين القطاعات لهذه 

وزيع المصاريف من قبل ). لم يتم تحديد تكاليف المعامالت بين القطاعات وتكاليف التمويل بين القطاعات وتشيءال  :٢٠١٣
يمكن اإلفصاح عنها في التقارير هي  التـياإلدارة ألغراض تحديد المصادر. إن السياسات المحاسبية المستخدمة في القطاعات 

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١ذات سياسات المجموعة المبينة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
  يع المصادر عليها: ألغراض مراقبة أداء القطاعات وتوز

  تم توزيع آافة الموجودات على القطاعات الممكن اإلفصاح عنها في التقارير باستثناء الممتلكات والمعّدات، والشهرة
 وسة األخرى، وبعض المبالغ المتضمنة في الموجودات األخرى؛ و موالموجودات غير المل

 

 لمبالغ المتضمنة في المطلوبات األخرى. تم تخصيص آافة المطلوبات على القطاعات باستثناء بعض ا  
  

  المعلومات الجغرافية
  

ا ب  اإلمارات العربية المتحدة ( –تمارس المجموعة نشاطاتها في قطاعين جغرافيين رئيسيين  د   ـبلد اإلقامة) ولبنان (يشار إليه "البل
  األجنبي"). 

  

رادات المجموعة من العمالء الخارج       ي تفاصيل إي ا يل ع       ومعلومات  يينفيم ة مصنفة حسب الموق ر المتداول عن الموجودات غي
  الجغرافي: 

  
      بلد اإلقامة  البلد األجنبي  المجموع
     ألف درهم ألف درهم ألف درهم

        ٢٠١٤   

٣٩٨،١٢٧  ١٠١،١٤٣  ٤٩٩،٢٧٠    
أشهر  التسعة(من العمالء الخارجيين) لفترة  اإليرادات التشغيلية

 دقق)(غير م ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠ المنتهية في

 (غير مدقق) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الموجودات غير المتداولة آما في     ٦٧٣،٤٩٦  ٣٠٥،٣٥٣  ٩٧٨،٨٤٩
         
       ٢٠١٣   

٤٨٢،٤٣٥  ١١١،٠٧٥  ٥٩٣،٥١٠    

أشهر  التسعة(من العمالء الخارجيين) لفترة  اإليرادات التشغيلية
  المنتهية

 (غير مدقق) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 
 (غير مدقق) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠الموجودات غير المتداولة آما في     ٩١٧،٢٠٥  ٢٩٤،١٧٤ ١،٢١١،٣٧٩

  
  المالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٤

وفق معاملة قبضه لبيع أي من الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتحويل أي من المطلوبات ي قد يتم القيمة العادلة هي السعر الذ
وذلك بغض النظر عما إذا آان السعر يمكن الحصول عليه بشكل مباشر أو بين المتشارآين في السوق في تاريخ القياس،  منظمة

راض الذي يفيد بأن المجموعة ستستمر في ـإن تحديد تعريف القيمة العادلة هو االفتأسلوب تقييم أخر.  أنه سعر مقدر باستخدام
  وفق شروط مجحـفة.أعمالها بدون النية أو الحاجة لتقليص حجم أعمالها بشكل ملحوظ، أو إبرام معامالت 

  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسـائراإلستثمارات 
 تمنح المجموعة التـيالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في األوراق المالية تمثل اإلستثمارات المحتفظ بها ب

ة  دات  افرص ى عائ ول عل الل   لحص ن خ اح و م ات األرب ب  توزيع اح ومكاس اجرةأرب ال  المت ـز رأس الم ك  وتعزي من تل . تتض
ة  ا العادل تند قيمه ة تس ة مدرج تثمارات أوراق ملكي ي   االس ا ف ة آم عار اإلغالق المعلن ى أس بتمبر ٣٠عل ا تتضمن ٢٠١٤ س ، آم

ام، علم          ة بشكل ع ة التسعير المقبول ًا ألنظم تم وفق ذي ي ع   سندات غيـر مدرجة تستمد قيمها العادلة من التقيييم الداخلي ال أن جمي ًا ب
  السوق المالحظة. أو نسب المدخالت المستخدمة في التقييم مستوحاة من أسعار

  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٢٠  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  (تتمة) المالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٤
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات غيـر مدرجة محتفظ بها 

ة ات المالي وجزة  تتضمن البيان دةالم غ  الموح ا بمبل تفظ به ـر مدرجة مح ة غي ى أوراق مالي م ( ٩٧٧عل ون دره  ٩٧٧: ٢٠١٣ملي
اذج التسعير المعترف              التـيمليون درهم) و ى نم الرجوع إل ة ب يم العادل د الق تم تحدي ة. ي ة العادل ا يتم قياسها بالقيم ى    به ادًا عل اعتم

يم   تضمن  تو أو النسب المقارنة السائدة في السوق.   تحاليل التدفقات النقدية المخصومة وأسس رسملة العوائد المستدامة اذج التقي نم
  بعض االفتراضات غير المدعومة بمعدالت وأسعار سائدة في السوق.

  

امًال من           تقّدر قيمتها با التـيلتحديد القيمة العادلة لتلك االستثمارات  ل ع ى المدى الطوي ة، عل دفقات النقدي ل خصم الت ستخدام تحلي
ان  ٢٠% إلى ١٤% وتعديل مخاطر معدالت الخصم أو القيمة السوقية في حدود ٢عوامل نمو األرباح بنسبة  % المستخدمة. إذا آ

ع المتغ     ١٠٠عامل نمو األرباح على المدى الطويل بنسبة  اء جمي ل مع إبق ة      نقطة أساسية أعلى/أق إن القيم ة، ف ـرات األخرى ثابت ي
ديل        ٢٫٩: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠مليون درهم ( ٢٫٤الدفترية لألسهم ستزيد/ تقل بواقع  ل، إذا آانت مخاطر تع م). بالمقاب ون دره ملي

إن القيم            ١٠٠معدالت الخصم أو القيمة السوقية في حدود   ة، ف ـرات األخرى ثابت ع المتغي اء جمي ل مع إبق ة نقطة أساسية أعلى/أق
  مليون درهم). ٦٫٢: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠مليون درهم ( ٥٫٢العادلة لألوراق المالية سوف تقل/ تزيد بواقع 

  

يم. إذا             التـيتمثل االستثمارات  ة في نموذج التقي ة مدخالت هام ة وأسعار األسهم في الشرآات المماثل تستخدم قيمة نسب المقارن
ل في حين أن جميع المتغيـرات األخرى ثابتة فإن القيمة العادلة لألوراق المالية % أعلى/ أق٥آانت أسعار أسهم الشرآات المماثلة 

  مليون درهم). ٥٤: ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠مليون درهم ( ٣٨ستزيد/ تقل بواقع 
  

  

  القيمة العادلة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
ات    اإلدارة أن القيم الدفترترى باستثناء ما هو مبين في الجدول أدناه،  واردة في البيان ية المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية ال

  تقارب قيمها العادلة.في البيانات المالية الموجزة الموحدة المقاسة بالتكلفة المطفأة الموحدة الموجزة المالية 
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
 العادلة   القيمة القيمة الدفترية   القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
 )مدققة( )مدققة( (غير مدققة) (غير مدققة) 

         موجودات مالية
 ٥٤٧٫٥٨٣ ٥٣٩٫٦٤٥ ٥٦٦٫٥٥١ ٥٧٨٫٣٣٠موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة  -

  

  (المستوى الثاني). اس أسعار السوقفة المطفأة على أسالقيمة العادلة للموجودات المالية األخرى بالتكل ُتبنى
  

  بالقيمة العادلة على أساس متكررمقاسة القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموعة 
  

ى إل  ١تم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، ومقسمة إلى مستويات من    التـييبين الجدول التالي تحليًال لألدوات المالية 
  على أساس مدى وضوح القيم العادلة.   ٣

  ات         – ١قياس القيمة العادلة من المستوى ة) لموجودات أو مطلوب ـر المعّدل وهي القيم المستنبطة من األسعار المدرجة (غي

 مطابقة في أسواق نشطة.

  ددة المستخدمة في المستوى    وهي القيم المستنبطة من البيانات عدا عن األسعار المح   – ٢قياس القيمة العادلة من المستوى

 األول والمالحظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة (آأسعار) أو غيـر مباشر (مستنبطة من األسعار). 

  وهي القيم المستنبطة باالعتماد على أساليب التقييم وتتضمن مدخالت للموجودات أو     – ٣قياس القيمة العادلة من المستوى

 تمد على أسعار السوق الملحوظة (مدخالت غيـر الملحوظة).المطلوبات ال تع
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٢١  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  (تتمة) المالية لألدوات العادلة القيمة  ٢٤
  (تتمة) العادلة على أساس متكرربالقيمة مقاسة ة القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للمجموع

  

    المجموع
المستوى 

   الثالث
المستوى 

   الثاني
المستوى 

     األول
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم

                  

  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة             

            
عادلة من خالل األرباح أو إستثمارات بالقيمة ال

  الخسائر
  أدوات ملكية ُمدرجة -   ١٣،٨٠٠    -    -    ١٣،٨٠٠

  مدرجـة غيـرأدوات دين  -   -    ٦٩،٥٦٤    -    ٦٩،٥٦٤

  
  

  
  

  
  

 
    

  
  

  
  

  
  

  
  

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
  األخر

١٣٧،١٢٨  
  

-  
  

-  
  

  أدوات ملكية مدرجة   ١٣٧،١٢٨

  مدرجة غيـرأدوات ملكية    -    -    ٩٧٦،٧٥٠    ٩٧٦،٧٥٠

 المجموع  ١٥٠،٩٢٨    ٦٩،٥٦٤    ٩٧٦،٧٥٠    ١،١٩٧،٢٤٢

  أخرى / مطلوبات موجودات               
                  

  للمشتقات الموجبةالقيمة العادلة    -    ٣٥    -    ٣٥
  

  )مدققة( ٢٠١٣ ديسمبر ٣١            
  موجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة              
  ثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإست            

  أدوات ملكية ُمدرجة -   ٣،١١٥    -    -    ٣،١١٥

  مدرجـة غيـرأدوات دين  -   -    ٨٧،٦٣٦    -    ٨٧،٦٣٦
                  

               
إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

  األخر
  أدوات ملكية مدرجة   ١٤٩،٨١٨    -    -    ١٤٩،٨١٨

  مدرجة غيـرأدوات ملكية    -    -    ٩٧٦،٧٦١    ٩٧٦،٧٦١

 المجموع  ١٥٢،٩٣٣    ٨٧،٦٣٦    ٩٧٦،٧٦١   ١،٢١٧،٣٣٠

  أخرى / مطلوبات موجودات               
  للمشتقات السالبةالقيمة العادلة    -    )٩٣(    -    )٩٣(

  
  .الحالية الفترةخالل  ٢و  ١تحويالت بين المستوى  تتم أيةلم 

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:بالقيمة مقاسة الالقيمة العادلة للموجودات المالية األخرى  قياس  ٣تسوية المستوى 
٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درهـم  ألف درهـم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

        

  ٩٥٢٫٥٥٣   ٩٧٦٫٧٦١    الرصيد اإلفتتاحي
  ٧٫٩١٠   -    إضافات 
  ١٦٫٢٩٨   -    المعترف به في الدخل الشامل اآلخر الربح
  -   )١١(    إعادة التقييم خسارة

  ٩٧٦٫٧٦١   ٩٧٦٫٧٥٠    الختاميالرصيد 
  



  شرآة مساهمة عامة -بنك الشارقة 

 

٢٢  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
  (تتمة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  

  آفاية رأس المال  ٢٥
  مصرف المرآزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.الالصادرة عن تعاميم ليتم إحتساب نسبة آفاية رأس المال وفقًا ل

  

  ٢ قاعدة بازل 
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
  ألف درهـم   ألف درهـم  
  )ة(مدقق   )ة(غيـر مدقق  

     قاعدة رأس المال 

  ٣،٩٠٣،٤٧٢   ٣،٩٨٩،١٦٣  ١مستوى 

  ٣٢٦،٥٩٦   ٢١٤،٨٨٢   ٢مستوى 

  ٤،٢٣٠،٠٦٨   ٤،٢٠٤،٠٤٥  مجموع قاعدة رأس المال

       الموجودات المرجحة حسب المخاطر
  ١٨،٠٥٨،٨٠١   ١٧،٧٩٩،١٨٢  مخاطر االئتمان
  ٥،٤٤٨   ١٣٣،٧٥٥  مخاطر السوق

  ٨٨٦،٩٧٣   ١،٣٣٠،٩٩٣  مخاطر تشغيلية 
  ١٨،٩٥١،٢٢٢   ١٩،٢٦٣،٩٣٠  الموجودات المرجحة حسب المخاطرمجموع 

       
  %٢٢٫٣٢   %٢١٫٨٢  نسبة آفاية رأس المال

  
  البيانات المالية الموجزة الموحدة إعتماد   ٢٦

  .٢٠١٤ أآتوبر ٢٦تم إعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة وإجازة إصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  


