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 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 (2) . اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

 

  2020يونيو   30بيان المركز المالي الموجز الموحد كما في 
 

 ديسمبر  31   يونيو 30  
  2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم إيضاحات 

     الموجودات
 20,939,700  33,155,399  نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية

 26,565,848  25,108,492  البنوكودائع وأرصدة مستحقة من  
 4,522,166  3,748,652 6 موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة

 10,875,153  10,515,319 6 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
 29,355  20,996  استثمار في شركة زميلة

 61,710,277  60,763,022 7 قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 14,456,757  15,700,570 8 منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة

 12,903,083  16,029,386   قبوالت
 2,738,265  3,353,948   موجودات أخرى

 2,585,918  2,762,067  موجودات عقود إعادة التأمين
 473,591  473,591 9 استثمارات عقارية
 1,630,870  1,678,648 10 ممتلكات ومعدات

 159,430,983  173,310,090  مجموع الموجودات

     
     المطلوبات وحقوق الملكية

     المطلوبات
 11,184,496   14,139,519 11 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

 1,088,537   2,791,125  اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
 76,439,572  84,596,887 12 ودائع العمالء

 14,529,261  13,958,412 13 الودائع اإلسالمية للعمالء
 12,903,083  16,029,386   قبوالت

 4,950,558  5,410,024  مطلوبات أخرى
 11,838,757  9,781,372 14 سندات متوسطة األجل

 4,253,789  4,640,908  والتأمين على الحياةأموال التأمين 
 137,188,053  151,347,633  مجموع المطلوبات

     
     حقوق الملكية

     رأس المال واالحتياطيات
 1,775,308  1,775,308 15 رأس المال المصدر والمدفوع

 907,714  912,099  احتياطيات نظامية وقانونية
 312,000  312,000  احتياطي عام

 (88,720)  (105,519)  احتياطي تحويل العمالت
 (273,595)  (351,464)  احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
 4,292  (248)  احتياطي تحوط التدفقات النقدية

 18,895,583  18,698,542  أرباح محتجزة

ك الشركة األم   حقوق الملكية العائدة إلى مّلا
       

21,240,718  21,532,582 
 710,348  721,739 16  الحصص غير المسيطرة

 22,242,930  21,962,457  مجموع حقوق الملكية
 159,430,983  173,310,090  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 

عادل ومن كافة النواحي الجوهرية الوضع بحسب أفضل ما وصل لعلمنا، تعرض المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بشكل  
 المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفترات المعروضة في هذه المعلومات المالية.

 
__________________________ ___________________________ 

 أحمد عبد العال عبد العزيز عبد هللا الغرير
 الرئيس التنفيذي للمجموعة  اإلدارةرئيس مجلس 

 



  .م.عمجموعة بنك المشرق ش 

  ) ٣(     .مرحليةالموجزة الموحدة المن هذه المعلومات المالية  ال يتجزأ اً جزءاإليضاحات المرفقة تعتبر 

 

(غير   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠إلى  ٢٠٢٠يناير  ١بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد للفترة من 
   مدقق)

 

  
 ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  يونيو
 ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  ونيوي
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  إيضاحات

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
        

  ٢٬٩٥٨٬١٩٢    ٢٬٥٠٥٬٨٥٠   ١٬٤٥٦٬٢٥٥   ١٬١٧٩٬٣١٩   إيرادات الفوائد
إيرادات من المنتجات التمويلية 

  ١٩١٬٤٥١   ١٥٥٬٧٦٣   اإلسالمية واالستثمارية
 

٣٧٥٬٧٤٧    ٣١٢٬٧٨١  
لفوائد واإليرادات دات ارامجموع إي

من المنتجات التمويلية واالستثمارية 
  ١٬٦٤٧٬٧٠٦   ١٬٣٣٥٬٠٨٢  اإلسالمية

 

٣٬٣٣٣٬٩٣٩   ٢٬٨١٨٬٦٣١  
  )١٬٣٢٩٬٠٢١(   )١٬١٧٦٬٦٨٣(   ) ٦٥٩٬٩٩٦(    )٥٥١٬٠١٢(  مصاريف الفوائد

  ) ١٥٥٬٢٨٠(   )١٤٣٬١٣٨(   ) ٧٤٬٢١٤(    )٦٦٬٨٢٧(منتجات إسالمية –توزيعات للمودعين 
إيرادات الفوائد واإليرادات من   صافي

المنتجات اإلسالمية الصافية من 
  ٩١٣٬٤٩٦   ٧١٧٬٢٤٣  التوزيعات للمودعين

 

١٬٨٤٩٬٦٣٨   ١٬٤٩٨٬٨١٠  
  ١٬٤٥٤٬٢٧٥    ١٬٣٠٦٬٢٦٢   ٧٢٣٬١٤٣   ٥٨٨٬٧٥٧  إيرادات الرسوم والعموالت

  ) ٧٤٤٬٢٧٣(   )٦٥٣٬٣٩٠(   ) ٣٧٤٬٠٠٤(    )٢٨٤٬٠٩٢(  مصاريف الرسوم والعموالت
  ٧١٠٬٠٠٢   ٦٥٢٬٨٧٢   ٣٤٩٬١٣٩   ٣٠٤٬٦٦٥  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

  ٥٤٬٤٩٢    ٢٢١٬٦٦١   ٦٬٦٧٧   ٩٤٬٥٤٦  صافي إيرادات االستثمار
  ٤٥٩٬٨١٣    ٤٥٧٬٥٣٦   ٢٣٥٬٢٢٨   ١٩١٬٣٨٥  إيرادات أخرى، بالصافي 

  ٣٬٠٧٣٬٩٤٥   ٢٬٨٣٠٬٨٧٩   ١٬٥٠٤٬٥٤٠   ١٬٣٠٧٬٨٣٩  اإليرادات التشغيلية

  ) ٦٦٥٬٠١١(    )٦٢٢٬٥٧٧(  ١٧  عمومية وإدارية  اريفصم
  

)١٬٣١٦٬٣٢١(   )١٬٢٥٤٬٧٧١(  
األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في 

   القيمة
 

٦٨٥٬٢٦٢  
 

 
٨٣٩٬٥٢٩  

 
 

١٬٥٧٦٬١٠٨  
 

 
١٬٧٥٧٬٦٢٤  

مخصصات االنخفاض في القيمة، 
  ) ٢٢٠٬٦٠٨(    )٥٦٩٬٦٤٦(  بالصافي 

 
)٩٧٨٬٣٢٤(  

 )٤٨١٬٧١٩ (  
  ١٬٢٧٥٬٩٠٥   ٥٩٧٬٧٨٤   ٦١٨٬٩٢١   ١١٥٬٦١٦  ريبةلضاألرباح قبل ا

  ) ١٣٬٧٠٢(   )٢١٬٤٦٤(   ) ٥٬٩١٤(    )١٠٬٤٥٤(  مصروف الضريبة 
  ١٬٢٦٢٬٢٠٣    ٥٧٦٬٣٢٠   ٦١٣٬٠٠٧   ١٠٥٬١٦٢  أرباح الفترة

        
         العائدة إلى:

  ١٬٢٢١٬٦٣٧   ٥٣٥٬١٣١   ٥٩٣٬٤٧٧   ٨٤٬٨٣٧   ُمّالك الشركة األم
  ٤٠٬٥٦٦   ٤١٬١٨٩   ١٩٬٥٣٠   ٢٠٬٣٢٥  رةحصص غير مسيط

 ١٬٢٦٢٬٢٠٣   ٥٧٦٬٣٢٠   ٦١٣٬٠٠٧   ١٠٥٬١٦٢  
  ٦٫٨٨   ٣٫٠١   ٣٫٣٤   ٠٫٤٧  ١٨  ربحية السهم (بالدرهم)

 



 .م.عمجموعة بنك المشرق ش 

 ( 4)    .رحليةعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة الميضاحات المرفقة تاإل

 

)غير   2020يونيو  30إلى  2020يناير  1بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد للفترة من 
 مدقق( 

 

 

 

لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في  
 يووني 30

فترة الستة أشهر المنتهية في  ل 
 يونيو 30

 2020  2019  2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 1,262,203  576,320  613,007  105,162  أرباح الفترة

        

        الدخل الشامل اآلخر

        

        رة: الخساو بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أ

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالصافي  

 38,650  41,939 )أدوات حقوق الملكية(

 

(96,494)  68,537 
        

        بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة: 

 (15)  (18,302)  780  (1,329) طي تحويل العمالتاحتياي التغيرات ف
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة  

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالصافي  
 3,238  126,139 )أدوات الدين( 

 

(27,334)  7,700 
ة  دل )خسارة(/ ربح القيمة العا -تحوطات التدفقات النقدية 

 14,027  (2,744) اشئة خالل الفترةالن
 

(4,540)  8,468 

 84,690  (146,670)  56,695  164,005 مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 1,346,893  429,650  669,702  269,167 مجموع الدخل الشامل للفترة

        
        العائدة إلى:

 1,290,039  418,259  637,694  239,822 ُماّلك الشركة األم   
 56,854  11,391  32,008  29,345 حصص غير مسيطرة

 269,167  669,702  429,650  1,346,893 
 

 



 عة بنك المشرق ش.م.عمجمو

 

 ( 5) .الموجزة الموحدة المرحليةالمعلومات المالية بر جزءاً ال يتجزأ من هذه المرفقة تعت حاتاإليضا

 2020يونيو  30إلى  2020يناير  1بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  
 )غير مدققة(  

 

 

المال   رأس 
  المصدر
  والمدفوع 

ات  طي احتيا
امية  نظ

  وقانونية 

 احتياطي 
  عام 

احتياطي تحويل  
  العمّلت 

احتياطي إعادة  
تقييم  

 االستثمارات 

  

احتياطي  
تحوط  

التدفقات  
  النقدية 

 أرباح  
  محتجزة 

حقوق الملكية  
ك   العائدة إلى مّلا

  الشركة األم 

حصص غير  
 المجموع   مسيطرة 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                    

 20,765,689  621,585  20,144,104  17,481,156  ( 4,124)  ( 242,733)  ( 81,380)  312,000  903,877  1,775,308 2019يناير  1الرصيد في  
التغيرات من التطبيق المبدئي 

للمعيار الدولي للتقارير  
)إيضاح   16م رق ةي لالما

3.9) -  -  -  -  -  -  (5,937 )  (5,937 )  (49)  (5,986 ) 
  1الرصيد المعاد بيانه في 

 20,759,703  621,536  20,138,167  17,475,219  ( 4,124)  ( 242,733)  ( 81,380)  312,000  903,877  1,775,308 2019يناير 
 1,262,203  40,566  1,221,637  1,221,637  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

 84,690  16,288  68,402  -  8,468  58,973  961  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر

 1,346,893  56,854  1,290,039  1,221,637  8,468  58,973  961  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة 
دفع توزيعات أرباح )إيضاح  

15) -  -  -  -  -  -  (710,123 )  (710,123 )  -  (710,123 ) 
تحويل من احتياطي إعادة  
تقييم االستثمارات إلى  

   -  -  77,249  -  ( 77,249)  -  -  -  - األرباح المحتجزة 

تحويل إلى احتياطيات  
 -  -  -  ( 3,837)  -  -  -  -  3,837  - نظامية وقانونية 

يونيو   30الرصيد في  
2019  1,775,308  907,714  312,000  (80,419 )  (261,009 )  4,344  18,060,145  20,718,083  678,390  21,396,473 

 

 



 بنك المشرق ش.م.عمجموعة  

 

 ( 6) .الموجزة الموحدة المرحليةالمعلومات المالية بر جزءاً ال يتجزأ من هذه المرفقة تعت حاتاإليضا

 )غير مدقق(   2020يونيو  30إلى  2020يناير  1بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  
 

 

رأس المال  
  المصدر
  والمدفوع 

احتياطيات  
نظامية  
  وقانونية 

 احتياطي  

  عام 

يل  تحو ي احتياط
  العمّلت 

احتياطي إعادة  
تقييم  

 االستثمارات 

  

احتياطي  
تحوط  

التدفقات  
  النقدية 

 أرباح 

  محتجزة 

حقوق الملكية  
ك   العائدة إلى مّلا

  الشركة األم 

حصص غير  
 المجموع   مسيطرة 

 رهم د ف أل  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                    

يناير   1الرصيد في  
2020 1,775,308  907,714  312,000  (88,720)  (273,595)  4,292  18,895,583  21,532,582  710,348  22,242,930 

  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

             
535,131   

             
535,131   

              
41,189  576,320  

  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى 

                
(16,799)  

                   
(95,533)  

           
(4,540)  -  

        
(116,872)  

          
(29,798)  

         
(146,670) 

مجموع )الخسارة( /  
  -  -  - الدخل الشامل للفترة 

                
(16,799)  

                    
(95,533)  

           
(4,540)  535,131   

          
418,259   

            
11,391   

           
429,650  

دفع توزيعات أرباح  
  -  -  -  -  -  - ( 15)إيضاح 

            
(710,123)  

            
(710,123)  -  

            
(710,123) 

تحويل من احتياطي إعادة  
ى  لإ اتتقييم االستثمار

  -  17,664  -  -  -  - األرباح المحتجزة 

              
 

 

(17,664)  -  -  - 

تحويل إلى احتياطيات  
  - نظامية وقانونية 

               
4,385  -  -  -  -  

               
(4,385)  -  -  - 

يونيو   30الرصيد في  
2020 1,775,308  

           
912,099   

               
312,000   

               
(105,519)  

               
(351,464)  

            
(248)  

      
18,698,542   

     
21,240,718   

          
721,739   

      
21,962,457  



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع

 

 ( 7)    .يةمالية الموجزة الموحدة المرحلرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات الاإليضاحات الم

 )غير مدقق(  2020يونيو   30إلى  2020يناير   1بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من 
 

 

 رة أشهلفترة الست
 يونيو  30منتهية في لا 

 2020  2019 
 ألف درهم  ألف درهم 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1,275,905   597,784 األرباح قبل الضريبة للفترة
    تعديالت بسبب:

 108,732  108,665 استهالك ممتلكات ومعدات
 481,719  978,324 افي الصب  ة،القيممخصص االنخفاض في 

 3,748  (1,192) من استبعاد ممتلكات ومعدات خسارة( / ربح)
خسارة غير محققة من موجودات مالية أخرى محتفظ بها بالقيمة العادلة من  

 21,419   15,616 خالل الربح أو الخسارة 
 1,097   26,538 على المشتقات ةغير محقق خسارة

العادلة من خالل   لقيمةإيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية مقاسة با
 ( 20,076)  (20,875) الدخل الشامل اآلخر 

 ( 55,199)  (215,972) أرباح محققة من استبعاد موجودات مالية أخرى 
    

    يةالتغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيل

 (2,739,184)   2,784,505  دة( في الودائع لدى البنوك المركزية)الزيا النقص /
 1,893,986   1,998,480 رصدة المستحقة من البنوك بعد ستة أشهرلودائع واألفي ا النقص

النقص / )الزيادة( في الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من  
 ( 642,753)   326,203 رة الخساح أو ربالخالل 

 ( 591,676)  149,639 النقص/ )الزيادة( في القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة
الزيادة في المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 

 (1,323,666)  (1,308,074) المطفأة
 122,640  (661,919) النقص في الموجودات األخرىدة( / )الزيا

 ( 34,193)  (176,149) الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
 ( 632,972)  2,740,836 األرصدة المستحقة إلى البنوكفي الودائع و الزيادة / )النقص(

 (2,774,760)   8,157,315 الزيادة / )النقص( في ودائع العمالء
 (2,834,137)  (570,849) النقص في الودائع اإلسالمية للعمالء

 294,399  387,120 الزيادة في أموال التأمين والتأمين على الحياة 
 ( 303,733)  459,465 طلوبات األخرىلمالنقص( في االزيادة / )

 ( 858,409)  1,433,120 اء مع البنوكالشر ادة إع ياتاتفاقالزيادة / )النقص( في  

 ( 13,702)  (21,464) ضرائب مدفوعة 

 (8,620,815)  17,187,116 األنشطة التشغيلية (المستخدم في) / الناتج من صافي النقد

    

    تثماريةمن األنشطة االس التدفقات النقدية

 ( 0,06193)  (156,462) شراء ممتلكات ومعدات
 -   102 من بيع ممتلكات ومعداتئد عوا

 ( 367,335)   833,810 في استثمارات لغير أغراض المتاجرة( )الزيادة  /صافي النقص 
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة 

 20,076   20,875 ة من خالل الدخل الشامل اآلخرالعادل

 ( 540,319)  698,325 األنشطة االستثمارية  (المستخدم في) / الناتج من صافي النقد

    



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 

 

 ( 8)    .يةمالية الموجزة الموحدة المرحلرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات الاإليضاحات الم

)غير مدقق(   2020يونيو  30إلى  2020يناير  1بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من 
 )تابع(

 

 

 لفترة الستة أشهر
 يونيو  30المنتهية في  

 2020  2019 
 رهمألف د  ألف درهم 

    ية من األنشطة التمويليةدقالنات التدفق

 ( 710,123)  (710,123) توزيعات أرباح مدفوعة
 7,067,915   1,443,845  سندات متوسطة األجل مصدرة خالل الفترة
 (4,388,883)  (3,462,421)  سندات متوسطة األجل مستردة خالل الفترة

 1,968,909  (2,728,699) ليةيوة التماألنشطج من النات / ستخدم في()الم صافي النقد

    

 (7,192,225)  15,156,742 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه
 961  (16,798) صافي فروق الصرف األجنبي

  النقد وما في حكمه في بداية الفترة
  15,342,616 (19)إيضاح 

 

20,707,074 

  ةيفي نهاحكمه  ما فيالنقد و
 13,515,810   30,482,560 (19الفترة )إيضاح 

 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع

 

  30إلى  2020يناير  1موجزة الموحدة المرحلية للفترة من ل المعلومات المالية الإيضاحات حو
  2020  يونيو

 

 (9 ) 

 معلومات عامة  1
 

بموجب مرسـوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي.   1967تأسس بنك المشـرق ش.م.ع )"البنك"( في إمارة دبي عام  
مصر وهونج كونج والهند  لكويت و حرين وا والب  حدة يمارس البنك أعماله من خالل فروعه في دولة اإلمارات العربية المت 

، دبي، اإلمارات العربية  1250ص. ب. اليات المتحدة األمريكية. وعنوان البنك المسجل هو وقطر والمملكة المتحدة والو 
 المتحدة. 

  
ة  المباشر ميلة  الز ، تتكون مجموعة بنك المشـرق ش.م.ع )"المجموعة"( من البنك والشركات التابعة و 2020يونيو    30كما في  

  : ية التال 
 

 االسم 
مقر التأسيس )أو التسجيل(  

 شاط ومزاولة الن
 نسبة  

 الملكية 

نسبة حقوق  
التصويت المحتفظ  

 بها 
 النشاط الرئيسي 

  % %  الشركة التابعة 

مجموعة شركة ُعمان للتأمين 
 )ش.م.ع( 

 التأمين وإعادة التأمين 63.94 63.94 اإلمارات العربية المتحدة 

 لمعلومات خدمات تقنية ا 100.00 100.00 العربية المتحدة  اراتاإلم م .ح ذ.م.ب ش.مسكي  مايند

 الوساطة  99.98 99.98 اإلمارات العربية المتحدة  المشرق لألوراق المالية ذ.م.م 

مشرق كابيتال )مركز دبي المالي  
 العالمي( المحدودة 

  الوساطة وإدارة  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة 
  والت واألموجودا الم

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل  
 )ش.م.خ( 

 شركة تمويل إسالمي 99.80 99.80 دة عربية المتحاإلمارات ال

 مقدم خدمات  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  إنجاز للخدمات م.ح ذ.م.م 

 مدير صندوق  99.90 99.90 مملكة البحرين شركة صناديق مكاسب ش.م.ب 

 مدير صندوق  99.90 99.90 مملكة البحرين ش.م.ب   2كاسب ديق مصنا شركة 

 منشأة ذات غرض خاص  100.00 100.00 جزر الكايمان تدانفكتس ليم

التقنية لخدمات التوظيف شركة  
 الشخص الواحد ذ.م.م 

 خدمات التوظيف  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة 

الكفاءات لخدمات التوظيف شركة  
 .م د ذ.ملواحالشخص ا

 خدمات التوظيف  100.00 100.00 ربية المتحدة لعا اراتاإلم

ارة السلع )مركز دبي  لتج شروق
 للسلع المتعددة( 

 التجارة 100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة 

 مزود خدمة الدفع  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  ادفع لخدمات الدفع ذ.م.م 

  التمويل 98.00 98.00 ية المتحدة ب ت العراإلمارا  .خ()ش.مشركة تمويل   -أصول 

     الشركة الزميلة 

 خدمة المحفظة الرقمية  23.22 23.22 اإلمارات العربية المتحدة  محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م 
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  )تابع( 2020يونيو  

 

(10 ) 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 

 لمرحليةالمطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة ا ةالمعدلجديدة وية اللمالالمعايير الدولية للتقارير ا 2-1
  
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ   

ذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور،  ه تطبيق م يكن ل ة. ول رحلي في هذه المعلومات المالية الم  2020ينايـر  1في أو بعد 
 ة والسابقة. أثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالي أي ت 

 

ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً   - 3التعديّلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
ويؤدي إلى  ، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغايةةالدوليمحاسبة ير المعايللتعليقات التي تلقاها مجلس 

 لتصنيف كاندماجات أعمال. عدد كبير جداً من المعامالت المؤهلة ل
 

هذه التعديالت على   - 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
لسياسات ، "ا8ات المالية"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم نالبيا ، "عرض1رقم  دوليالمعيار المحاسبي ال

بية واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاس
وإطار المفاهيم  ةالماليتقارير ية لللدول( تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية النسبية في جميع المعايير ا1المالية األخرى: 
ي المعيار المحاسبي ( تدرج بعض التوجيهات ف3تعريف األهمية النسبية،  ( توضح تفسير2للتقارير المالية، 

 حول المعلومات غير الهامة. 1الدولي رقم 
 

ولي يار الدوالمع 39 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9التعديّلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
. توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما ر الفائدةإصّلح المعدل المعياري لسع - 7قارير المالية رقم تلل

يتعلق بإصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بحسابات التحوط ولها تأثير على أن إصالح  
إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي  ًما فيسبب عموال يتجب أسعر الفائدة السائد بين البنوك )إيبور( ي

ر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي ي تسجيل أي عدم فعالية تحوط في بيان الدخل.وبالنظاالستمرار ف
 على عقود إيبور، فإن عمليات اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع الصناعات. 
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(11 ) 

 

 )تابع(  لتقارير المالية الجديدة والمعدلةولية لير الدلمعايق ابيتط 2
 

 ير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةعايالم 2-1
 )تابع(

 

تخدامه يتم اسدالً ساً معاهيميأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مف - التعديّلت على اإلطار المفاهيمي •
 لتغييرات الرئيسية: في قرارات وضع المعايير بأثر فوري. وتشمل ا

 

 زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية.  -
 إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد.  -
 ما.كيان ا من تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزءً  -
 ات األصل وااللتزام.عريفعة تاجمر -
 ل إلغاء االعتراف. عتراف وإضافة توجيهات حوإزالة عتبة االحتماالت لال -
 اضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة.  -
اإلشارة إلى أن الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ ، ينبغي إعادة تدوير  -

 ادل للبيانات المالية.امل اآلخر حيث يعزز ذلك من األهمية أو التمثيل العخل الشفي الداريف والمصاإليرادات 
 

لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، فإن الكيانات التي تعتمد على 
معها بطريقة أخرى تعامل يتم الي لم ف التاإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظرو

تاج هذه الكيانات . سوف تح2020يناير  1إلى تطبيق اإلطار المعدل من  بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج
 إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل. 

 

امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -جار" د اإلي"عقو - 16م ية رق التعديل على المعيار الدولي للتقارير المال •
19 -  

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات أشكااًل 19-جة لوباء فيروس كورونا )كوفيدتين
  مجلس  ، نشر2020مايو  28متنوعة، بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في 

الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية   16لية رقم الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير الماحاسبة ير الممعاي
هو تعديل لعقد اإليجار. يمكن  19-جرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيدللمستأ

هنالك تعديالت على عقد   لم يكنب إذا حتساقة االللمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طري
رة في الفترة )الفترات( التي ت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغياإليجار. في كثير من الحاال

 يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.
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           ع( )تاب معدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وال 2
 

المطبقة بشكٍل  المعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغيرالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و 2-2
  مبكر

 

 المعايير للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات 
السنوية التي تبدأ في  

 أو بعد
،  2017مايو  18في  - ين"التأم "عقود 17قم لية رالمعيار الدولي للتقارير الما •

الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول  أنهى مجلس معايير المحاسبة
"عقود التأمين". يحل  17عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اً ح حاليي يسموالذ 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المعيار الدولي رقم 
لى تغيير كبير في المحاسبة إ 17عديد من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم بال

تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة  لدى جميع المنشآت التي 
 االختيارية.

ويسمح  2023يناير  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية كان متر إذا المبكطبيق بالت   15رقم زامنا

"األدوات   9الدولي للتقارير المالية رقم  "اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار
 المالية".

 
نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل  17يتطلب المعيار الدولي رقم 

لتدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل أسس ا اس علىالقي يعتمدفترة تقرير. و
ر المكتسبة. وهناك وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غي للمخاطر 

أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية 
ام أو إذا كانت ذج العالنمو اً عنجوهريإذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة 

ع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. وم
 أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة. على

 2023يناير  1

نيف ة" تص، "عرض البيانات المالي1على المعيار المحاسبي الدولي رقم  التعديّلت •
المحاسبي  هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعياروضح ت - اتلمطلوبا

ة" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات متداولة ، "عرض البيانات المالي1الدولي رقم 
أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر 

د تاريخ التقرير )على سبيل المثال،  حقة بعاث االاألحدة أو التصنيف بتوقعات المنشأ
المحاسبي الدولي   و خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعياراستالم تنازل أ

 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.   1رقم 

 2022يناير  1
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(13 ) 

            )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
 

ة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرعايير الم 2-2
  مبكر

 

 المعايير للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات 
السنوية التي تبدأ في  

 أو بعد

ر المحاسبي المعيا، و3م ية رق المالتعديّلت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير  •
، وبعض التحسينات السنوية 17لي رقم ، والمعيار المحاسبي الدو16الدولي رقم 

، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9دولي للتقارير المالية رقم على المعيار ال
16 

 

ال" األعم"اندماجات  3تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مفاهيمي إلعداد  حول اإلطار ال 3عيار الدولي للتقارير المالية رقم في المرجعاً م

 بات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.التقارير المالية دون تغيير المتطل
 

، "ممتلكات ومنشآت 16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ومعدات"

 تالمنشآلكات والممتلفة  الشركة من أن تقتطع من تك
 جة أثناءوالمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنت

 إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، 
 ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في 

 الربح أو الخسارة. 
 

ات لمطلوبات والمخصص، "ا 37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 حتملة والم

 الشركة في عين االعتبار عند الموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها
 تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 

 

  9تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
لتقارير المالية رقم  دولي ليار الللمع صاحبة"األدوات المالية" واألمثلة التوضيحية الم

 "عقود اإليجار". 16

 2022يناير  1

 
ً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها،  تقوم المجموعة حاليا

 حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.
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 الهامة سبية المحاملخص السياسات  3
 

 أساس اإلعداد  3-1
 

قاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء بعض األدوات موجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفيتم إعداد هذه المعلومات المالية ال
يمة بالق المالية بما في ذلك المشتقات واالستثمارات العقارية واالحتياطيات للوثائق المرتبطة بوحدات التي يتم قياسها

  .لعادلةا
 

التقــارير الماليــة : 34مرحليــة وفقــاً للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم إعداد هذه المعلومات المالية المــوجزة الموحــدة الم يت
 الصادر عن مجلس معايير المحاسبية الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. المرحلية

 

المرحليــة تتوافــق مــع تلــك السياســات  ة في إعداد هذه المعلومات الماليــة المــوجزة الموحــدةالمتبعاسبية المح ياساتإن الس
 .2019ديسمبر  31د البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في المتبعة في إعدا

 

حات الالزمة في البيانات المالية  اإلفصاومات والمعلكافة ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على 
ً إلى جنب مع البيانات الماليالموحدة الكاملة  ديسمبر  31ة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في وينبغي أن تُقرأ جنبا

  ؤشراً م 2020يونيو  30إلى  2020يناير  1. وباإلضافة إلى ذلك، ليس من الضروري أن تكون نتائج الفترة من 2019
 . 2020ديسمبر  31ي التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي ف لنتائجعلى ا 

 

الصادر   2624/2008عمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتـحدة رقم 
والنقد وما في حكمه مالية دات اللموجوشأن ا، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ب2008أكتوبر  12بتاريخ 

 ت المالية الموجزة الموحدة.ارية اإلسالمية واالستثمارات العقارية في المعلوماوالموجودات التمويلية واالستثم
 

 أساس التوحيد 3-2
 

بنك.  يها الطر علي يسيتتألف هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية من المعلومات المالية للبنك والمنشآت الت
ئد المتغيرة مستثمر فيها، وأن يتعرض لمخاطر، أو حقوق، في العواتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك نفوذ في الشركة الو

من استثماراته مع الشركة المستثمر فيها وأن يكون لديه القدرة على استخدام نفوذه في الشركة المستثمر بها للتأثير على 
 .ستثمرمبلغ عوائد الم

 

المالية للبنك والشركات التابعة كما هو مبين في   ت المالية الموجزة الموحدة المرحلية على المعلوماتمعلوماتمل التش
. أعدت المعلومات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالبنك باستخدام نفس السياسات 1إليضاح رقم ا

 المحاسبية.
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 تابع() هامةية المحاسبملخص السياسات ال 3
 

 الموجودات المالية 3-3
 

عات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن تراف بالمشتريات أو المبييتم االعتراف وإلغاء االع
ن لقانوالمشتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدده ا

 في السوق.  السائدالعرف أو 
 

 لة، بناًء على تصنيف الموجودات المالية. ما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادتقاس جميع الموجودات المسجلة الحقاً إ
 

ي، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، عند االعتراف المبدئ
داً أو ناقصاً تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة الموجودات والمطلوبات المالية بقيمها العادلة زائ بقياس مجموعةوم التق

بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية مثل الرسوم والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعاملة  
لخسارة.  ة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو االعادل لقيمة جة باالمدرللموجودات والمطلوبات المالية 

مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة وبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج 
دي إلى إدراج خسارة  مما يؤآلخر، امل ال الشالمطفأة واالستثمار في أداوت الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخ

  ندما ينشأ أصل جديد.محاسبية في الربح أو الخسارة ع 
 

 تصنيف الموجودات المالية
 

ألغراض تصنيف الموجودات المالية، تعتبر األداة "أداة حقوق ملكية" إذا كانت غير مشتقة وتستوفي تعريف "حقوق 
ة  بلة للبيع التي يتم عرضها كحقوق ملكية من قبل الجه ة القاالمشتقغير  ألدواتالملكية" للجهة المصدرة باستثناء بعض ا

المشتقة هي "أدوات دين". أدوات الدين هي تلك األدوات التي المصدرة. إن جميع الموجودات المالية األخرى غير 
 كات.ت الشروسنداومية تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض والسندات الحك

 

ة المطفأة إذا لمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفوتقاس أدوات الدين بما في ذلك القروض والسلفيات وا
 استوفيت الشروط التالية: 

 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية   1
 دية. لتعاقا

تواريخ محددة بحيث تقتصر على دفعات المبالغ  كام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في حاألؤدي أن ت 2
 لية والفوائد / األرباح المستحقة على المبالغ القائمة. األص
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع( الموجودات المالية 3-3
 

 تابع() ليةالما تصنيف الموجودات
 

  .افة الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلةياس كيتم ق

 
  بناًء على هذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالث التالية:

 

ية عندما تمثل لتعاقدقدية ات النتدفقاالتكلفة المطفأة: يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع ال •
ة العادلة من خالل الربح  لمبالغ األصلية والفوائد، وتلك غير المصنفة بالقيمتلك التدفقات النقدية دفعات حصرية ل

  أو الخسارة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرج.
 

مل اآلخر الموجودات ل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاالشام الدخل  خالل لة منالقيمة العاد •
فقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات المالية المحتفظ بها لجمع التد

ح أو الخسارة. ويتم ل الربمن خالادلة ة العدفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وتلك غير المصنفة بالقيم
ل أرباح أو خسائر ية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند تسجيتحويل الحركة في القيمة الدفتر

االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم 
لمتراكمة بعاد الموجودات المالية، فإن األرباح أو الخسائر اتم استندما ية. وعلخسارتسجيلها ضمن الربح وا 

اد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها في المسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يع
  "صافي إيرادات االستثمار".

 

ل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال من خالعادلة مة البالقيالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس  •
ن خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج األرباح أو  ير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة متستوفي معاي

زءاً تعد جي ال الخسائر الناتجة عن استثمارات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والت
باح أو الخسائر ضمن "صافي إيرادات  ة التحوط ضمن الربح أو الخسارة وتعرض في بيان األرن عالقم

لفترة التي تنشأ فيها، ما لم تنشأ عن أدوات دين تم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم االحتفاظ االستثمار" في ا
  إيرادات االستثمار". "صافي فصل فيكل منها بشبها بغرض المتاجرة، وفي هذه الحالة يتم عرض
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 )تابع( الهامة ملخص السياسات المحاسبية 3
 

 )تابع( الموجودات المالية 3-3
 

 )تابع( تصنيف الموجودات المالية
 

ن  نموذج األعمال: يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية، أي ما إذا كا
تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية   تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أوو فقط موعة هالمج هدف

ت النقدية الناشئة عن بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما )أي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض  والتدفقا
ربح  ل "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الاألعمانموذج ء من ة كجزالمتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات المالي

عة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات،  أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها المجمو
ه إلى كبار وإبالغجودات المو  أداء الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات، وكيفية تقييم

 إدارتها وكيفية تعويض المديرين.  موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر و
 

الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد: عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو 
تمثل فقط يم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية ة بتقيلمجموعقوم اها، تلتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
ات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد"(. عند إجراء هذا التقييم، تقوم المجموعة المبالغ األصلية والفوائد )"اختبار الدفع

فوائد تشمل فقط مقابل القيمة أن ال سي، أي ض أساإقرا بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق
لفوائد الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض  االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ومعدل ا الزمنية للمال ومخاطر

يتم  األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، 
  الربح أو الخسارة.مالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل دات الالموجوصنيف ت

 

يتم مراعاة الموجودات المالية مع المشتقات الضمنية بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تمثل فقط دفعات  
 للمبالغ األصلية والفوائد.

 

رات في  وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيندما، لدين عرات استثماتقوم المجموعة بإعادة تصنيف ا
ة التقرير األولى التي تلي التغيير. ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة الموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فتر

  الحدوث ولم يحدث أي منها خالل الفترة.
 

 أدوات حقوق الملكية (أ)
 

أي األدوات التي ال   في تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة،ت تستوي أدواكية هالمل أدوات حقوق
فع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. وتشمل أمثلة  تحتوي على التزام تعاقدي بالد

  أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األساسية.
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 )تابع( جودات الماليةالمو تصنيف
 

 أدوات حقوق الملكية )تابع( (أ)
 

تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء 
كية بالقيمة عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملقامت، عة قد لمجموارة ا الحاالت التي تكون فيها إد

تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
االستثمار. وعند  عائداتتوليد غير  أخرى خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض

وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى  رباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخراستخدام هذا الخيار، يتم إدراج أ
الربح أو الخسارة بما في ذلك عند االستبعاد. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( 

ت األرباح، عندما تمثل عائًدا على هذه  التغييرات في القيمة العادلة. ويستمر تسجيل توزيعاها من عن غيرنفصل شكل مب
  ، في الربح أو الخسارة ضمن صافي إيرادات االستثمار عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.االستثمارات

 

 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
 

ً المسدد من  لمبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي ة في االمطفأكلفة تل التتمث عند االعتراف المبدئي، ناقصا
ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي المبلغ األ صلي، زائداً أو ناقصا

  لخسارة.مخصص ل ة بأي لمعدللية اومبلغ االستحقاق، وللموجودات الما
 

ية المستقبلية المقدرة خالل العمر  يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي 
أة  المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )على سبيل المثال، التكلفة المطف

مالية. ال يأخذ الحساب في اعتباره الخسائر ض في القيمة( أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات الالنخفامخصص لل أي قب
نية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزًءا ال االئتما

  نشاء.م اإلل رسويتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مث
 

ودات أو المطلوبات المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموج وم المجموعة بمراجعة تقديرات التدفقات النقديةا تقعندم
المالية المعنية لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراج التغيرات في الربح  

 ة. أو الخسار
 

القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء  ائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي ت الفوإيراداتسب حت
وجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية )أو المرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات الم

ر االئتمانية ي على التكلفة المطفأة )أي بالصافي من مخصص الخسائالفعل لفائدةعدل ابيق مالفائدة الخاصة بها من خالل تط
  المتوقعة(.
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 )تابع( المالية الموجودات 3-3
 

  االنخفاض في القيمة (1)
 

ات الدين المدرجة  ات أدوبموجودتبطة المر تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة
من التزامات القروض وعقود لة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العاد

الضمان المالي. تعترف المجموعة بمخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر 
  قعة:االئتمانية المتو

 

 لمحتملة.جحاً تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج ادال مرغاً عامبل •

 القيمة الزمنية للمال.  •

معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث  •
  دية.قتصاالسابقة والظروف الحالية والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف اال

 
 وضقرل التعدي (2)

 
وعندما يحدث ذلك، تقوم  ل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض للعمالء.تقوم المجموعة أحيانًا بإعادة التفاوض أو تعدي

المجموعة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من 
  لعوامل التالية:، في ا ر أخرىن أمومن بيخالل النظر، 

 

فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ  الية، ما إذا كان التعديل يخفض إذا كان المقترض يواجه صعوبات م •
  التي يتوقع أن يكون المقترض قادراً على سدادها.

لتي تؤثر بشكل سهم والى األائم عالق /ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل العائد على األرباح •
  جوهري على ملف مخاطر القرض.

  لفترة القرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية.جوهري تمديد  •

 تغير جوهري في معدل الفائدة. •

  تغيير عملة القرض. •

طة لمرتبإدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان ا •
  لقروض.با

 
رف لغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعتنت الشروط مختلفة بشكل جوهري، تقوم المجموعة بإكا إذا

بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ 
ت زيادة االنخفاض في القيمة، وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدث ض حسابألغرا مبدئياف الإعادة التفاوض تاريخ االعتر

لمجموعة أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم ا
لتي يكون الدافع وراء  ظروف افي ال خاصة بدئي،أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف الم

صل. ويتم إدراج الفروق في القيمة  درة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األإعادة التفاوض فيها هو عدم ق 
  الدفترية أيًضا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.

 

يؤدي إلى إلغاء االعتراف، وتقوم المجموعة  عديل الأو التفاوض ة التإذا لم تختلف الشروط بشکل جوهري، فإن إعاد
النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر احتساب إجمالي القيمة الدفترية علی أساس التدفقات بإعادة 

 التعديل في الربح أو الخسارة.
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 تابع() ليةالما الموجودات 3-3
 

 القروض )تابع( يلتعد (2)
 

  ات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.فترية الجديدة عن طريق خصم التدفقيتم إعادة حساب إجمالي القيمة الد
 

 إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل (3)
 

من   لنقديةا اتالم التدفقالست اقديةيُلغى االعتراف بالموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي الحقوق التع
( ال 2لكية بصورة جوهرية، أو )( تحول المجموعة جميع مخاطر ومزايا الم1) الموجودات، أو عندما يتم تحويلها وإما

تحول المجموعة وال تحتفظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية وال تحتفظ المجموعة بالسيطرة. تدخل 
كنها تتحمل التزاماً تعاقدياً  الستالم التدفقات النقدية من الموجودات ولاقدية تعالا بالحقوق ظ فيهتحتف المجموعة في معامالت

تدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحول جميع المخاطر والمزايا بصورة جوهرية. تُحتسب هذه المعامالت بدفع تلك ال
 موعة: المج كانت على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا

 

 لغ معادلة من الموجودات.يها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبادل ليس •

 ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات. •

 لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس. •
 

ات إعادة الشراء القياسية  اتفاقيب وجلمجموعة بممها اي تقدال يتم إلغاء االعتراف بالضمانات )األسهم والسندات( الت
ة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا على أساس  انة واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعومعامالت االستد

 امالتعض معسعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً، وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف. وينطبق ذلك على ب
 فيها المجموعة بمزايا ثانوية متبقية.تحتفظ ي لتالتوريق ا

 
 المطلوبات المالية 3-4

 
  التصنيف والقياس الالحق

 

يتم االعتراف بالمطلوبات المالية )وتشمل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك، واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك، 
  التالي: ة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستثناءالعادلة يمدئياً بالقء( مبلعمالوالقروض متوسطة األجل، وودائع ا

 

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات  •
ن  إ ف المبدئي.عترا ند االوالمطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك ع

رة يتم عرضها ة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخساح أو الخسائر من المطلوبات المالية المصنفاألربا
جزئياً في الدخل الشامل اآلخر ) التغير في القيمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان( وجزئياً في الربح أو الخسارة  

ر عن،  ا ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفت(. هذبالوعادلة للمطمة الالقي  )المبلغ المتبقي من التغير في 
هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى التغيرات في   أو يزيد، عدم التطابق المحاسبي، وفي 

 مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة. 
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 بع()تا ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 )تابع(ية اللملمطلوبات اا 3-4
 

 )تابع( التصنيف والقياس الالحق
 

ت المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات لوباالمط •
اج أي  بإدر جموعةالمطلوبات المالية للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل. في الفترات الالحقة، تقوم الم

 على المطلوبات المالية. تكبدة م يفمصار

 ض. ي والتزامات القروعقود الضمان المال •
 

 إلغاء االعتراف 
 

يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  
 انقضاء أجله(. 

 

المالية ويتم االعتراف   إلغاء االعتراف بالدين الحالي في البيانات، يتم يدجدمن ُمقرض  جديد بدين  عند استبدال دين حالي
الدفترية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وعند تعديل أو استبدال الدين   بالفرق بين القيمة

دات محددة حول ما إذا كانت المعاملة  ن إرشا ضمتتر المالية تقاريية للمع االحتفاظ بالمقرض األصلي، فإن المعايير الدول
تلف. ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل  إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها بشكل مختؤدي 

 "جوهرياً" أو ما إذا كان قد تم استبدال الدين األصلي بدين آخر بشروط "جوهرية" مختلفة.
 

 قروضمات الزالتالمالي وا لضمانود اقع 3-5
 

عويض حاملي الضمان عن الخسارة التي  تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتالضمانات المالية هي عبارة عن عقود 
ً لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض في   يتكبدونها بسبب إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا

 وفقاً لشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً. اعتمادم ديإللغاء بتقبلة لير قاالتزامات غ
 

 تقاس عقود الضمان المالي الصادرة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة األعلى لكل من: 
 

 مبلغ مخصص الخسارة.  -
 لماليةا يرولي للتقارر الدلمعياالعالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقًصا الدخل المعترف به وفقًا لمبادئ ا -

 . 15رقم 
 

 ن المجموعة بمبلغ مخصص الخسارة.تقاس التزامات القروض المقدمة م
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 أرباح وخسائر الصرف األجنبي 3-6
 

لفوري  لصرف ا ا عرتحويلها بسويتم نبية يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األج
  سائر القيمة العادلة. وبالتالي،ل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خالسائد في نهاية كل فترة تقرير. يشك

 

بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يدَرج عنصر الصرف األجنبي  •
  لمرحلي.موحد االز سائر الموجو الخباح أفي بيان األر

 

يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يدَرج  تمثل بنوداً نقدية ومصنفة بالق بالنسبة للموجودات المالية التي •
 عنصر الصرف األجنبي في األرباح أو الخسائر الموحد. 

 

الشامل اآلخر، الدخل ل ال عادلة من خمة البالقيبالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنوداً غير نقدية ومصنفة  •
 ي بيان الدخل الشامل الموحد. يدَرج عنصر الصرف األجنبي ف 

 

بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح  •
ان األرباح أو الخسائر في بي جدرَ المالية وتودات للموجوخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة 

 الموحد.
 

 واستثمارية إسّلمية  ت تمويليةمنتجا 3-7
 

باإلضافة إلى المنتجات المصرفية التقليدية، تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مصرفية معينة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة 
 عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

 

ما سبق سيتم اعتبارها بديالً لما  سباب قانونية أو للشرح أو التوضيح أو جميعفقط ألة دميادية مستخت اعتصطلحاإن أي م
معها من الشريعة اإلسالمية ولن تؤثر على المنتجات اإلسالمية أو الوثائق فيما يتعلق بتوافقها مع أحكام الشريعة  يتوافق 

 ية المبينة أدناه:لمحاسبا اتقاً للسياسية وفسالماإلسالمية. وتحتسب جميع منتجات الصيرفة اإل
 

  السياسة المحاسبية ( 1)
  

تقاس المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي، ناقصاً أي مبالغ مشطوبة 
 ومخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها واإليرادات غير المكتسبة.

 

على مدى العمر المتوقع لألصل أو  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يخصم بدقة ي لذي فهو المعدل االفعل معدل الربح
 زام المالي، أو عند االقتضاء، على مدى فترة أقصر. االلت

 

  يتمال(. و1) 3-3يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية وفقا لإليضاح رقم 
تحقيق ي اتخاذ جميع إجراءات العمل الممكنة لستثمارية اإلسالمية إال عند اإلخفاق فويلية واالتمالشطب المنتجات 

 االسترداد. 
 

 سياسة االعتراف باإليرادات (2)
 

وحد ز المجيتم االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية في بيان األرباح أو الخسائر المو
  علي.الربح الف قةريباستخدام ط
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 )تابع( امةملخص السياسات المحاسبية اله 3

 

 )تابع(موجودات تمويلية واستثمارية إسّلمية  3-7
 

 سياسة االعتراف باإليرادات )تابع( (2)
 

العالوات   ات أوميشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكاليف المعاملة والخصو
نسوبة مباشرةً إلى يف المعاملة هي التكاليف اإلضافية الميتجزأ من معدل الربح الفعلي. إن تكال ل جزءاً الشكت التي

 االستحواذ على أصل مالي أو إصداره أو بيعه. 
 

 الودائع اإلسالمية للعمالء والتوزيعات على المودعين  (3)
 

ً بئتقاس الودائع اإلسالمية للعمالء مبد عاملة المتعلقة  ة المقابل المستلم بعد خصم تكاليف المي تمثل عادلتا القيمة العادلةيا
 قاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.بها مباشرة، وتقاس الح

 

لرقابة يئة اهتحتسب التوزيعات على المودعين )المنتجات اإلسالمية( وفقاً لإلجراءات القياسية لدى المجموعة وتُعتمد من 
 جموعة. لمل  الشرعية

 

 استثمارات عقارية 3-8
 

ات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في  قارية هي العقاراالستثمارات الع 
ً بسعر التكلفة، بما في  اليف لك تكذذلك العقارات قيد اإلنشاء لتلك األغراض. تقاس االستثمارات العقارية مبدئيا

وبشرط استيفاء قاري الحالي بتاريخ تكبد تلك النفقات نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمار الع تشمل التكلفة. المعامالت
ً لالعتراف المبدئي،  شروط االعتراف الالزمة، وال تشمل النفقات اليومية الخاصة بخدمات االستثمار العقاري. والحقا

سائر الناتجة في تاريخ التقرير. وتدرج األرباح والخروف السوق ظ كسلعادلة التي تعيمة اقتقاس االستثمارات العقارية بال
لعادلة لالستثمارات العقارية في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد في الفترة التي تنشأ عن التغيرات في القيمة ا 

 فيها.
 

ً دما ينيتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو ع وعندما يكون من غير  االستخدام من تم سحبه نهائيا
تم تسجيل األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن إلغاء االعتراف بالعقار ائد اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يالمتوقع تحقيق فو

ز الخسائر الموج اح أوب)المحتسب على أنه الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في بيان األر
 لعقار.فترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف باموحد في الال

 

ال يجرى أي تحويل إلى أو من االستثمارات العقارية إال عندما يحدث تغير في االستخدام يثبته توقف شغل المالك للعقار  
اري إلى  تثمار العقساالعقارات من فئة يل الوأو بدء تأجيره لطرف آخر من خالل اتفاقية إيجار تشغيلي. وفيما يتعلق بتح

حقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام،  ن التكلفة المفترضة لغرض المحاسبة الالالعقار المأهول من المالك، فإ
ً للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات والمعدات حتى ت ريخ اأما إذا حدث العكس تحتسب المجموعة هذا العقار وفقا

بها خبير  لمفتوحة علی أساس التقييمات التي يقومد القيمة العادلة من خالل قيم السوق ا. يتم تحديامخدلتغير في االستا
 المعاينة المستقل واالستشاريين أو أسعار الوسيط.
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 عقود اإليجار 3-9
 

دة  عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محدف اآللي. ورالص مواقع ألجهزة ااتب وكتقوم المجموعة بتأجير عدة فروع وم
لكن قد يكون لها خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس كل  سنوات، و 5شهًرا إلى  12تتراوح من 

  حالة على حدة ويتضمن ذلك مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.
 

اريخ الذي تكون فيه الموجودات الستخدام والمطلوبات المقابلة، في التجودات حق اموا يجارات على أنهباإل فيتم االعترا
متاحة الستخدام المجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل  المؤجرة

ري ثابت للفائدة المستحقة  لى معدل دوع وليجار وذلك للحصد اإلقتكلفة التمويل إلى الربح أو الخسارة على مدى فترة ع
االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر   المتبقي من المطلوبات لكل فترة. يحتسبعلى الرصيد 

  اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت.
 

  د معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.يارات تمديخ جبتم إجراؤها بمولتي يايتم أيًضا تضمين دفعات اإليجار 
 

يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد هذا السعر، فسيتم استخدام  
صول  لح ل ألموال الالزمة راض اتمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه الق

  اثلة مع شروط وأحكام مماثلة.ل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية ممعلى أص
 

  تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتمثل فيما يلي:

  مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. •

  ار مستلمة.ز إيجفأي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوا  •
 

لقسط  األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس ااالعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة  متي
  شهراً أو أقل. 12الثابت كمصاريف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 
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 ع()تاب ة الهامةحاسبي لمملخص السياسات ا 3
 

 إدارة المخاطر المالية 3-10
 

ية للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في  دارة المخاطر المالإن أهداف وسياسات إ
 . 2-4، باستثناء األمور المبينة في اإليضاح رقم 2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 

 

 مهحكي النقد وما ف  3-11
 

ألرصدة األخرى لدى  النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق وا ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )باستثناء االحتياطي النظامي( وودائع سوق المال التي تستحق في غضون  

 لموحد.تكلفة المطفأة في بيان المركز المالي احكمه بال فيا دَرج النقد وماع. ييدثالثة أشهر من تاريخ اإل
 
 

 إدارة المخاطر 4
 

 مخاطر االئتمان 4-1
 

مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية في حال إخفاق أي من عمالء المجموعة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية 
ض  تزامات القروض الناشئة عن أنشطة اإلقرا لفيات واللسوااس من القروض باألسن تجاه المجموعة. تنشأ مخاطر االئتما

مكن أن تنشأ أيضا من الضمانات المالية واالعتمادات المستندية واإلقرارات  وأنشطة التمويل التجاري والخزينة، وي
ك ذلوالمشتقات وك الدينت والقبوالت. تتعرض المجموعة كذلك لمخاطر ائتمانية أخرى تنشأ من االستثمارات في أدوا

 . لمستحقة لدى األطراف المقابلة في السوقاألرصدة ا
 

تعتبر مخاطر االئتمان من أكبر المخاطر الفردية التي تواجه المجموعة، ولذلك فإن اإلدارة تدير تعرضها لمخاطر 
ي  وكذلك النواح قراضاإلاالئتمان بعناية وحذر. يتولى قسم مستقل لمخاطر االئتمان مسؤولية منح الموافقات على 

داد السياسات والرقابة عليها الرئيس التنفيذي للبنك. تتركز عملية إعتقارير إجراءات االئتمان المرفوعة إلى تشغيلية لال
لدى قسم إدارة المخاطر الذي يعد مستقالً عن قسم الموافقة على االئتمان ويعمل تحت اإلشراف المباشر للجنة إدارة  

  دارة.مجلس اإل عنة مخاطر المنبثقنة اللجمخاطر المؤسسة و



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع

 

  2020اير ين  1مالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من إيضاحات حول المعلومات ال 
 ( ع تاب )   2020يونيو    30إلى  

 

   (26 ) 

 )تابع( إدارة المخاطر 4
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 فيما يلي تعرضات مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالقروض والسلفيات: ( 1
 

 )غير مدققة( 2020يونيو  30 

 المرحلة 
 األولى

المرحلة  
 لثانيةا

المرحلة  
 الثالثة

  

ويلية التم اتقروض وسلفيات )تشمل المنتج
ية المقاسة بالتكلفة ة اإلسّلمريماواالستث
 المطفأة(

  شهرا   12
على مدى 

 العمر
 

على مدى 
 العمر

 المجموع 

 درهم )بالمليون( 
        

  إجمالي القيمة الدفترية
 80,659  4,349  5,682  70,628 )صافي الدخل غير المحقق(

 (4,196)  (2,121)  (1,574)  (501) مخصص الخسارة 

 76,463  2,228  4,108  70,127 يةالقيمة الدفتر
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31 

المرحلة  
 األولى

المرحلة  
 الثانية

المرحلة  
 الثالثة

  

قروض وسلفيات )تشمل المنتجات التمويلية 
واالستثمارية اإلسّلمية المقاسة بالتكلفة 

 المطفأة(
  شهراً  12

على مدى 
 العمر

 
على مدى 

 رالعم
 موعالمج 

 (يونملالدرهم )ب 
        

 إجمالي القيمة الدفترية 
 80,140  3,486  5,674  70,980 المحقق(دخل غير )صافي ال 

 ( 3,973)  ( 1,992)  ( 1,505)  ( 476) مخصص الخسارة 

 76,167  1,494  4,169  70,504 القيمة الدفترية
 

تمويل إسالمي بقيمة وموجودات ت ياويل قروض وسلفتم تح، 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
مليون درهم من المرحلة الثانية إلى المرحلة   43وبقيمة  ن المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية،مليون درهم م 1,828

الثانية   مرحلةالمليون درهم من  1,347مليون درهم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة، وبقيمة  266األولى، وبقيمة 
ت المقاسة بالتكلفة المتوقعة المسجلة على القروض والسلفيا ثة. يتم اإلفصاح عن الخسائر االئتمانيةحلة الثالمرالإلى 

 على التوالي.   8و 7المطفأة والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاحين 
 

بات الضمان(  ة العمومية )االعتمادات المستندية وخطاالميزاني رجخاعلقة بالبنود المت انتعرضات مخاطر االئتم (2
 كالتالي:

 

 )غير مدققة( 2020يونيو  30 

 المرحلة  
 األولى

 
المرحلة 
 الثانية

 
المرحلة 
 الثالثة

  

 البنود خارج الميزانية العمومية 
  شهرا   12

على مدى 
 العمر

 
على مدى 
 العمر

 المجموع 

 مليون(ل)با همرد 
        

 43,926  -  2,817  41,109 ضمانات
 8,627  -  1,722  6,905 نديةاعتمادات مست

 48,014  4,539  -  52,553 
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 )مدققة( 2019ديسمبر  31 

 المرحلة 
 األولى

المرحلة  
 الثانية

المرحلة  
 الثالثة

  

  شهرا   12 عمومية الالميزانية خارج البنود 
على مدى 
 العمر

 
على مدى 
 المجموع  العمر

 درهم )بالمليون( 
        

 43,922  -  3,040  40,882 ضمانات
 7,846  -  211  7,635 اعتمادات مستندية

 48,517  3,251  -  51,768 

 

العمومية )اعتمادات ج الميزانية ارات لبنود ختعرض م تحويل، ت2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
مليون درهم من   73رحلة األولى إلى المرحلة الثانية وبقيمة مليون درهم من الم 537ضمان( بقيمة  مستندية وخطابات

ومية المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى. بلغ إجمالي المخصص المرصود لتعرضات البنود خارج الميزانية العم
  : 2019ديسمبر  31) 2020يونيو  30في  مليون درهم كما 152لضمان( ما قيمته ية وخطابات اندادات المستالعتم)ا

 مليون درهم(.  159
 

مليون  15,915، تم تصنيف موجودات أخرى وقبوالت تشمل موجودات مالية بقيمة 2020يونيو  30كما في  (3
مليون درهم ضمن المرحلة   440ية، وبقيمة انلمرحلة الثضمن ا ن درهم مليو 806درهم ضمن المرحلة األولى، وبقيمة 

م من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية خالل فترة الستة أشهر المنتهية مليون دره 104تم تحويل تعرض بقيمة  الثالثة.
غ إجمالي  . بل2020نيو يو 30. لم تكن هناك أي تحويالت بين المراحل خالل الفترة المنتهية في 2020يونيو  30في 

  458: 2019 ديسمبر 31) 2020يونيو  30هم كما في مليون در 452جودات األخرى ما قيمته خصص ضمن المولما
 مليون درهم(.

 

ديسمبر  31مليون درهم ) 191، سجلت المجموعة خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 2020يونيو  30كما في  (4
ديسمبر  31مليون درهم ) 44وبقيمة ة من البنوك حقرصدة المستواأل الودائعمليون درهم( فيما يتعلق ب 109: 2019
وجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة. خالل فترة الستة أشهر  مليون درهم( فيما يتعلق بالم 26: 2019

المرحلة   هم من ليون درم 204، تم تحويل الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بقيمة 2020يونيو  30المنتهية في 
لى. لم تكن هناك أي تحويالت ن المرحلة الثانية إلى المرحلة األومليون درهم م 4حلة الثانية، وبقيمة ولى إلى المرألا

 . 2020يونيو  30أخرى بين المراحل خالل الفترة المنتهية في 
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 يإدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحال 4-2

 

قدمت الجهات  كبيرة وتتطور بسرعة في الوقت الحالي. 19-التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد أن تكون من المتوقع
و يوني 30التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات. كما في 

ية بموجب خطة الدعم االقتصادي الموّجهة سهيل السندات الصفرن تمليار درهم م 1.85، استخدمت المجموعة 2020
. إن  19 -كتدبير مضاد لكوفيد 2020الخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التي تم إطالقها في أبريل 

يمة العادلة  القة بالتكلفة المطفأة  وموجودات مالية مقاسة بتسهيل السندات الصفرية مضمون بموجودات مالية أخرى مقاس
 . 2020ديسمبر   31)و( ويستحق هذا التسهيل السداد قبل 6مبين في اإليضاح رقم  كما هو

عن كثب على المحافظ االئتمانية والمستويات اإلجمالية لمخاطر  19 -تواصل المجموعة مراقبة وتقييم تأثير أزمة كوفيد
نية محددة ناتجة عن األزمة،  وتقييم مخاوف ائتمايد المجموعة تواتر مراجعات المحفظة من أجل تحد االئتمان. زادت

وخاصة للعمالء في قطاعات الطيران والضيافة والسفر والسياحة وتجارة التجزئة. باإلضافة إلى ذلك، اتخذت المجموعة  
ة.  موعريقة عادلة لعمالئها وتخدم أيًضا مصالح المجبط 19 -خطوات استباقية إلدارة قضايا االئتمان الناشئة عن كوفيد

على التدفقات النقدية لعمالئها والجدارة  19 -المجموعة تطبيق حكم سليم في فهم وتقييم تأثير كوفيد بشكل عام، تواصل
 االئتمانية.

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19 -أثر فيروس كوفيد 
 

لخسائر االئتمانية وتقديرات ا 9ة رقم اليان مالءمة إطار المعيار الدولي للتقارير الملدى المجموعة حوكمة متينة لضم
  9المتوقعة الناتجة في جميع األوقات. وعلى وجه التحديد، يشرف المنتدى التنفيذي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

. يترأس المنتدى مدير مخاطر المجموعة  9رقم  )"المنتدى"( على جميع جوانب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية
ورئيس االئتمان ورؤساء أقسام العمل كأعضاء. تقوم المجموعة من خالل المنتدى بمراجعة مدى  ارك المدير المالي ويش

على أساس   9مالءمة المعطيات والمنهجية للخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 تمر.مس

  
والتحدي المرتبط بتطبيق مبادئ ومتطلبات المعيار الدولي  19 -بسبب أزمة كوفيدير اعترافاً بعدم اليقين االقتصادي الكب

في ظل هذه الظروف، قام كل من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات   9للتقارير المالية 
يه المشترك  ت التمويل )" التوجركابشكل مشترك بإصدار مذكرة إرشادية للبنوك وش المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية

حول   9تتعلق بتقدير أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2020أبريل  15"( في اإلمارات العربية المتحدة في 
بار أحكام التوجيه المشترك في جميع . أخذت المجموعة في االعت19-الخسائر االئتمانية المتوقعة في سياق أزمة كوفيد

 وفي تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للربع الثاني. 9تقارير المالية رقم المعيار الدولي لل طارمجاالت إ
 

باإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مراجعة مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء التغيرات 
عة تفصيلية للتأثيرات المحتملة ن هذا التقييم مراجتضمي زيادة فعلية ومتوقعة في مخاطر االئتمان. يفي ملف المخاطر وأ

  على العمالء الفرديين وقطاعات الصناعة. 19 -لكوفيد
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 )تابع( إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي 4-2
 

 نتيجة المراجعة كالتالي: 
 

ة األولى: العمالء المتأثرين بشكل وعتين؛ )أ( المجموعجمى مف العمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع إلنيتص 1
  مؤقت وخفيف؛ )ب( المجموعة الثانية: العمالء المتأثرين بشكل كبير.

 

قتصاد الدمج االعتبارات التقديرية ضمن إجمالي الخسائراالئتمانية المتوقعة لعكس التدهور المحتمل في بيئة ا 2
  فظها االئتمانية.حال مالكلي ومخاطر االئتمان المتقدمة داخ

  
تم تجميع العمالء على أساس تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع. طبقت 

مؤقتًا أو  19 -ذا كان تأثير كوفيدإ المجموعة المعرفة بعمالئها والحكم في تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وما
م تصنيف العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا قيوًدا في السيولة دون تغييرات جوهرية في على وجه التحديد، ت. طوللفترة أ

الجدارة االئتمانية في المجموعة األولى. بالنسبة لهؤالء العمالء، ترى المجموعة أنه على الرغم من تعرضهم لتأجيل  
لة. من ناحية أخرى، تم تصنيف العمالء الذين ن لبدء ترحيل المرحمائتإال أن هناك تدهوًرا غير كاٍف في جودة اال ع،الدف

يُتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية لهم فيما وراء مشكالت السيولة كمجموعة ثانية. ويساعد تجميع 
  انت ترحيل المرحلة مطلوبة.ك المقترضين في النهاية على تحديد ما إذا

 

 العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة: ، فيما يلي نسبة2020 نيويو 30كما في 
 

 القطاع 

 
 

إجمالي مجموع  
 القيمة الدفترية

 المجموعة الثانية المجموعة األولى

 

إجمالي القيمة  
 الدفترية

الخسائر 
نية  االئتما

 المتوقعة

إجمالي 
القيمة  
 الدفترية

 ئرخساال
االئتمانية  
 المتوقعة

 رهم )بالمليون(د 
 3 64 3 640  11,102 التصنيع

 10 61 6 848  11,013 اإلنشاءات
 10 115 42 3,354  14,938 التجارة

 1 52 10 258  3,782 النقل واالتصاالت
 - - 10 2,332  9,761 الخدمات

 - - 1 32  1,774 ؤسسات الماليةالم
 38 666 88 2,530  9,085 األفراد* 

 1 159 4 1,280  6,732 لسكني* الرهن العقاري ا

 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 
   

12,919 - - - - 

 81,106  11,274 164 1,117 63 

 

 بنك.محفظة األفراد الخاصة بال*تشمل الفئتان أعاله "األفراد" و"الرهن العقاري السكني" باألساس 
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البنك.  عبر البلدان التي يعمل فيهاقام البنك بتأجيل دفعات للعمالء بما يتماشى مع برامج اإلعفاءات االقتصادية المعلنة 
  6.4ة من هذه التعرضات االئتمانية )إجمالي قيمة دفترية تبلغ لتدفقات النقدية التعاقديم تعديل االدفعات، ت جيلوبسبب تأ

، تم  مليون درهم 94، قامت المجموعة بإدراج خسارة تعديل بقيمة 9مليار درهم( وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  .1-4إليضاح رقم موضح في اقعة كما هو متوئر االئتمانية الإدراجها كجزء من الخسا

 

 19  -ة تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيدمعقولي
 

ية  تقوم المجموعة عادةً بإجراء تحليل تاريخي واستخدام توقعات االقتصاد الكلي المستقبلية لتحديد المتغيرات االقتصاد
يتم استخدام هذه    توقعة لكل محفظة على حدة.مانية المخسائر االئتال مخاطر االئتمان والرئيسية التي تؤثر على 

المتغيرات االقتصادية لتقدير احتمالية التعثر والتعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر للمقترضين 
نعكاسي لسيناريو االم اة. ثم يتم استخداتفائلة واألساسية والمتشائمواألدوات في إطار مجموعة من السيناريوهات الم

الخسائر االئتمانية المتوقعة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية  لمرجح بشكل مناسب لتقدير ا
سائر  المتوقعة. من أجل تقييم الختقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادية الحالية و 9رقم 

دم المجموعة عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات متفاوتة القتصادية المتوقعة، تستخالظروف ا توقعة في ظلالماالئتمانية 
الشدة، وباحتماليات مناسبة، للتأكد من أن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية  

والمعلومات  ج معلومات االقتصاد الكليالممكن دم، ليس من 19 -دتبط بانتشار كوفيلة. نتيجة لعدم اليقين المرالمحتم
المستقبلية بشكل موثوق في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة. ومع ذلك، فقد اختارت المجموعة بدالً من ذلك تطبيق 

قيمة إضافية ب انية متوقعةئتمأدى إلى خسائر ا مما 9للتقارير المالية رقم االعتبارات التقديرية ضمن إطار المعيار الدولي 
 جموعة على النحو التالي: مليون درهم  للم 500
      
وما بعدها. وبناًء على ذلك، زادتد المجموعة نسبة احتمالية  2020احتمالية أكبر لسيناريو متشائم يتكشف خالل  1

قية سبة المتباألساسي الن يو عة. يمثل السينارالخسائر االئتمانية المتوق ٪ في تقدير 80السيناريو المتشائم إلى 
مليون درهم  في   300ن الزيادة في نسبة احتمالية السيناريو المتشائم زيادة تبلغ ٪، نتج ع 20التي تبلغ 

  الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة.
 

مالء محددين ذوي  االئتمان التي تُعزى إلى ع مليون درهم ليعكس الزيادة المحتملة في مخاطر 200مبلغ  2
  طر عالية.مخا

 

مت المجموعة بإجراء مراجعات لمحفظة االئتمان بشكل رئيسي من خالل مراجعة  ( أعاله،  قا2لق بالنقطة فيما يتع
ي عدد  إشارات اإلنذار المبكر والعمالء ذوي المخاطر العالية. كجزء من هذه العملية، نظرت المجموعة بشكل فردي ف

ييم، توصلت المجموعة إلى  مالية. ونتيجة لهذا التق وا صعوباتمل أن يواجهمحتفراد الذين من الالعمالء الشركات واأل
مليون درهم. باإلضافة إلى تحليل الحساسية على أساس القطاع، قامت  200تقدير انخفاض في القيمة إضافي بقيمة 

بقيمة  اإلضافية ية المتوقعةمانها للخسائر االئتعلى مستوى العميل في تقدييرالمجموعة أيضاً بإجراء تقييم ائتمان مستهدف 
خضع االعتبارات التقديرية بطبيعتها لمستويات عالية من التقدير ولذلك، تستمر المجموعة في مليون درهم. ت 200

 مراجعة وإعادة تقييم مستوى االعتبارات التقديرية بانتظام كلما توافرت معلومات جديدة.
 

 



 رق ش.م.عمجموعة بنك المش

 

  2020يناير  1للفترة من  موجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(31) 

 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع( لحاليقتصادي السيناريو االي اإدارة المخاطر ف  4-2
 

 )تابع( 19  -ديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيدمعقولية تق

 ، االعتبارات حسب الفئات كالتالي:2020يونيو  30كما في 
 

 

 إجمالي 
 القيمة  
 الدفترية

  

مجموع  
 االعتبارات

 )بالمليون(درهم   

    

ارية اإلسالمية المقاسة واالستثم التمويليةات لفيات )تشمل المنتجقروض وس
 التكلفة المطفأة(ب

   
81,106 

  

337 

 106  25,300 مبالغ مستحقة من البنوك

 16  10,559 موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة

 41  52,553 البنود خارج الميزانية العمومية

 169,518  500 

 

قيت االنتعاش االقتصادي غير معروف في  الكلي، ال يزال نطاق وتو االقتصاد ت سيناريوليابالتغيير في احتما فيما يتعلق
هذه النقطة الزمنية ويعتمد على عوامل مختلفة، مثل التخفيف الكامل لقيود اإلغالق )عبر المناطق الجغرافية التي تعمل 

تأثير العام للوضع  سيكون ال فر الجوي. السف القطاعات وسهولة إلى الوضع الطبيعي لمختل فيها المجموعة(، والعودة
، بما في ذلك التخفيف من المخاطر المحققة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير اإلغاثة لالقتصاد، أكثر  الحالي

ألوانه تطبيق المجموعة أنه من السابق  وضوًحا مع مرور الوقت. وبالنظر إلى عدم اليقين حول هذه العوامل، تشعر
ة. ومع ذلك،  من منظور تحليل الحساسية، في حال تغير السيناريو في هذه النقطة الزمني ٪100م بنسبة و المتشائاريالسين

 مليون درهم.  55 -، فستتغير الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة +/ ٪10-/ ٪10المتشائم بنسبة +
 

 إدارة السيولة 
 

ن االنتعاش التدريجي . ومع ذلك ، فإ19 -كوفيد ة عن أزمةاق الناجمسوغوط العالمية في األر البنوك اإلماراتية بالضتتأث
في أسعار النفط إلى جانب تجدد إمكانية وصول سيادات دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية إلى أسواق  

ون  جلس التعال مالمصرفي لحكومات دوبالتمويل وسيولة القطاع  رأس المال الدولية، خففت من بعض المخاوف المتعلقة
بنك المشرق تدابير إلدارة سيولته بعناية. لقد اجتمعت لجنة الموجودات والمطلوبات التابعة ي . في هذه البيئة، اتخذ الخليج

فيها يات القضائية التي يعمل للبنك بانتظام مع التركيز األساسي على مراقبة التدفقات النقدية والتنبؤات، في جميع الوال
 .كبير من خالل رفع الودائع ولة بشكل مصد السي بنكالبنك. عزز ال

  
تبنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نهًجا استباقيًا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة إلى  

خطة دعم   عربية المتحدة المركزي عن . وأعلن مصرف اإلمارات ال19-القطاعات التي تأثرت بشدة بأزمة كوفيد
لبنوك اإلمارات العربية المتحدة بالوصول إلى تمويل ، مما سمح 2020مارس  15ن عتباراً مة شاملة اوجهاقتصادي م

بتكلفة صفرية وهو ما يعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األصلية والفائدة. كما قام المصرف  
يوفر دفعة فورية لسيولة   دخار، مماودائع االة ودة الحسابات الجاريلبات االحتياطي مقابل أرصالمركزي بخفض متط

 البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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دنى لنسب السيولة  ض الحد األالنحو، تم تخفيذا تحريرها على هاالستفادة من السيولة التي تم ومن أجل السماح للبنوك ب
٪. إن هذه التدابير المذكورة أعاله من قبل مصرف  30تغطية السيولة ومعدل الموجودات السائلة المؤهلة( بنسبة )معدل 

  على ن قدرة البنك لة من قبل البنك ساعدت على ضمااإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب اإلدارة الحكيمة للسيو
 ال ودون انقطاع.المصرفية لعمالئه بشكل فعالخدمات  تلبية متطلبات

 

 التخطيط الستمرارية األعمال 
 

، قامت اإلمارات العربية  19 -في حين أن العالم يواصل االستجابة والتكيف مع التحديات غير المسبوقة الناجمة عن كوفيد
وقد  ك بمراقبة الوضع عن كثب، يقوم البنتوى اإلمارات. ومستوى االتحادي صياغة استجابة منهجية على المسالمتحدة ب

دشن البنك إجراءات إلدارة األزمة لضمان سالمة وأمن موظفي البنك وتلقي عمالئنا خدمة دون انقطاع. تشكلت فرقة  
ب ناسفي الوقت الم بانتظام واتخاذ القرارات19 -يدعمل تضم ممثلين من جميع قطاعات البنك لمراقبة وضع فيروس كوف

   ت.لحل أي مشكال
 

مال للعمل عن بعد بنجاح في جميع قطاعات البنك، حيث يعمل غالبية الموظفين من المنزل  تنفيذ خطط استمرارية األعتم 
لمكتب بطريقة تدريجية تتماشى دون أي انقطاع في العمليات التجارية أو خدمة العمالء. تم تنفيذ بروتوكوالت العودة إلى ا

ن موظفي البنك. يواصل البنك مراقبة التطورات ء األولوية إلى سالمة وأم، مع إعطاية المعمول بهاكومع اللوائح الحم
المحلية التي تؤثر على مكاتبنا في جميع أنحاء العالم. تواصل العمالء بنجاح وسالسة مع البنك من خالل مجموعة كاملة  

قًا مة، وحل شكاوى العمالء وفويات الخدالحفاظ على مستتم ر اإلنترنت. يما في ذلك القنوات الرقمية وعبمن القنوات ب
 التفاقيات مستوى الخدمة، ويواصل البنك ضمان قدرة العمالء على تلبية متطلباتهم المصرفية بطريقة خالية من المتاعب. 

 

خالل هذه   جيةيبرانية الخارترونية محسنة ضد التهديدات السحافظ البنك على بروتوكوالت أمنية قوية مع مراقبة إلك
مل بطريقة آمنة وكانت محمية بالكامل باستخدام مصادقة بعوامل متعددة إمكانات العمل عن بعد تع قات. كانتاألو

ه، بما والشبكات الخاصة االفتراضية واالتصاالت المشفرة. عالوةً على ذلك، حرص البنك أيضاً على أن يكون أمن شبكت
 يبرانية.عة وغيرها من الهجمات السدمة الموزيتحمل رفض الخ حيثاقات، مرناً بفي ذلك نظام أسماء النط

 

 على شركة التأمين التابعة للمجموعة 19 -تأثير كوفيد 

ادرة ٪ من موظفيه كجزء من مب95أتاحت شركة التأمين التابعة للبنك )"الشركة التابعة"( إمكانية االتصال عن بُعد لـ 
لشركة التابعة بتقديم . وقد أدى ذلك إلى قيام اوعملياتهمخدمة العمالء  طاعلضمان عدم انقإدارة استمرارية األعمال 

 التزامات بمستوى الخدمة لعمالئها في العديد من مجاالت األعمال. 
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. 19 -ي زيادة في مطالبات وقف األعمال ومطالبات الرعاية الصحية بسبب كوفيدالشركة التابعة بشكل رئيسالحظت 
. من  2020و يوني 30تراقب الشركة التابعة تجربة الخسارة وتقوم بتعزيز احتياطياتها الفنية بشكل مناسب كما في 

 ذه المرحلة. يالً في ه ن على الحياة ضئأميأثير على التالمتوقع أن يكون الت
 

ورت الشركة التابعة إطاًرا قويًا لتحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر وحدود رأس المال بناًء على  ، ط2019منذ 
م بيئة ، أعادت الشركة التابعة تقيي19-مخاطر الوباء وسيناريوهات تحمل المخاطر األخرى. بعد النظر في تأثير كوفيد

د ضوابط رقابية كافية وإجراء مراجعات أكثر انتظاًما وأمن المعلومات لضمان وجواالحتيال الخاصة بها حول بة الرقا
على شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية للطرف المقابل والمقاييس المالية والتوقعات االئتمانية 

التأمين من  مانات الخاصة بشركة إعادةقائمة الضالتابعة بتحديث كة ما قامت الشرتغيرات على هياكلها، إن وجدت. كوال
٪ من ضمانات إعادة التأمين المصنفة  95. تحتوي قائمة الضمانات الحالية على أكثر من 19 -أجل معالجة آثار كوفيد

 "أ".
 

ر  ن والتطويلمزيد من التحسيى ا تمان. وقد أدعملية تحصيل ومراقبة قوية لالئ في موازاة ذلك، ال يزال لدى الشركة التابعة
بط االئتمانية إلى إدارة ذمم مدينة تتسم بالكفاءة وخفض دورة االئتمان. وبالتالي، على الرغم من  لتعزيز العمليات والضوا

ر طوال الفترة. كما ساهمت التدابيالظروف االقتصادية غير المستقرة، استمرت الشركة التابعة بعملية تحصيل قوية 
خالل الفترة. ومع ذلك، تراقب الشركة التابعة صص انخفاض القيمة المدرج ير على مخفي تقليل التأث الهالمتخذة أع

 باستمرار التأثير على الذمم المدينة باستخدام نموذج خسائر ائتمانية متوقعة قوي لحساب مخصص انخفاض القيمة.
 

انية استخدام نموذج خسائر ائتمالمطفأة بياسها بالتكلفة م ق تابعة التي تالمحفظة االستثمارية للشركة ال وبالمثل، تم تقييم
متوقعة قوي مع معطيات محدثة اعتباًرا من تاريخ التقرير واستناداً إلى النتائج، قامت الشركة التابعة باتخاذ مخصصات 

بتقييم محفظة ا التابعة أيضً  . كما قامت الشركة 2020يونيو  30كافية لخسائر انخفاض القيمةوهي غير جوهرية كما في 
ً بإجراء أبحاث السوق الخاصة بالشركات  ة غير المدرجة مقابل أحدثوق الملكيحق المعطيات المتاحة، كما قامت أيضا

هلة دوليًا التي تطبق المستثمر فيها األساسية. يتم تقييم االستثمارات العقارية على أساس سنوي من قبل شركات التقييم المؤ
يمات المالية المعمول بها في شأن شركات التأمين ن القانونيين وفقًا للتعلللمّساحي ن المعهد الملكية ع تقييم الصادرمعايير ال

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم اإلدارة بإجراء أبحاث السوق على العقارات على مدار السنة  
ير المدرجة  رجة لكل من االستثمارات غادلة المدعة أن القيم العتابقد الشركة الم أي تطورات مهمة في السوق. تعتلتقيي

 واالستثمارات العقارية  تعكس ظروف السوق الحالية، ويتوجب عليها أيًضا إجراء تقييم خارجي مستقل في نهاية السنة. 
 

المرونة  ارات ضغط لتقييمختببعة بإجراء االوة على ذلك، قامت الشركة التاال يزال مركز السيولة للشركة التابعة قويًا. ع
والتي ال تزال قوية بعد النظر في التأثير الحالي لألزمات. مع استمرار تطور الوضع،  من حيث االمتثال للمالءة،

  ستواصل الشركة التابعة مراقبة الوضع عن كثب.
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(34) 

 

 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 تثالمخاطر االم 4-3
 

 مطلوبات طارئة
 

والتي تتضمن السودان قد تكون   دفوعات بالدوالر األمريكيعالجة المأن بعض أنشطة منك ، أدرك الب2015في عام 
انتهكت قوانين العقوبات األمريكية السارية في ذلك الوقت. يتعاون البنك بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية اإلماراتية 

امالت التي أجريت هذه المع اعدة في مراجعةلمسيين خارجيين لوقد قام بتعين مستشارين قانون واألمريكية في هذا الصدد
  ، بما في ذلك االمتثال لقوانين العقوبات األمريكية وعمليات االمتثال الخاصة به. 2009س قبل مار

 

تحدة. العربية المتحدة والواليات الم، قدم البنك رسميًا نتائج المراجعة إلى الجهات التنظيمية في اإلمارات 2018وفي عام 
 مناقشات مستمرة مع الجهات التنظيمية األمريكية.مراجعة تقارير البنك، والمريكية بت التنظيمية األجهاقامت ال

  
لذلك، فإنه من السابق ألوانه تحديد مقدار العقوبة التي قد تفرضها الجهات التنظيمية في الواليات المتحدة األمريكية، إن  

   دت، في هذه الفترة.وج
 

  لتقديرات غير المؤكدةلرئيسية لامة والمصادر االهام المحاسبية األحك 5
 

ن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  إ
الفعلية ئج د تختلف النتاوبات واإليرادات والمصاريف. وقتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطل

 ت.التقديرا  عن هذه
 

لمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق وفي سبيل إعداد هذه ا
طبقة في  ت هي نفس األحكام والمصادر المالسياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كان

 ، باستثناء التقديرات المبينة أدناه.2019ديسمبر  31المنتهية في دة للسنة المالية الموح ناتالبيا
 

 تقييم نموذج األعمال 5-1
 

ر نموذج يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد واختبا
ا لتحقيق هدف أعمال ات الموجودات المالية معً ارة مجموعليعكس كيفية إدال ة نموذج األعماألعمال. تحدد المجموع

معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس 
لمقاسة  ودات المالية اموجب المجموعة الوجودات وكيف تتم إدارتها. تراقأدائها، والمخاطر التي تؤثر على أداء الم

إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف لتكلفة المطفأة والتي تم با
  من األعمال الذي من أجله تم االحتفاظ باألصل.
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 بع()تا المؤكدة المصادر الرئيسية للتقديرات غيراألحكام المحاسبية الهامة و  5
 

 )تابع( لذج األعماتقييم نمو 5-1
 

جزًءا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ  تعتبر المراقبة
يًا قبلتغييًرا مست غيير في نموذج األعمال وبالتاليبالموجودات المالية المتبقية مناسبًا وإذا لم يكن مناسبا، ما إذا كان هناك ت

 .الموجوداتلتصنيف تلك 
 

 االئتمانية المتوقعة  قياس مخصص الخسائر 5-2
 

عند إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، قامت اإلدارة ببعض االفتراضات اإلضافية فيما يتعلق بقياس 
خسائر  ي قياس الدير المستخدمة فلتقات وأساليب اشرح تفاصيل المعطيات واالفتراض الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم

 . 4ة في اإليضاح رقم االئتمانية المتوقع
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  موجودات مالية أخرى 6
 

 فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى للمجموعة:  ( أ ) 
 

 

 

 فيما يلي التحليل الجغرافي للموجودات المالية األخرى:  (ب)
 

  يونيو 30 
2020  

 ديسمبر 31
 2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 3,168,810  2,414,700 ة المتحدةاألرصدة داخل اإلمارات العربي
 12,255,746  11,895,518 لمتحدة خارج اإلمارات العربية ااألرصدة 

 14,310,218  15,424,556 
  (27,237)  (46,247) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 14,263,971  15,397,319 

  

 

 ويوني 30

 2020  

 ديسمبر 31

2019 
 )مدققة(  ر مدققة()غي 
 ألف درهم   ألف درهم 

    مة العادلة قاسة بالقيات مالية أخرى مجودمو

    

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  (1)
    الخسارة

 876,295  575,954 سندات دين
 15,235  8,340  أسهم

 599,310  553,879 صناديق مشتركة وأخرى

 1,138,173  1,490,840 

    

خالل الدخل الشامل  العادلة من مقاسة بالقيمة  خرىودات مالية أموج (2)
    راآلخ

 2,467,125  2,163,843 سندات دين
 565,073  448,973 أسهم

 2,612,816  3,032,198 
 ( 872)  (2,337) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 2,610,479  3,031,326 

    

 4,522,166  3,748,652 لعادلة )أ( ة امقاسة بالقيموع الموجودات المالية األخرى المجم
    

    ت مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأةموجودا (3)

 10,901,518  10,559,229 سندات دين
  (26,365)  (43,910) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 10,875,153  10,515,319 سة بالتكلفة المطفأة )ب(مجموع الموجودات المالية األخرى المقا

    

 15,397,319  14,263,971 ([لمالية األخرى ])أ( + )بلموجودات امجموع ا
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 )تابع( موجودات مالية أخرى 6
 

من عات األرباح المستلمة عتراف بتوزي، تم اال2020 يونيو 30إلى  2020 يناير 1خالل الفترة من  )ج(
مليون درهم )الفترة   21الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة 

خسائر  ار في بيان األرباح أو المليون درهم( ضمن صافي إيرادات االستثم 20: 2019يونيو  30المنتهية في 
 د. الموجز الموح

 

مليون درهم   191لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبلغ لية األخرى المقاسة باالما موجوداتالتتضمن  (د)
مليون درهم( والذي يمثل االستثمار في صندوق مكاسب للنمور العربية وصندوق  202: 2019ديسمبر  31)

ق من قبل هذه الصنادي تتم إدارةل. مشرق اإلسالمي للدخالمشرق العالمي وصندوق المكاسب للدخل وصندوق 
 ستند القيمة العادلة لهذه الصناديق على سعر السوق المدرج.المجموعة، وت

 

، تتضمن بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المقاسة  2020يونيو  30في  )هـ(
هم( مليون در 316دلة تبلغ رهم )قيمة عاون دملي 306اسمية إجمالية تبلغ ة، سندات دين بقيمة بالقيمة العادل

مليون درهم([ مقدمة  1,119مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ  1,097: قيمة اسمية تبلغ 2019ديسمبر  31]
يون  مل 941عكسي"( بقيمة كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك )"الشراء ال

 (. مليون درهم 1,089: 2019ديسمبر  31درهم )
 

، تتضمن بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المقاسة  2020يونيو  30في  )و(
مليون   1,702مليون درهم )قيمة هامشية تبلغ  1,774بالقيمة العادلة، سندات دين بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 

شيء درهم([ مقدمة )قيمة هامشية تبلغ ال ال شيء درهم لغ : قيمة اسمية تب2019ديسمبر  31درهم( ]
كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  

 ء درهم(. : ال شي2019ديسمبر  31مليون درهم ) 1,700)"الشراء العكسي"( بقيمة 
 

ة األخرى المقاسة بالتكلفة  بعض الموجودات المالي محفظتها وبيععة الفترة، قامت المجموعة بمراجخالل  (ز)
 مليون درهم ناتج عن البيع.  59المطفأة، مما أدى إلى ربح بقيمة 

 
 

 قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة  7
 

 فة المطفأة:فيما يلي تحليل قروض وسلفيات المجموعة المقاسة بالتكل ( أ ) 
 

 يونيو 30 
 2020  

 ديسمبر 31
 2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 57,183,573  56,078,755 قروض
 5,825,415  6,261,292 سحوبات على المكشوف

 1,887,551  1,669,786 بطاقات ائتمان
 658,109  800,195 أخرى 

 64,810,028  65,554,648 
 (3,844,371)  (4,047,006) ي القيمةمخصص االنخفاض ف ناقصاً:

 60,763,022  61,710,277 
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 )تابع( وض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأةقر 7
 

 فيما يلي تحليل القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:  (ب)
 

 

  يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31
 2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ف درهمأل 
    

 9,656,978  10,510,737 التصنيع
 6,956,626  6,754,914 اءاتاإلنش

 12,296,598  12,934,427 التجارة
 3,265,643  3,350,561 النقل واالتصاالت

 6,724,938  5,997,052 الخدمات
 831,689  809,103 المؤسسات المالية

 8,176,471  7,531,785 األفراد 
 5,505,912  5,563,306 ن العقاري السكني الره
 12,139,793  11,358,143 ت الصلة والمؤسسات ذاة كومالح

 64,810,028  65,554,648 
  (3,844,371)  (4,047,006) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 60,763,022  61,710,277 

 
كلفة المطفأة حسب قطاع فيات المقاسة بالتفيما يلي تحليل مخصص االنخفاض في القيمة على القروض والسل (ج)

 مل:الع
 

 

 يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31

2019 

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  287,053  378,282 التصنيع
  361,791  349,452 اإلنشاءات

  223,310  314,592 التجارة
  78,539  92,302 النقل واالتصاالت

  336,175  332,436 الخدمات
  95,181  118,214 سسات الماليةلمؤا

  1,094,070  1,227,906 د األفرا
  107,730  139,290 الرهن العقاري السكني 

  1,260,522  1,094,532 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 

 4,047,006   3,844,371 
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 اسة بالتكلفة المطفأة:للقروض والسلفيات المق ائد المعلقةمخصص االنخفاض في القيمة والفو يلي الحركات فيما في )د(
 

 

  يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31
2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 3,480,583  3,844,371 ة الرصيد في بداية الفترة / السن
 830,925  651,431 / السنة  مة خالل الفترةلقيمخصص االنخفاض في ا

 147,990  146,866 ئد معلقةفوا
 31,244  3,806 ت أسعار الصرف وتعديالت أخرىتعديال

  (646,371)  (599,468) المحذوف خالل الفترة / السنة 

 3,844,371  4,047,006 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
المدرجة  ض المجموعة مليون درهم لقرو 2,049اً بقيمة صصاً محددمخ يشمل مخصص االنخفاض في القيمة )هـ(

 مليون درهم(.  1,910:  2019ديسمبر   31) 2020يونيو  30ثالثة كما في ضمن المرحلة ال
 

 منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأة 8
 

 لتكلفة المطفأة بالمجموعة:اسة بالمقلمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية افيما يلي تحليل ا ()أ
 

 ديسمبر 31   يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    التمويل

 8,798,444  9,754,137 المرابحة 
 5,824,623  6,121,688 اإلجارة

 15,875,825  14,623,067 

    

    االستثمار

 271,835  420,195 الوكالة 

 420,195  271,835 

    

 14,894,902  16,296,020 المجموع

    

  (309,555)  (446,730) يرادات غير مكتسبةناقصا: إ
  (128,590)  (148,720) مخصص االنخفاض في القيمة 

 15,700,570  14,456,757 

 
 

 



 ك المشرق ش.م.عمجموعة بن

 

  2020يناير  1حدة المرحلية للفترة من إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المو 
 )تابع(   2020نيو  يو   30إلى  

 

(40) 

 )تابع( ية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأةمنتجات تمويلية واستثمار 8
 

 تكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:اإلسالمية المقاسة بال االستثماريةيلي تحليل المنتجات التمويلية وا فيم )ب(
 

  يونيو 30 
2020  

 ديسمبر 31
 2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 634,654  822,319 التصنيع
 4,003,630  4,258,044 اتاإلنشاء
 1,832,296  2,003,397 التجارة

 312,759  431,827 النقل واالتصاالت
 3,230,516  3,399,284 الخدمات

 1,079,112  1,098,810 المؤسسات المالية
 1,231,533  1,553,091 األفراد 

 1,158,522  1,168,545 الرهن العقاري السكني 
 1,411,880  1,560,703 صلة الحكومة والمؤسسات ذات ال

 14,894,902  16,296,020 المجموع
 ( 309,555)  (446,730) مكتسبة ناقصا: إيرادات غير

  (128,590)  (148,720) ص االنخفاض في القيمة مخص

 15,700,570  14,456,757 

 
سالمية المقاسة بالتكلفة فيما يلي تحليل مخصص االنخفاض في القيمة على المنتجات التمويلية واالستثمارية اإل )ج(

 مل:العالمطفأة حسب قطاع 
 

 يونيو 30 
2020  

 مبرديس 31
2019 

 )مدققة(  مدققة( )غير 

 ألف درهم   ألف درهم 

    

  43,756   3,652 التصنيع

  15,285   33,208 اإلنشاءات

  10,594   37,643 التجارة

  1,299   12,815 النقل واالتصاالت

  9,109   9,207 الخدمات

  3,716   5,275 اليةالمالمؤسسات 

  9,533   6,768 األفراد 

  34,667   38,604 ني لعقاري السكهن االر

  631  1,548 الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 

 148,720   128,590 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(41) 

 )تابع( تكلفة المطفأةمنتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بال 8
 

المطفأة لفة ثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكفي قيمة المنتجات التمويلية واالست فاضالحركة في مخصص االنخ )د(
 تالي:كال

 

 

  يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31
2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 139,056  128,590 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 47,611  62,785 لسنة ا  /مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة 

 2,716  8,210 أرباح معلقة
  (10,000)  - ىتعديالت أخررف وتعديالت أسعار الص

  (50,793)  (50,865) محذوف خالل الفترة / السنة ال

 128,590  148,720 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

رية للتعرضات التمويلية واالستثما رهممليون د 73ض في القيمة مخصصاً محدداً بقيمة يشمل مخصص االنخفا )هـ(
مليون  83: 2019ديسمبر  31) 2020نيو يو 30ثالثة كما في المرحلة ال ضمن اإلسالمية للمجموعة المدرجة 

 درهم(.
 

 استثمارات عقارية  9
 

 ديسمبر 31  يونيو   30 
 2020  2019 
 ة()مدقق  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    بالقيمة العادلة

 489,885  473,591 ة الرصيد في بداية الفترة / السن
  (13,844)  - خالل الفترةمة العادلة القيالتغير في 

 ( 2,450)  - استبعاد خالل الفترة / السنة 

 473,591  473,591 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
 

 ة المتحدة.الُحر وتقع في اإلمارات العربيك لعقارية لدى المجموعة هي عقارات بنظام التملّ إن جميع االستثمارات ا
 

استناًدا إلى أعمال التقييم المنجزة من قبل  2019ديسمبر  31ي رات العقارية كما فلة لالستثمالعاد تم التوصل للقيمة ا
. ويتمتع يينالصادرة عن المعهد الملكي للمّساحين القانونخبراء التقييم الخارجيين، كما أنها متوافقة مع معايير التقييم 

راء التقييم بكفاءة ولديهم خبرات لمعرفة الالزمة إلجت والفهم واهارايقومون بالتقييم بالمؤهالت والمخبراء التقييم الذين 
ستند القيمة العادلة  حديثة في سوق العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهم خبراء مستقلون عن المجموعة. ت

تقييم القيمة ت اإلدارة بقام بالمالحظة، أي المستوى الثاني. موعة على معطيات السوق الجديرةلمجلالستثمارات العقارية ل
 . 2020يونيو  30لة لالستثمارات العقارية وتقارب القيمة الدفترية القيمة العادلة كما في العاد

 

 

 

 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(42) 

  ممتلكات ومعدات 10
 

درهم )الفترة المنتهية في  مليون  156كات والمعدات بقيمة متلة، قامت المجموعة بشراء أنواع مختلفة من المخالل الفتر
استبعاد ممتلكات ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ ال شيء )الفترة المنتهية مليون درهم( وقامت ب 193: 2019 ونيوي 30
 مليون درهم(. 4:  2019يونيو  30في 

 

 مستحقة إلى البنوك   ودائع وأرصدة 11
 

 ألرصدة المستحقة إلى البنوك:وا فيما يلي تحليل الودائع
 

 ديسمبر 31   يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  ققة()غير مد 
 ألف درهم   درهم ألف 
    

 6,802,998  8,818,806 ألجل
 1,987,182  1,747,062 تحت الطلب

 2,394,316  3,573,651 مربوطة ليوم

 14,139,519  11,184,496 

 

  ودائع العمّلء 12
 

 يلي تحليل ودائع العمالء: يماف
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  ()غير مدققة 
 ألف درهم   همألف در 
    

 32,488,830  36,151,452 حسابات جارية وحسابات أخرى
 2,885,960  3,358,364 حسابات توفير

 41,064,782  45,087,071 ودائع ألجل

 84,596,887  76,439,572 

 

  الودائع اإلسّلمية للعمّلء 13
 

 ية للعمالء:سالمفيما يلي تحليل الودائع اإل
 

 سمبردي 31   يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 2,554,782  2,544,280 حسابات جارية وحسابات أخرى
 123,388  125,666 بات توفيرحسا

 11,851,091  11,288,466 ودائع ألجل

 13,958,412  14,529,261 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(43) 

 جل ة األسندات متوسط  14
 

 ديسمبر 31   نيويو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 11,838,757  9,781,372  سندات متوسطة األجل

 
 رنامج:البستحقاق السندات متوسطة األجل الصادرة بموجب فيما يلي آجال ا

 

 

  يونيو 30
2020  

 يسمبرد 31
2019 

 ققة()مد  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    السنة 

2020 908,300   4,370,545 
2021 2,047,633   1,624,111 
2022 1,880,478   1,780,371 
2023 355,875   250,557 
2024 3,937,444   3,775,725 
2025 614,770   - 
2029 36,872   37,448 

 9,781,372  11,838,757 

 

مليار درهم(   18.37مليار دوالر أمريكي ) 5بمبلغ  قامت المجموعة بتأسيس برنامج سندات متوسطة األجل باليورو
  .2010مارس  15بموجب اتفاقية بتاريخ 

 

مليار درهم وتم   1.4متوسطة األجل بقيمة ندات جديدة ار س، تم إصد 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 مليار درهم.  3.5ترداد سندات متوسطة األجل بقيمة اس

 

  مصدر والمدفوع رأس المال ال  15
 

ً بقيمة  177,530,823الكامل ة ب، بلغ عدد األسهم العادية المصدرة والمدفوع2020يونيو  30كما في  درهم   10سهما
 الواحد(.  درهم للسهم 10سهماً عادياً بقيمة  177,530,823: 2019 سمبردي  31للسهم الواحد )

 

  ٪ 40باح نقدية بنسبة ، اعتمد المساهمون توزيعات أر2020رس ما 9خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد في 
در  المال المص  رأس ( من٪40: توزيعات أرباح نقدية بنسبة 2018ديسمبر  31) 2019بر يسمد 31للسنة المنتهية في 

 مليون درهم(.  710:  2018مبر ديس 31مليون درهم ) 710والمدفوع بقيمة 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(44) 

  الحصص غير المسيطرة 16
 

  يونيو 30 
2020  

 ديسمبر 31
2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 621,585  710,348 بداية الفترة / السنة  في الرصيد
 (49)  - 16تقارير المالية رقم ر الدولي لل معياالتطبيق المبدئي لل

 70,948   41,189 ة / السنة ربح الفتر
  17,864  (29,798) ة / السنة )الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للفتر

 710,348   721,739 سنة ال الرصيد في نهاية الفترة /

 

 ية مصاريف عمومية وإدار  17
 

مليون درهم لفترة  20يمة ريف العمومية واإلدارية مكافآت اإلدارة العليا وأتعاباً ألعضاء مجلس اإلدارة بقتتضمن المصا
 مليون درهم(. 76  :2019يونيو  30ترة الستة أشهر المنتهية في ف) 2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 

 

  ربحية السهم 18
 

الربح العائد إلى ُماّلك الشركة األم على المتوسط المرّجح لعدد األسهم  بقسمة صافي سهم تُحتسب الربحية األساسية لل
 المصدرة خالل الفترة.العادية 

 

 

  لفترة الستة أشهر
 المنتهية في

 

  ويوني 30
2020  

  يونيو 30
2019 

 دققة(ر م)غي  )غير مدققة( 
    

 1,221,637  535,131 ة األم(لشركربح الفترة )بآالف الدراهم( )العائد إلى ُمالك ا

 177,530,823  177,530,823  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة

 6.88  3.01 الربحية األساسية للسهم )بالدرهم(
 

 . 2019يونيو    30و   2020و  يوني   30أسهم لها تأثير مخفض محتمل كما في    ي لم تكن هناك أ 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(45) 

  نقد وما في حكمه 19
 

د في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة األخرى لدى البنوك المركزية وشهادات  كمه من النقفي حيتألف النقد وما 
 تة أشهر من تاريخ اإليداع كما يلي:سإليداع واألرصدة لدى البنوك وإيداعات سوق المال التي تستحق خالل ا

 

  يونيو 30  ديسمبر 31   نيويو 30 
 2020  2019  2019 
 دققة()غير م  قة()مدق  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

      

 769,863  908,016  802,785 نقد في الصندوق 
  حسابات جارية وأرصدة أخرى لدى

 5,136,275  10,508,330  20,663,765  البنوك المركزية    
 -  1,050,000  6,000,000 أشهر 3اع تستحق خالل إيدشهادات 

 3وك تستحق خالل حقة من البنمست ودائع وأرصدة
 16,011,450  10,300,461  10,923,855 أشهر

بنوك والمؤسسات المالية خالل  أرصدة مستحقة إلى ال
 (7,820,175)   (7,046,618)  (7,260,805) أشهر  3

 3تستحق خالل  نوكاتفاقيات إعادة الشراء مع الب
 ( 581,603)   (377,572)  (647,040) أشهر

 30,482,560  15,342,617  13,515,810 

 

 مطلوبات طارئة  20
 

 الطارئة للمجموعة: فيما يلي تحليل المطلوبات 
 

 

  يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31
2019 

 )مدققة(  (ير مدققة)غ 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 43,922,209  43,925,426 ضمانات
 7,845,546  8,627,250 اعتمادات مستندية

 52,552,676  51,767,755 

 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(46) 

 األدوات المالية المشتقة  21

 

 )غير مدققة( 2020يونيو  30
 

 
  قيمة العادلةلا

  الموجبة

 لقيمة العادلةا
  السالبة

   يمةالق
 السمية ا

 هم ألف در  ألف درهم   ألف درهم  
      محتفظ بها لغرض المتاجرة:

 53,448,662  238,024  228,013 عقود صرف أجنبي آجلة 
 819,257  3,805  - يارات صرف أجنبي )مشتراة(خ

 454,130  -  3,862 خيارات صرف أجنبي )مبيعة(
 27,558,227  934,761  934,700 مقايضات أسعار الفائدة

 57,156  -  1,277 ود مستقبلية مشتراة )العميل(عق
 156,387  2,916  - عقود مستقبلية مبيعة )العميل(

 158,612  1,557  - )البنك(عة قبلية مبيمست عقود
 240,003  -  2,967 عقود مستقبلية مشتراة )البنك(

 1,170,819  1,181,063  82,892,434 
ية والقيمة للتدفقات النقدمحتفظ بها كتحوطات 

      العادلة:

 2,077,000  57,561  39,013 ات تبادل عمالتايضمق

 1,209,832  1,238,624  84,969,434 

 
 )غير مدققة( 2020نيو يو 30

 

  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

         أخرى موجودات

 1,209,832  -  1,209,832  - تتقاالقيمة العادلة الموجبة للمش

        

         مطلوبات أخرى

 1,238,624  -  1,238,624  - للمشتقات لبةادلة السا الع القيمة

 



 ش.م.عمجموعة بنك المشرق 

 

  2020يناير  1لفترة من معلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ل إيضاحات حول ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(47) 

 )تابع(األدوات المالية المشتقة  21
 

 )مدققة(  2019يسمبر د 31
 

القيمة العادلة  
 الموجبة

مة العادلة القي 
 البةالس

 القيمة 
 االسمية 

 ألف درهم   ألف درهم   رهم ألف د 
      محتفظ بها لغرض المتاجرة:

 61,442,635  137,240  182,794 ة آجل عقود صرف أجنبي
 3,879,499  6,311  - خيارات صرف أجنبي )مشتراة(

 3,829,830  -  12,350 جنبي )مبيعة(خيارات صرف أ
 20,342,094  438,099  440,909 الفائدةمقايضات أسعار 

 11,723  -  148 الديون المتعثرة ضاتمقاي
 38,731  -  703 عقود مستقبلية مشتراة )العميل(

 70,805  1,277  - مستقبلية مبيعة )العميل( قودع
 70,805  -  1,277 عقود مستقبلية مبيعة )البنك(

 38,731  703  - عقود مستقبلية مشتراة )البنك(

 638,181  583,630  89,724,853 
ا كتحوطات للتدفقات النقدية والقيمة به محتفظ
      العادلة:

 1,605,773  23,384  29,200 تمقايضات تبادل عمال

 667,381   607,014  91,330,626 

 
 )مدققة(  2019ديسمبر  31

 

  المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  األول المستوى 
 ألف درهم   ألف درهم   ف درهم أل  ألف درهم  

        ودات أخرىموج

 667,381  -  667,381  - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

        

        مطلوبات أخرى

 607,014  -  607,014  - القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 
ت األخرى وباالموجودات األخرى ورصيد المطلالبة ضمن رصيد تم إدراج المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة والسي

 على التوالي. 
 

 ل الفترة. خالى الثاني مستولم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول وال
 

 موسمية النتائج  22
 

ر المنتهية في المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشه لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في المعلومات
 . اليعلى التو 2019و  2020يونيو  30
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  معامّلت مع أطراف ذات عّلقة 23
 

س اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمساهمين الرئيسيين لمثل أعضاء مجقة )إن بعض األطراف ذات العال )أ(
عتيادي. تتم ق العمل االنون فيها مالكاً رئيسيين( يمثلون عمالء المجموعة في سيابالمجموعة والشركات التي يكو

فس  نالسائدة في  شروطات العالقة، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات، تقريباً بنفس الف ذالمعامالت مع األطرا
ت مع األطراف ذات الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين. تم اإلفصاح عن هذه المعامال

 العالقة أدناه.   
 

  وجز الموحد هي كالتالي:المعالقة المدرجة في بيان المركز المالي ذات الإن أرصدة األطراف   )ب(
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 

  2020  2019 
 درهم  ألف  لف درهمأ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

      األرصدة مع المساهمين الرئيسيين

  4,001,254  3,801,022 قروض وسلفيات

  801,542  838,996 ودائع / أدوات مالية مرهونة 
  1,568,804  1,791,376 اعتمادات مستندية وضمانات

    

    اإلدارةظفي األرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار مو

  83,227  72,514 وض وسلفياتقر
  189,052  176,567 ودائع / أدوات مالية مرهونة 

  106,747  82,812 مادات مستندية وضماناتاعت
 

 لى النحو التالي: ة علمعامالت مع األطراف ذات العالقربح الفترة ايتضمن  )ج(
 

 يونيو 30  يونيو 30 

  2020  2019 
 رهم لف دأ  ألف درهم 
 )غير مدققة(  دققة(م)غير  

      المعامّلت مع المساهمين الرئيسيين

 95,655  80,125 إيرادات الفوائد 

 1,078  825 مصاريف الفوائد
 37,251  39,012 إيرادات أخرى 

    

    اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة جلسالمعامّلت مع أعضاء م

 2,030  1,804 إيرادات الفوائد 
 435  392 الفوائد اريفمص

 315  338 إيرادات أخرى 
 

( من  ٪88.07: 2019ديسمبر  31) ٪ 88.07تمتلك نسبة  تخضع المجموعة لسيطرة أفراد عائلة الغرير التي )د(
  والمدفوع للبنك. ل المصدررأس الما
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  اعاتلقطمعلومات ا 24
 

القطاعات التشغيلية على أساس التقارير ديد تح – تشغيليةت الالقطاعا – 8يقتضي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
قرارات تخاذ الجعة هذه التقارير بشكٍل منتظم من قبل المسؤول الرئيسي عن االداخلية حول مكونات المجموعة، وتتم مرا

 صيص الموارد الالزمة لكل القطاعات وتقييم أدائها.تخ بشأن العمليات التشغيلية بهدف

 
  ليةتشغيالقطاعات ال

 

للمراجعة المنتظمة من   القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع ديد يتم تح
لمجموعة( من أجل تخصيص  ى ا ئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدؤول الرقبل الرئيس التنفيذي للمجموعة )المس

قدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى  الم ند المعلوماتتست الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه.
نتجات وخدمات إلى أسواق تقدم م الموارد وتقييم األداء على وحدات العمل المبينة أدناه التيالمجموعة من أجل تخصيص 

 مختلفة.
 

 كما يلي: 8قم ير المالية ر تقارلي، تكون القطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب المعيار الدولي لللتاوبا
 

كات المحلية والخدمات البنكية قطاع خدمات الشركات والخدمات البنكية االستثمارية وتشمل خدمات الشر . 1
ن المنتجات البنكية للشركات مثل ة مالمالية العالمية. ويقدم مجموعة كاملمؤسسات التجارية. كما تشمل أعمال ال

اريع والخدمات البنكية االستثمارية وإدارة النقد المشوالت وتمويل لمقاالتمويل التجاري وتمويل عقود ا
 غيرها.والخدمات المصرفية المقابلة و

 

عربية  ال د أو المشاريع الصغيرة داخل اإلماراتاألفرا قطاع خدمات األفراد ويشمل منتجات وخدمات مقدمة إلى . 2
حسابات التوفير، والودائع  ة، وسابات الجاريالح المتحدة وقطر ومصر. وتشمل المنتجات المقّدمة إلى العمالء

"، والقروض الشخصية، وقروض الرهن العقاري،  الثابتة، ومنتجات االستثمار، وودائع "مليونير المشرق
عميل، والتأمينات البنكية، والسحب على  ال ات االئتمانية وفق برامج فريدة لوالءوالبطاقوقروض األعمال، 

سات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات البنكية الخاصة، وخدمات لمؤسلمتميـزة، واية االمكشوف، والخدمات البنك
 ويل اإلسالمي.إدارة الثروات، والتم

 

دارة مركز  وإ ل للعمالء وأنشطة االستثمار والتداولاألعما قطاع الخزينة وأسواق رأس المال ويشمل أنشطة . 3
والمشتقات، وتداول العمالت  بية،لعمالت األجنرف االتمويل. وتتألف أنشطة األعمال للعمالء من معامالت ص

ستثمار، وأدوات الملكية المحلية )الوساطة(، وإدارة  بالهامش، والعقود المستقبلية، والتحوط، ومنتجات اال
ر والتداول نشاط االستثمار والتداول بالنيابة عن  ثمانيابة عن العمالء. وتشمل أنشطة االستدات بالالموجو

  المجموعة.
 

ت الدولية ويشمل أعمال الشركات لفروع المجموعة خارج الدولة. تغطي مجموعة المنتجاكية الخدمات البنطاع ق . 4
  مجموعة كاملة مشابهة لخدمات الشركات المحلية.
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  )تابع( ات القطاعاتمعلوم 24
 

 )تابع( ليةالقطاعات التشغي
 

مين. وتشمل المنتجات المقدمة التأ )ش.م.ع( قطاعمين تشّكل شركة التأمين التابعة، مجموعة شركة ُعمان للتأ . 5
وتأمين المركبات والشحن البحري والسفن والمالحة والتأمين  إلى العمالء التأمين على الحياة والتأمين الصحي 

 ي وضد المسؤولية وعلى الممتلكات الخاصة.ندسالحريق والحوادث العامة والتأمين اله حوادث ضد
 

معينة وموجودات محتفظ بها مركزيا نظرا ألهميتها االستراتيجية ارات رئيسي واستثمز الأخرى تتألف من المرك . 6
 للمجموعة. 

 

كل  ققهجموعة. يمثل ربح القطاع الربح الذي يحية للماسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبالسي
 ريبة.ف الضلقيمة ومصارياض اقطاع دون تخصيص المصاريف العمومية واإلدارية ومخصصات انخف

 



  .عالمشرق ش.م  ك بن  مجموعة

 

 )تابع(   2020يونيو    30إلى    2020يناير    1وحدة المرحلية للفترة من  ت المالية الموجزة الم إيضاحات حول المعلوما 
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 )تابع( معلومات القطاعات 24
 

 القطاعات التشغيلية )تابع(

 )غير مدققة(  2020يونيو    30إلى   2020يناير    1الفترة من   

 

ت  خدمات الشركا
دمات البنكية  والخ 

  د فرا خدمات األ   االستثمارية

الخزينة وأسواق  
  رأس المال 

الخدمات البنكية  
 ع المجمو   أخرى  ين التأم  الدولية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لف درهمأ 
إيرادات الفوائد واألرباح من المنتجات  صافي 

 1,498,810  157,727  40,407  149,543  83,696   523,247   544,190 اإلسالمية 
 1,332,069  364  227,978  92,831  423,999   258,711   328,186 إيرادات أخرى، بالصافي 

 2,830,879  158,091  268,385  242,374  507,695   781,958   872,376 مجموع اإليرادات التشغيلية 

              

 ( 1,254,771)             إدارية مصاريف عمومية و

 1,576,108             األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في القيمة 
 ( 978,324)             صات االنخفاض في القيمة مخص

 597,784             الربح قبل الضرائب 
 ( 21,464)             ريبة مصروف الض

 576,320             رةربح الفت 

              

              ة إلى: ائدالع

 535,131             ُماّلك الشركة األم 
 41,189             ر مسيطرة ص غي حص

             576,320 

 )غير مدققة(   2020يونيو  30 

  173,310,090   21,680,453   7,305,164   12,196,733   51,954,377   16,553,165   63,620,198 موجودات القطاع 

   18,557,728   5,568,301   12,358,436   21,732,915   29,825,446   63,304,807 بات القطاع طلوم
      

151,347,633  
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 )تابع( معلومات القطاعات 24
 

  القطاعات التشغيلية )تابع(

 

 مدققة(  )غير  2019يونيو    30إلى   2019يناير    1الفترة من   

 

خدمات الشركات  
دمات البنكية  والخ 

  خدمات األفراد    تثماريةالسا

الخزينة وأسواق  
  رأس المال 

كية  الخدمات البن
 المجموع   أخرى  مين أالت  الدولية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 
ت  إيرادات الفوائد واألرباح من المنتجاصافي 

  1,849,638   215,433   37,915   134,640   156,604   617,932   687,114 اإلسالمية 

  1,224,307   16,242   225,685   111,998   179,847   292,351   398,184 إيرادات أخرى، بالصافي 

  3,073,945   231,675   263,600   246,638   336,451   910,283   1,085,298 مجموع اإليرادات التشغيلية 

              

 (1,316,321)             مصاريف عمومية وإدارية 

 1,757,624             اض في القيمة نخفاألرباح التشغيلية قبل اال
 (481,719)             مخصصات االنخفاض في القيمة 

 1,275,905             الربح قبل الضرائب 
 (13,702)             ة ضريب مصروف ال 

 1,262,203             ربح الفترة

              

              العائدة إلى: 

 1,221,637             ألم ُماّلك الشركة ا
 40,566             حصص غير مسيطرة 

             1,262,203 

 )مدققة(   2019ديسمبر   31 

   38,357,176  17,065,798    63,866,899 ودات القطاع موج
         

12,384,411   7,039,901   20,716,796   159,430,983 

   23,366,356   27,176,632   56,767,407 مطلوبات القطاع 

         
10,312,515   5,170,031   

    
14,395,112   137,188,053 

 



  عمجموعة بنك المشرق ش.م.
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 مالية القيمة العادلة لألدوات ال 25
 

  ل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في ه لتحوين قبضه من بيع أصل أو دفعسعر الذي يمكي الالقيمة العادلة ه
ه باستخدام أسلوب تقييم سوق في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديرال

كان  ما إذا صائص األصل أو االلتزام وي االعتبار خعة فو االلتزام، تأخذ المجموآخر. وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أ
 ئص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.خصاهؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك ال

 

ني أو الثالة في المستوى األول أو وألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادوباإلضافة إلى ذلك، 
مدى أهمية هذه المعطيات في ة ومعطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظ ون فيهااستناداً إلى أي درجة تك الثالث

 قياس القيمة العادلة في مجملها، كما يلي:
 

موجودات أو المطلوبات ى األول هي األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للمعطيات المستو •
 القياس.  ي تاريخن للمنشأة الوصول إليها فبقة التي يمكمتطاال

 

ألخرى، بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، ت امعطيات المستوى الثاني هي المعطيا •
  ة لألصل أو االلتزام، سواًء كانت مباشرة أو غير مباشرة.الجديرة بالمالحظة بالنسب

 

 لتزام. رة بالمالحظة لألصل أو االات غير الجديمعطيت المستوى الثالث وهي ال معطيا •
 

 ياس القيمة العادلة: ض قأساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغرا
 

دام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخ
  .2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 عة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر.للمجمو  لعادلة للموجودات الماليةالقيمة ا
 

آلتي معلومات حول كيفية تحديد قاس بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير. ويبين الجدول ات
 الية: القيم العادلة لهذه الموجودات الم

 



 جموعة بنك المشرق ش.م.عم
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 )تابع(ية  ألدوات الماللة لالقيمة العاد 25

 

 يمة العادلة على أساس متكرر )تابع(القودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة ب ة للموجالقيمة العادل
 

     القيمة العادلة كما في موجودات مالية أخرى

 

  يونيو 30
 2019ديسمبر  31  2020

تسلسل مستويات 
 عادلةقياس القيمة ال

  أساليب التقييم
 طيات الهامةالمعو

المعطيات الهامة 
يرة غير الجد

 مّلحظةبال

عّلقة المعطيات غير 
القيمة ة بالجديرة بالمّلحظ

 العادلة

     )مدققة(  )غير مدققة( 

     ألف درهم  ألف درهم 

ة أخرى مقاسة بالقيمة العادلة موجودات مالي
        من خّلل الربح أو الخسارة

        

 ال ينطبق ال يوجد رض المدرجة في سوق نشطةعار العأس المستوى األول 196,516  81,617  جةمدر استثمارات دين

 ال ينطبق يوجد ال أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول 14,990  8,096  مارات أسهم مدرجةستثا

 ينطبق ال ال يوجد اثلة في السوقمعامالت الممث العلى أساس أحد توى الثانيالمس 679,779  494,337 استثمارات دين غير مدرجة

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض في السوق الثانوية الثاني توىالمس 599,310  553,879 صناديق مشتركة وأخرى

 المستوى الثالث 245  244 استثمارات أسهم غير مدرجة

م توفر طريقة تقييم صافي الموجودات نتيجة لعد
المقارنة. تم  ومات الماليةلمعلمعلومات السوق وا

لموجودات بناء على أحدث قيمة ا تحديد صافي
 ققة/ التاريخية المتاحة.لمدالمعلومات المالية ا

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة 
ات الموجودات للشرك

المستثمر فيها، ارتفعت 
 القيمة العادلة.

 1,138,173  1,490,840     
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 )تابع(لية لألدوات المادلة القيمة العا 25

 

 قيمة العادلة على أساس متكرر )تابع(بالجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة لة للموالقيمة العاد
 

 القيمة العادلة كما في موجودات مالية أخرى

سل مستويات تسل
قياس القيمة 

 ةأساليب التقييم والمعطيات الهام العادلة
المعطيات الهامة غير 

 رة بالمّلحظةلجديا

عّلقة المعطيات غير 
مّلحظة بالقيمة يرة بالالجد

   العادلة

  يونيو 30
2020  

 ديسمبر 31
2019 

 )مدققة(  )غير مدققة(

 ألف درهم  ألف درهم

ية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة موجودات مال
           من خّلل الدخل الشامل اآلخر

 ال ينطبق ال يوجد ض المدرجة في سوق نشطةار العرأسع المستوى األول 501,480  391,728  درجةاستثمارات أسهم م

  545,991 ارات دين غير مدرجةتثماس
              
561,693 

 ال ينطبق ال يوجد لمعامالت المماثلة في السوقعلى أساس أحدث ا المستوى الثالث

 ال ينطبق ال يوجد وق نشطةأسعار العرض المدرجة في س مستوى األولال 1,904,560  1,615,515 رجةاستثمارات دين مد

 المستوى الثالث 63,593  57,245  ةاستثمارات أسهم غير مدرج

معامالت البيع القابلة للمقارنة مع تعديالت مناسبة 
التدفقات النقدية المخصومة وللموجودات غير و

 اناتفي الموجودات وفقاً للبيالجوهرية للغاية، وصا
 المالية.

التعديل للمعامالت  .1
 ثلةالمما

 سعر الفائدة. 2

. التغيرات في التعديل 1
لبيع المماثلة ت المعامال

سوف تؤثر تأثيراً مباشراً 
 على القيمة العادلة.

 

لفائدة . التغيرات في سعر ا2
للتدفقات النقدية المخصومة 
سوف تؤثر تأثيراً مباشراً 

 حساب القيمة العادلة. على

 2,610,479  3,031,326     

        

  3,748,652  4,522,166         

 
 بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة. ت لم تكن هناك أي تحويال



 .م.عمجموعة بنك المشرق ش 
 

  2020يناير  1ترة من ة الموحدة المرحلية للف إيضاحات حول المعلومات المالية الموجز 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  
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و الخسارة بحسب المستوى خالل الربح أمن  المقاسة بالقيمة العادلة تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى 
 لثالثا

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  ة(دقق)غير م 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 55,315  245 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
  (55,070)  (1)  التغير في القيمة العادلة

 245  244 الفترة / السنة الرصيد في نهاية 

 
الشامل اآلخر بحسب خل األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدلمالية قيمة العادلة للموجودات اسوية قياس الت

 المستوى الثالث
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  ()غير مدققة 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 192,869  625,286 السنة  /الرصيد في بداية الفترة 
 563,842  - شترياتم

  (153,087)  (4,017) استبعادات
  21,662  (18,033)  التغير في القيمة العادلة

 625,286  603,236 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
ة  مدرج وات حقوق الملكية غير ال سائر المدرجة في بيان الدخل الشامل الموجز الموحد باستثمارات أد تتعلق جميع األرباح والخ 

 ارات". تثم راجها كتغيرات في "احتياطي إعادة تقييم االس وتم إد   ا في نهاية فترة التقرير، المحتفظ به 



  عمجموعة بنك المشرق ش.م.

 

  2020يناير  1 لموحدة المرحلية للفترة من ة الموجزة ا ي مال إيضاحات حول المعلومات ال 
 )تابع(   2020يونيو    30إلى  

 

(57) 

  نسبة كفاية رأس المال 26
 

ويشمل   ٪ 13ما نسبته  2020يونيو  30رأس المال المطلوب كما في ، يبلغ 3وفقاً ألحكام المصرف المركزي بشأن بازل 
إلمارات العربية المتحدة المركزي  مصرف ا  فًقا للمعايير الصادرة عن . مع ذلك، وو ٪ 2.5حماية رأس المال بنسبة  مصد 

صد حماية رأس المال  ، يُسمح للبنوك باالستفادة من م 19-امج خطة الدعم االقتصادي الموجهة بسبب أزمة كوفيد برن المتعلقة ب 
 . 2021مبر  ديس   31حتى    2020مارس    15من    ٪ دون أي عواقب رقابية، اعتباًرا 60بحد أقصى  

  
 د األدنى التالية: بات الح يجب أن يلتزم البنك بمتطل 

 

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   ٪ 7المال العادية الشق األول  أس  يجب أن تبلغ نسبة أسهم ر  ( 1) 
 المرّجحة بالمخاطر.   على األقل من الموجودات   ٪ 8.5غ الشق األول من رأس المال  يجب أن يبل  ( 2) 
ل  ألول من رأس المال والشق الثاني من رأس الما اً لناتج جمع الشق ا وع رأس المال المحتسب وفق أن يبلغ مجم  يجب  ( 3) 

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   ٪ 10.5
 

اإلمارات العربية   ى أساس التعميمات الصادرة من قبل المصرف المركزي فييتم حساب نسبة كفاية رأس المال عل
  .3فقا لبازل دة والمتح

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  مدققة( )غير 
 ألف درهم   ألف درهم  

    رأس المالدة قاع

 20,774,283  21,634,598 الشق األول من رأس المال 
 1,549,604  1,554,675 المال   الشق الثاني من رأس

 22,323,887  23,189,273 ل )أ(مجموع قاعدة رأس الما

    

حة بالمخاطرالمو     جودات المرجا

 123,968,330  124,373,998 مخاطر االئتمان
 2,770,836  1,670,305 مخاطر السوق

 10,424,335  10,424,335 مخاطر التشغيل

حة با  137,163,501  136,468,638 لمخاطر )ب(مجموع الموجودات المرجا

    

 ٪ 16.28  %16.99 [100)ب(*اية رأس المال )%( ])أ(/نسبة كف

 

 أحداث الحقة  27
 

يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في  أن الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن  لم تظهر أي أحداث
 . 2020يو يون 30مرحلية كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة ال

 

 الموجزة الموحدة المرحلية ات المالية معلواعتماد الم 28
 

من قبل مجلس اإلدارة  57إلى  2لى الصفحات من ة عات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المدرجتم اعتماد المعلوم
 .  2020يوليو  22بتاريخ 
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