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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان المركز المالي الموجز الموحد كما في  30يونيو 2020

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك المركزية
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك
موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
استثمار في شركة زميلة
قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة
منتجات تمويلية واستثمارية إسالمية مقاسة بالتكلفة المطفأة
قبوالت
موجودات أخرى
موجودات عقود إعادة التأمين
استثمارات عقارية
ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك
اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
ودائع العمالء
الودائع اإلسالمية للعمالء
قبوالت
مطلوبات أخرى
سندات متوسطة األجل
أموال التأمين والتأمين على الحياة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال المصدر والمدفوع
احتياطيات نظامية وقانونية
احتياطي عام
احتياطي تحويل العمالت
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
احتياطي تحوط التدفقات النقدية
أرباح محتجزة
حقوق الملكية العائدة إلى ا
مّلك الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
إيضاحات ألف درهم

6
6
7
8

9
10

11
12
13
14

15

16

33,155,399
25,108,492
3,748,652
10,515,319
20,996
60,763,022
15,700,570
16,029,386
3,353,948
2,762,067
473,591
1,678,648
173,310,090

14,139,519
2,791,125
84,596,887
13,958,412
16,029,386
5,410,024
9,781,372
4,640,908
151,347,633

1,775,308
912,099
312,000
()105,519
()351,464
()248
18,698,542
21,240,718
721,739
21,962,457
173,310,090

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
20,939,700
26,565,848
4,522,166
10,875,153
29,355
61,710,277
14,456,757
12,903,083
2,738,265
2,585,918
473,591
1,630,870
159,430,983

11,184,496
1,088,537
76,439,572
14,529,261
12,903,083
4,950,558
11,838,757
4,253,789
137,188,053

1,775,308
907,714
312,000
()88,720
()273,595
4,292
18,895,583
21,532,582
710,348
22,242,930
159,430,983

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

__________________________
عبد العزيز عبد هللا الغرير
رئيس مجلس اإلدارة

___________________________
أحمد عبد العال
الرئيس التنفيذي للمجموعة

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة

المرحلية.

()2

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان اﻷرباح أو الخسائر الموجز الموحد للفترة من  ١يناير  ٢٠٢٠إلى  ٣٠يونيو ) ٢٠٢٠غير
مدقق(
لفترة الثﻼثة أشهر المنتهية في ٣٠
يونيو
٢٠١٩
إيضاحات ٢٠٢٠
ألف درهم
ألف درهم
إيرادات الفوائد
إيرادات من المنتجات التمويلية
واﻻستثمارية اﻹسﻼمية
مجموع إيرادات الفوائد واﻹيرادات
من المنتجات التمويلية واﻻستثمارية
اﻹسﻼمية
مصاريف الفوائد
توزيعات للمودعين – منتجات إسﻼمية
ﺻافي إيرادات الفوائد واﻹيرادات من
المنتجات اﻹسﻼمية الﺻافية من
التوزيعات للمودعين
إيرادات الرسوم والعموﻻت
مصاريف الرسوم والعموﻻت
ﺻافي إيرادات الرسوم والعموﻻت
صافي إيرادات اﻻستثمار
إيرادات أخرى ،بالصافي
اﻹيرادات التشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
اﻷرباح التشغيلية قبل اﻻنخفاض في
القيمة
مخصصات اﻻنخفاض في القيمة،
بالصافي
اﻷرباح قبل الضريبة
مصروف الضريبة
أرباح الفترة

١٧

العائدة إلى:
ُم ّﻼك الشركة اﻷم
حصص غير مسيطرة
ربحية السهم )بالدرهم(

١٨

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠
يونيو
٢٠١٩
٢٠٢٠
ألف درهم
ألف درهم

١٬١٧٩٬٣١٩

١٬٤٥٦٬٢٥٥

٢٬٥٠٥٬٨٥٠

٢٬٩٥٨٬١٩٢

١٥٥٬٧٦٣

١٩١٬٤٥١

٣١٢٬٧٨١

٣٧٥٬٧٤٧

١٬٣٣٥٬٠٨٢
)(٥٥١٬٠١٢
)(٦٦٬٨٢٧

١٬٦٤٧٬٧٠٦
)(٦٥٩٬٩٩٦
)(٧٤٬٢١٤

٢٬٨١٨٬٦٣١
)(١٬١٧٦٬٦٨٣
)(١٤٣٬١٣٨

٣٬٣٣٣٬٩٣٩
)(١٬٣٢٩٬٠٢١
)(١٥٥٬٢٨٠

٧١٧٬٢٤٣
٥٨٨٬٧٥٧
)(٢٨٤٬٠٩٢
٣٠٤٬٦٦٥
٩٤٬٥٤٦
١٩١٬٣٨٥
١٬٣٠٧٬٨٣٩

٩١٣٬٤٩٦
٧٢٣٬١٤٣
)(٣٧٤٬٠٠٤
٣٤٩٬١٣٩
٦٬٦٧٧
٢٣٥٬٢٢٨
١٬٥٠٤٬٥٤٠

١٬٤٩٨٬٨١٠
١٬٣٠٦٬٢٦٢
)(٦٥٣٬٣٩٠
٦٥٢٬٨٧٢
٢٢١٬٦٦١
٤٥٧٬٥٣٦
٢٬٨٣٠٬٨٧٩

١٬٨٤٩٬٦٣٨
١٬٤٥٤٬٢٧٥
)(٧٤٤٬٢٧٣
٧١٠٬٠٠٢
٥٤٬٤٩٢
٤٥٩٬٨١٣
٣٬٠٧٣٬٩٤٥

)(٦٢٢٬٥٧٧

)(٦٦٥٬٠١١

)(١٬٢٥٤٬٧٧١

)(١٬٣١٦٬٣٢١

٦٨٥٬٢٦٢

٨٣٩٬٥٢٩

١٬٥٧٦٬١٠٨

١٬٧٥٧٬٦٢٤

)(٥٦٩٬٦٤٦
١١٥٬٦١٦
)(١٠٬٤٥٤
١٠٥٬١٦٢

)(٢٢٠٬٦٠٨
٦١٨٬٩٢١
)(٥٬٩١٤
٦١٣٬٠٠٧

٥٩٧٬٧٨٤
)(٢١٬٤٦٤
٥٧٦٬٣٢٠

٨٤٬٨٣٧
٢٠٬٣٢٥
١٠٥٬١٦٢
٠٫٤٧

٥٩٣٬٤٧٧
١٩٬٥٣٠
٦١٣٬٠٠٧
٣٫٣٤

٥٣٥٬١٣١
٤١٬١٨٩
٥٧٦٬٣٢٠
٣٫٠١

اﻹيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة

المرحلية.

)(٩٧٨٬٣٢٤

)(٤٨١٬٧١٩
١٬٢٧٥٬٩٠٥
)(١٣٬٧٠٢
١٬٢٦٢٬٢٠٣
١٬٢٢١٬٦٣٧
٤٠٬٥٦٦
١٬٢٦٢٬٢٠٣
٦٫٨٨

)( ٣

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو ( 2020غير
مدقق)
لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
أرباح الفترة

105,162

613,007

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
576,320

1,262,203

الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالصافي
41,939
(أدوات حقوق الملكية)

38,650

()96,494

68,537

بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:
()1,329

التغيرات في احتياطي تحويل العمالت
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالصافي
126,139
(أدوات الدين)
تحوطات التدفقات النقدية ( -خسارة) /ربح القيمة العادلة
()2,744
الناشئة خالل الفترة
164,005
مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للفترة
269,167
مجموع الدخل الشامل للفترة
العائدة إلى:
ُم ّالك الشركة األم
حصص غير مسيطرة

239,822
29,345
269,167

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة

780

()18,302

()15

3,238

()27,334

7,700

14,027
56,695
669,702

()4,540
()146,670
429,650

8,468
84,690
1,346,893

637,694
32,008
669,702

المرحلية.

418,259
11,391
429,650

1,290,039
56,854
1,346,893

()4

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو 2020
(غير مدققة)

احتياطيات
نظامية
وقانونية
ألف درهم

احتياطي
عام
ألف درهم

احتياطي تحويل
العمّلت
ألف درهم

احتياطي إعادة
تقييم
االستثمارات
ألف درهم

احتياطي
تحوط
التدفقات
النقدية
ألف درهم

أرباح
محتجزة
ألف درهم

الرصيد في  1يناير 1,775,308 2019

903,877

312,000

()81,380

()242,733

()4,124

17,481,156

التغيرات من التطبيق المبدئي
للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 16إيضاح
)3.9
الرصيد المعاد بيانه في 1
1,775,308
يناير 2019
أرباح الفترة

-

-

903,877
-

312,000
-

رأس المال
المصدر
والمدفوع
ألف درهم

-

()5,937

المجموع
ألف درهم

621,585

20,765,689

()49

-

-

-

961

58,973

8,468

-

68,402

16,288

84,690

مجموع الدخل الشامل للفترة -

-

-

961

58,973

8,468

1,221,637

1,290,039

56,854

1,346,893

-

-

-

-

-

()710,123

-

-

-

()77,249

-

77,249

3,837

-

-

-

-

()3,837

907,714

312,000

()261,009

4,344

18,060,145

دفع توزيعات أرباح (إيضاح
)15
تحويل من احتياطي إعادة
تقييم االستثمارات إلى
األرباح المحتجزة
تحويل إلى احتياطيات
نظامية وقانونية
الرصيد في  30يونيو
1,775,308
2019

()80,419

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

20,138,167 17,475,219
1,221,637 1,221,637

()5,986

621,536
40,566

-

()242,733
-

()4,124
-

20,144,104

حصص غير
مسيطرة
ألف درهم

20,759,703
1,262,203

الدخل الشامل اآلخر

()81,380
-

-

-

()5,937

حقوق الملكية
العائدة إلى ا
مّلك
الشركة األم
ألف درهم

()710,123
-

()710,123

-

20,718,083

-

-

678,390

21,396,473

()5

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو ( 2020غير مدقق)

رأس المال
المصدر
والمدفوع
ألف درهم
الرصيد في  1يناير
2020

احتياطيات
نظامية
وقانونية
ألف درهم

907,714 1,775,308

احتياطي
عام
ألف درهم

312,000

أرباح الفترة

-

-

-

الخسارة الشاملة األخرى
مجموع (الخسارة) /
الدخل الشامل للفترة
دفع توزيعات أرباح
(إيضاح )15

احتياطي تحويل
العمّلت
ألف درهم

()88,720
-

احتياطي إعادة
تقييم
االستثمارات
ألف درهم

احتياطي
تحوط
التدفقات
النقدية
ألف درهم

أرباح
محتجزة
ألف درهم

()273,595
-

حقوق الملكية
العائدة إلى ا
مّلك
الشركة األم
ألف درهم

حصص غير
مسيطرة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

4,292

18,895,583

21,532,582

710,348

22,242,930

-

535,131

535,131

41,189

576,320

()116,872

()29,798

()146,670

11,391

429,650

-

()710,123

-

-

-

()16,799

()95,533

()4,540

-

-

-

-

()16,799

()95,533

()4,540

535,131

418,259

-

-

-

()710,123

()710,123

تحويل من احتياطي إعادة
تقييم االستثمارات إلى
األرباح المحتجزة
تحويل إلى احتياطيات
4,385
نظامية وقانونية
الرصيد في  30يونيو
912,099 1,775,308
2020

-

-

-

-

-

17,664

-

()17,664

-

-

-

-

-

-

-

()4,385

-

-

-

18,698,542

21,240,718

721,739

21,962,457

312,000

()105,519

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

()351,464

()248

()6

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو ( 2020غير مدقق)
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
597,784
األرباح قبل الضريبة للفترة
تعديالت بسبب:
108,665
استهالك ممتلكات ومعدات
978,324
مخصص االنخفاض في القيمة ،بالصافي
()1,192
(ربح)  /خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
خسارة غير محققة من موجودات مالية أخرى محتفظ بها بالقيمة العادلة من
15,616
خالل الربح أو الخسارة
26,538
خسارة غير محققة على المشتقات
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل
()20,875
الدخل الشامل اآلخر
()215,972
أرباح محققة من استبعاد موجودات مالية أخرى
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
النقص ( /الزيادة) في الودائع لدى البنوك المركزية
النقص في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بعد ستة أشهر
النقص ( /الزيادة) في الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من
326,203
خالل الربح أو الخسارة
149,639
النقص( /الزيادة) في القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة
الزيادة في المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة
()1,308,074
المطفأة
()661,919
(الزيادة)  /النقص في الموجودات األخرى
()176,149
الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
2,740,836
الزيادة ( /النقص) في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك
8,157,315
الزيادة ( /النقص) في ودائع العمالء
()570,849
النقص في الودائع اإلسالمية للعمالء
387,120
الزيادة في أموال التأمين والتأمين على الحياة
459,465
الزيادة ( /النقص) في المطلوبات األخرى
1,433,120
الزيادة ( /النقص) في اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك
()21,464
ضرائب مدفوعة
17,187,116
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية
2,784,505
1,998,480

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
عوائد من بيع ممتلكات ومعدات
صافي النقص ( /الزيادة) في استثمارات لغير أغراض المتاجرة
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة

1,275,905
108,732
481,719
3,748
21,419
1,097
()20,076
()55,199
()2,739,184
1,893,986
()642,753
()591,676
()1,323,666
122,640
()34,193
()632,972
()2,774,760
()2,834,137
294,399
()303,733
()858,409
()13,702
()8,620,815

()156,462
102
833,810

()193,060
()367,335

20,875
698,325

20,076
()540,319

المرحلية.

()7

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو ( 2020غير مدقق)
(تابع)
لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
سندات متوسطة األجل مصدرة خالل الفترة
سندات متوسطة األجل مستردة خالل الفترة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما في حكمه
صافي فروق الصرف األجنبي
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
(إيضاح )19
النقد وما في حكمه في نهاية
الفترة (إيضاح )19

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة

()710,123
1,443,845
()3,462,421
()2,728,699

()710,123
7,067,915
()4,388,883
1,968,909

15,156,742
()16,798

()7,192,225
961

15,342,616

20,707,074

30,482,560

13,515,810

المرحلية.
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2020إلى 30
يونيو 2020
1

معلومات عامة

تأسس بنك المشـرق ش.م.ع ("البنك") في إمارة دبي عام  1967بموجب مرسـوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي.
يمارس البنك أعماله من خالل فروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر وهونج كونج والهند
وقطر والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية .وعنوان البنك المسجل هو ص .ب ،1250 .دبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.
كما في  30يونيو  ،2020تتكون مجموعة بنك المشـرق ش.م.ع ("المجموعة") من البنك والشركات التابعة والزميلة المباشرة
التالية:
االسم

مقر التأسيس (أو التسجيل)
ومزاولة النشاط

الشركة التابعة

نسبة
الملكية

مجموعة شركة عُمان للتأمين
(ش.م.ع)

اإلمارات العربية المتحدة

%
63.94

نسبة حقوق
التصويت المحتفظ
بها
%
التأمين وإعادة التأمين
63.94
النشاط الرئيسي

مايند سكيب ش.م.ح ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

خدمات تقنية المعلومات

المشرق لألوراق المالية ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

99.98

99.98

الوساطة

مشرق كابيتال (مركز دبي المالي
العالمي) المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

الوساطة وإدارة
الموجودات واألموال

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل
(ش.م.خ)

اإلمارات العربية المتحدة

99.80

99.80

شركة تمويل إسالمي

إنجاز للخدمات م.ح ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

مقدم خدمات

شركة صناديق مكاسب ش.م.ب

مملكة البحرين

99.90

99.90

مدير صندوق

شركة صناديق مكاسب  2ش.م.ب

مملكة البحرين

99.90

99.90

مدير صندوق

انفكتس ليمتد

جزر الكايمان

100.00

100.00

منشأة ذات غرض خاص

التقنية لخدمات التوظيف شركة
الشخص الواحد ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

خدمات التوظيف

الكفاءات لخدمات التوظيف شركة
الشخص الواحد ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

خدمات التوظيف

شروق لتجارة السلع (مركز دبي
للسلع المتعددة)

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

التجارة

ادفع لخدمات الدفع ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

مزود خدمة الدفع

أصول  -شركة تمويل (ش.م.خ)

اإلمارات العربية المتحدة

98.00

98.00

التمويل

الشركة الزميلة
محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

23.22

23.22

خدمة المحفظة الرقمية

()9

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2020إلى 30
يونيو ( 2020تابع)
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

1-2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1ينايـر  2020في هذه المعلومات المالية المرحلية .ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة ،باستثناء ما هو مذكور،
أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة.
•

التعديّلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 3ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري .وفقا ً
للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ،يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى
عدد كبير جدا ً من المعامالت المؤهلة للتصنيف كاندماجات أعمال.

•

التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم  - 8هذه التعديالت على
المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،1عرض البيانات المالية" ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ،8السياسات
المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" ،والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير
المالية األخرى )1 :تستخدم تعريفا ً ثابتا ً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار المفاهيم
للتقارير المالية )2 ،توضح تفسير تعريف األهمية النسبية )3 ،تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي
الدولي رقم  1حول المعلومات غير الهامة.

•

التعديّلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9والمعيار المحاسبي الدولي رقم  39والمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  - 7إصّلح المعدل المعياري لسعر الفائدة .توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما
يتعلق بإصالح المعدل المعياري لسعر الفائدة .تتعلق اإلعفاءات بحسابات التحوط ولها تأثير على أن إصالح
سعر الفائدة السائد بين البنوك (إيبور) يجب أال يتسبب عمو ًما في إنهاء محاسبة التحوط .ومع ذلك ،ينبغي
االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية تحوط في بيان الدخل.وبالنظر إلى الطبيعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي
على عقود إيبور ،فإن عمليات اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع الصناعات.
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المعاي ير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
(تابع)
•

التعديّلت على اإلطار المفاهيمي  -أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيميا ً معدالً سيتم استخدامه
في قرارات وضع المعايير بأثر فوري .وتشمل التغييرات الرئيسية:

-

زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية.
إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد.
تحديد الكيان المقدم للتقارير ،والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جز ًءا من كيان ما.
مراجعة تعريفات األصل وااللتزام.
إزالة عتبة االحتماالت لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف.
اضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة.
اإلشارة إلى أن الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه ،من حيث المبدأ  ،ينبغي إعادة تدوير
اإليرادات والمصاريف في الدخل الشامل اآلخر حيث يعزز ذلك من األهمية أو التمثيل العادل للبيانات المالية.
لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية .ومع ذلك ،فإن الكيانات التي تعتمد على
اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى
بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من  1يناير  .2020سوف تحتاج هذه الكيانات
إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل.

•

التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " - 16عقود اإليجار"  -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد
19
نتيجة لوباء فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين .قد تتخذ هذه االمتيازات أشكاالً
متنوعة ،بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار .في  28مايو  ،2020نشر مجلس
معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية
للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد 19-هو تعديل لعقد اإليجار .يمكن
للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد
اإليجار .في كثير من الحاالت ،سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي
يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشك ٍل
مبكر

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في
أو بعد
المعايير للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
 1يناير 2023
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"  -في  18مايو ،2017
•
أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول
عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين" .يحل
المعيار الدولي رقم  17محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والذي يسمح حاليا ً
بالعديد من الممارسات .سيؤدي المعيار الدولي رقم  17إلى تغيير كبير في المحاسبة
لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة
االختيارية.
ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2023ويسمح
بالتطبيق المبكر إذا كان متزامنا ً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات
المالية".
يتطلب المعيار الدولي رقم  17نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل
فترة تقرير .ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل
للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة .وهناك
أسلوب تخصيص مبسّط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية
إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهريا ً عن النموذج العام أو إذا كانت
فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل .ومع ذلك ،يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد
على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.
•

التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،1عرض البيانات المالية" تصنيف
المطلوبات  -توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي
الدولي رقم " ،1عرض البيانات المالية" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات متداولة
أو غير متداولة ،اعتمادًا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر
التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث االحقة بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال،
استالم تنازل أو خرق تعهد) .يوضح التعديل أيضًا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي
رقم  1عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.

 1يناير 2022
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشك ٍل
مبكر

المعايير للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
• تعديّلت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،3والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  ،16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،17وبعض التحسينات السنوية
على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
16

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في
أو بعد
 1يناير 2022

تحدّث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3اندماجات األعمال"
مرجعا ً في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3حول اإلطار المفاهيمي إلعداد
التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.
تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،16ممتلكات ومنشآت
ومعدات"
الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت
والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء
إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود .وبدالً من ذلك،
ستعترف الشركة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في
الربح أو الخسارة.
تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ، 37المخصصات والمطلوبات
المحتملة و
الموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند
خاسرا.
تقييم ما إذا كان العقد سيكون
ً
تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
"األدوات المالية" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
" 16عقود اإليجار".
تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها،
حيثما يكون مالئماً ،عندما تصبح سارية المفعول.
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أساس اإلعداد

يتم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء بعض األدوات
المالية بما في ذلك المشتقات واالستثمارات العقارية واالحتياطيات للوثائق المرتبطة بوحدات التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة.

يتم إعداد هذه المعلومات المالية المــوجزة الموحــدة المرحليــة وفقـا ً للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  :34التقــارير الماليــة
المرحلية الصادر عن مجلس معايير المحاسبية الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات الماليــة المــوجزة الموحــدة المرحليــة تتوافــق مــع تلــك السياســات
المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في البيانات المالية
الموحدة الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنبا ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 . 2019وباإلضافة إلى ذلك ،ليس من الضروري أن تكون نتائج الفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو  2020مؤشراً
على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31ديسمبر .2020
عمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتـحدة رقم  2008/2624الصادر
بتاريخ  12أكتوبر  ،2008فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية بشأن الموجودات المالية والنقد وما في حكمه
والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات العقارية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة.
2-3

أساس التوحيد

تتألف هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية من المعلومات المالية للبنك والمنشآت التي يسيطر عليها البنك.
وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك نفوذ في الشركة المستثمر فيها ،وأن يتعرض لمخاطر ،أو حقوق ،في العوائد المتغيرة
من استثماراته مع الشركة المستثمر فيها وأن يكون لديه القدرة على استخدام نفوذه في الشركة المستثمر بها للتأثير على
مبلغ عوائد المستثمر.
تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على المعلومات المالية للبنك والشركات التابعة كما هو مبين في
اإليضاح رقم  . 1أعدت المعلومات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالبنك باستخدام نفس السياسات
المحاسبية.
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الموجودات المالية

يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتريات أو المبيعات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة .إن
المشتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدده القانون
أو العرف السائد في السوق.
تقاس جميع الموجودات المسجلة الحقا ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ،بنا ًء على تصنيف الموجودات المالية.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،عند االعتراف المبدئي،
تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلوبات المالية بقيمها العادلة زائدا ً أو ناقصا ً تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة
بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية مثل الرسوم والعموالت .يتم إدراج تكاليف المعاملة
للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.
وبعد االعتراف المبدئي مباشرة ،يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة واالستثمار في أداوت الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،مما يؤدي إلى إدراج خسارة
محاسبية في الربح أو الخسارة عندما ينشأ أصل جديد.
تصنيف الموجودات المالية
ألغراض تصنيف الموجودات المالية ،تعتبر األداة "أداة حقوق ملكية" إذا كانت غير مشتقة وتﺴﺘﻮفي تعﺮيﻒ "حقﻮق
الﻤلﻜﻴة" للجهة المصدرة باسﺘﺜﻨاء بعﺾ األدوات غير الﻤﺸﺘقة القابلة للبيع الﺘي يﺘﻢ عرضها كحقوق ملكية من قبل الجهة
المصدرة .إن جميع الموجودات المالية األخرى غير المشتقة هي "أدوات دين" .أدوات الدين هي تلك األدوات التي
تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة ،مثل القروض والسندات الحكومية وسندات الشركات.
وتقاس أدوات الدين بما في ذلك القروض والسلفيات والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة إذا
استوفيت الشروط التالية:
1
2

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية
التعاقدية.
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على دفعات المبالغ
األصلية والفوائد  /األرباح المستحقة على المبالغ القائمة.
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الموجودات المالية (تابع)

تصنيف الموجودات المالية (تابع)
يتم قياس كافة الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة.
بنا ًء على هذه العوامل ،تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالث التالية:
•

التكلفة المطفأة :يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل
تلك التدفقات النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد ،وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة .يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة المدرج.

•

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات
المالية المحتفظ بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات
دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد ،وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتم
تحويل الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر ،باستثناء عند تسجيل أرباح أو خسائر
االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي يتم
تسجيلها ضمن الربح والخسارة .وعندما يتم استبعاد الموجودات المالية ،فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة
المسجلة سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر يع اد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها في
"صافي إيرادات االستثمار".

•

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال
تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم إدراج األرباح أو
الخسائر الناتجة عن استثمارات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءاً
من عالقة التحوط ضمن الربح أو الخسارة وتعرض في بيان األرباح أو الخسائر ضمن "صافي إيرادات
االستثمار" في ا لفترة التي تنشأ فيها ،ما لم تنشأ عن أدوات دين تم تصنيفها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم االحتفاظ
بها بغرض المتاجرة ،وفي هذه الحالة يتم عرضها بشكل منفصل في "صافي إيرادات االستثمار".
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الموجودات المالية (تابع)

تصنيف الموجودات المالية (تابع)
نموذج األعمال :يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية ،أي ما إذا كان
هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية
والتدفقا ت النقدية الناشئة عن بيع الموجودات .إذا لم ينطبق أي منهما (أي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض
المتاجرة) ،يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة .تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات،
الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبار
موظفي اإلدارة ،وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.
الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد :عندما يحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل فقط
المبالغ األصلية والفوائد ("اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد") .عند إجراء هذا التقييم ،تقوم المجموعة
بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي ،أي أن الفوائد تشمل فقط مقابل القيمة
الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ومعدل الفوائد الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض
األساسي .عندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي ،يتم
تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتم مراعاة الموجودات المالية مع المشتقات الضمنية بالكامل عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تمثل فقط دفعات
للمبالغ األصلية والفوائد.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما ،وفقط عندما ،يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في
الموجودات .تتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير .ويتوقع أن تكون هذه التغيرات نادرة
الحدوث ولم يحدث أي منها خالل الفترة.

(أ)

أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة ،أي األدوات التي ال
تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة .وتشمل أمثلة
أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األساسية.
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الموجودات المالية (تابع)

تصنيف الموجودات المالية (تابع)

(أ)

أدوات حقوق الملكية (تابع)

تقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،باستثناء
الحاالت التي تكون فيها إدارة المجموعة قد قامت ،عند االعتراف المبدئي ،بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عائدات االستثمار .وعند
استخدام هذا الخيار ،يتم إدراج أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى
الربح أو الخسارة بما في ذلك عند االستبعاد .وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر انخفاض القيمة)
بشكل منفصل عن غيرها من التغييرات في القيمة العادلة .ويستمر تسجيل توزيعات األرباح ،عندما تمثل عائدًا على هذه
االستثمارات  ،في الربح أو الخسارة ضمن صافي إيرادات االستثمار عندما يتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات.
التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي ،ناقصا ً المسدد من
المبلغ األصلي ،زائدا ً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي
ومبلغ االستحقاق ،وللموجودات المالية المعدلة بأي مخصص للخسارة.
إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر
المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (على سبيل المثال ،التكلفة المطفأة
قبل أي مخصص لالنخفاض في القيمة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية .ال يأخذ الحساب في اعتباره الخسائر
االئتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جز ًءا ال
يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ،مثل رسوم اإلنشاء.
عندما تقوم المجموعة بمراجعة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ،يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات
المالية المعنية لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي .ويتم إدراج التغيرات في الربح
أو الخسارة.
تحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ،باستثناء
الم وجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية (أو المرحلة الثالثة) ،والتي يتم حساب إيرادات
الفائدة الخاصة بها من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (أي بالصافي من مخصص الخسائر االئتمانية
المتوقعة).
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()1

االنخفاض في القيمة

تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين المدرجة
بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزامات القروض وعقود
الضمان المالي .تعترف المجموعة بمخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير .ويبين قياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة:
•
•
•

مبلغا ً عادال مرجحا ً تم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
القيمة الزمنية للمال.
معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث
السابقة والظروف الحالية والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية.

()2

تعديل القروض

تقوم المجموعة أحيا ًنا بإعادة التفاوض أو تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض للعمالء .وعندما يحدث ذلك ،تقوم
المجموعة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تختلف اختالفا ً جوهريا ً عن الشروط األصلية .تقوم المجموعة بذلك من
خالل النظر ،من بين أمور أخرى ،في العوامل التالية:
•
•
•
•
•
•

إذا كان المقترض يواجه صعوبات مالية ،ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاقدية إلى المبالغ
التي يتوقع أن يكون المقترض قادرا ً على سدادها.
ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل العائد على األرباح /القائم على األسهم والتي تؤثر بشكل
جوهري على ملف مخاطر القرض.
تمديد جوهري لفترة القرض عندما ال يواجه المقترض صعوبات مالية.
تغير جوهري في معدل الفائدة.
تغيير عملة القرض.
إدراج ضمانات أو تحسينات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبير على مخاطر االئتمان المرتبطة
بالقروض.

إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري ،تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف
بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات .وبالتالي يعتبر تاريخ
إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة ،وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة
كبيرة في مخاطر االئتمان .ومع ذلك ،تقوم المجموعة أيضًا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر
أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي ،خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء
إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل .ويتم إدراج الفروق في القيمة
الدفترية أيضًا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.
إذا لم تختلف الشروط بشﮐل جوهري ،فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف ،وتقوم المجموعة
بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية علﯽ أساس التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر
التعديل في الربح أو الخسارة.
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الموجودات المالية (تابع)

()2

تعديل القروض (تابع)

يتم إعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل

()3

يُلغى االعتراف بالموجودات المالية ،أو جزء منها ،عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من
الموجودات ،أو عندما يتم تحويلها وإما ( )1تحول المجموعة جميع مخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية ،أو ( )2ال
تحول المجموعة وال تحتفظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية وال تحتفظ المجموعة بالسيطرة .تدخل
المجموعة في معامالت تحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات ولكنها تتحمل التزاما ً تعاقديا ً
بدفع تلك التدفقات النقدية إلى كيانات أخرى وتحول جميع المخاطر والمزايا بصورة جوهرية .تُحتسب هذه المعامالت
على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة:
•
•
•

ليس لديها التزام بسداد المدفوعات ما لم تقم بتحصيل مبالغ معادلة من الموجودات.
ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجودات.
لديها التزام بتحويل أي مبالغ نقدية تحصلها من الموجودات دون تأخير ملموس.

ال يتم إلغاء االعتراف بالضمانات (األسهم والسندات) التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية
ومعامالت االستدانة واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا على أساس
سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً ،وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف .وينطبق ذلك على بعض معامالت
التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة بمزايا ثانوية متبقية.
المطلوبات المالية
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التصنيف والقياس الالحق
يتم االعتراف بالمطلوبات المالية (وتشمل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك ،واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك،
والقروض متوسطة األجل ،وودائع العمالء) مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستثناء التالي:
•

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة :يتم تطبيق هذا التصنيف على المشتقات
والمطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي .إن
األرباح أو الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها
جزئيا ً في الدخل الشامل اآلخر ( التغير في القيمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان) وجزئيا ً في الربح أو الخسارة
(المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوبات) .هذا ما لم يكن مثل هذا العرض من شأنه أن يسفر عن،
أو يزيد ،عدم التطابق المحاسبي ،وفي هذه الحالة يتم عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى التغيرات في
مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة.

()20

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2020إلى 30
يونيو ( 2020تابع)
3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

4-3

المطلوبات المالية (تابع)

التصنيف والقياس الالحق (تابع)
•
•

المطلوبا ت المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات
المطلوبات المالية للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل .في الفترات الالحقة ،تقوم المجموعة بإدراج أي
مصاريف متكبدة على المطلوبات المالية.
عقود الضمان المالي والتزامات القروض.

إلغاء االعتراف
يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو
انقضاء أجله).
عند استبدال دين حالي بدين جديد من ُمقرض جديد ،يتم إلغاء االعتراف بالدين الحالي في البيانات المالية ويتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،وعند تعديل أو استبدال الدين
مع االحتفاظ بالمقرض األصلي ،فإن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن إرشادات محددة حول ما إذا كانت المعاملة
تؤدي إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها بشكل مختلف .ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل
"جوهرياً" أو ما إذا كان قد تم استبدال الدين األصلي بدين آخر بشروط "جوهرية" مختلفة.
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عقود الضمان المالي والتزامات القروض

الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حاملي الضمان عن الخسارة التي
يتكبدونها بسبب إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا ً لشروط أداة الدين .تتمثل التزامات القروض في
التزامات غير قابلة لإللغاء بتقديم اعتماد وفقا ً لشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً.
تقاس عقود الضمان المالي الصادرة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة األعلى لكل من:
-

مبلغ مخصص الخسارة.
صا الدخل المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية
ناق
المبدئي
االعتراف
العالوة المقبوضة عند
ً
رقم .15

تقاس التزامات القروض المقدمة من المجموعة بمبلغ مخصص الخسارة.
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أرباح وخسائر الصرف األجنبي

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري
السائد في نهاية كل فترة تقرير .يشكل عنصر الصرف األجنبي جزءا ً من أرباح أو خسائر القيمة العادلة .وبالتالي،
•

يدرج عنصر الصرف األجنبي
بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةَ ،
في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي.

•

يدرج
بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنوداً نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرَ ،
عنصر الصرف األجنبي في األرباح أو الخسائر الموحد.

•

بالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنودا ً غير نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
يدرج عنصر الصرف األجنبي في بيان الدخل الشامل الموحد.
َ

•

بالنسبة ألدوات الدين المقومة بالعملة األجنبية المقاسة بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير ،يتم تحديد أرباح
درج في بيان األرباح أو الخسائر
وخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالية وت َ
الموحد.
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منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية

باإلضافة إلى المنتجات المصرفية التقليدية ،تقدم المجموعة لعمالئها منتجات مصرفية معينة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة
عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
إن أي مصطلحات اعتيادية مستخدمة فقط ألسباب قانونية أو للشرح أو التوضيح أو جميع ما سبق سيتم اعتبارها بديالً لما
يتوافق معها من الشريعة اإلسالمية ولن تؤثر على المنتجات اإلسالمية أو الوثائق فيما يتعلق بتوافقها مع أحكام الشريعة
اإلسالمية .وتحتسب جميع منتجات الصيرفة اإلسالمية وفقا ً للسياسات المحاسبية المبينة أدناه:
()1

السياسة المحاسبية

تقاس المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي ،ناقصا ً أي مبالغ مشطوبة
ومخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها واإليرادات غير المكتسبة.
معدل الربح الفعلي فهو المعدل الذي يخصم بدقة التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لألصل أو
االلتزام المالي ،أو عند االقتضاء ،على مدى فترة أقصر.
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية وفقا لإليضاح رقم  .)1( 3-3وال يتم
شطب المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية إال عند اإلخفاق في اتخاذ جميع إجراءات العمل الممكنة لتحقيق
االسترداد.
()2

سياسة االعتراف باإليرادات

يتم االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد
باستخدام طريقة الربح الفعلي.
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موجودات تمويلية واستثمارية إسّلمية (تابع)

()2

سياسة االعتراف باإليرادات (تابع)

يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكاليف المعاملة والخصومات أو العالوات
التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الربح الفعلي .إن تكاليف المعاملة هي التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرةً إلى
االستحواذ على أصل مالي أو إصداره أو بيعه.
()3

الودائع اإلسالمية للعمالء والتوزيعات على المودعين

تقاس الودائع اإلسالمية للعمالء مبدئيا ً بالقيمة العادلة التي تمثل عادة المقابل المستلم بعد خصم تكاليف المعاملة المتعلقة
بها مباشرة ،وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.
تحتسب التوزيعات على المودعين (المنتجات اإلسالمية) وفقا ً لإلجراءات القياسية لدى المجموعة وتُعتمد من هيئة الرقابة
الشرعية للمجموعة.
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استثمارات عقارية

االستثمارات العقارية هي العقار ات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال ،بما في
ذلك العقارات قيد اإلنشاء لتلك األغراض .تقاس االستثمارات العقارية مبدئيا ً بسعر التكلفة ،بما في ذلك تكاليف
المعامالت .تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمار العقاري الحالي بتاريخ تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء
شروط االعتراف الالزمة ،وال تشمل النفقات اليومية الخاصة بخدمات االستثمار العقاري .والحقا ً لالعتراف المبدئي،
تقاس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير .وتﺪرج األرباح والﺨﺴائﺮ الﻨاتﺠة
عﻦ الﺘغﻴﺮات في القيمة العادلة لالسﺘﺜﻤارات العقارية في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد في الفترة الﺘي تﻨﺸأ
فﻴها.
يتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما يتم سحبه نهائيا ً من االستخدام وعندما يكون من غير
المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعاده .يتم تسجيل األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن إلغاء االعتراف بالعقار
(المحتسب على أنه الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في بيان األرباح أو الخسائر الموجز
الموحد في الفترة التي يتم فيها إلغاء االعتراف بالعقار.
ال يجرى أي تحويل إلى أو من االستثمارات العقارية إال عندما يحدث تغير في االستخدام يثبته توقف شغل المالك للعقار
أو بدء تأجيره لطرف آخر من خالل اتفاقية إيجار تشغيلي .وفيما يتعلق بتحويل العقارات من فئة االستثمار العقاري إلى
العقار المأهول من المالك ،فإن التكلفة المفترضة لغرض المحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام،
أما إذا حدث العكس تحتسب المجموعة هذا العقار وفقا ً للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات والمعدات حتى تاريخ
التغير في االستخدام .يتم تحديد القيمة العادلة من خالل قيم السوق المفتوحة علﯽ أساس التقييمات التي يقوم بها خبير
المعاينة المستقل واالستشاريين أو أسعار الوسيط.
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عقود اإليجار

تقوم المجموعة بتأجير عدة فروع ومكاتب ومواقع ألجهزة الصراف اآللي .وعادة ما تكون عقود اإليجار لفترات محددة
شهرا إلى  5سنوات ،ولكن قد يكون لها خيارات تمديد .يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس كل
تتراوح من 12
ً
حالة على حدة ويتضمن ذلك مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.
يتم االعتراف باإليجارات على أنها موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة ،في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات
المؤجرة متاحة الستخدام المجموعة .يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل .يتم تحميل
تكلفة التمويل إلى الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة
على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة .يحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر
اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار ،أيهما أقصر ،بطريقة القسط الثابت.
يتم أيضًا تضمين دفعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.
يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار .إذا لم يمكن تحديد هذا السعر ،فسيتم استخدام
معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر ،وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول
على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتمثل فيما يلي:
مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار.
•
أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أي حوافز إيجار مستلمة.
•
يتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط
الثابت كمصاريف في الربح أو الخسارة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة  12شهراً أو أقل.
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 10-3إدارة المخاطر المالية
إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء األمور المبينة في اإليضاح رقم .2-4
11-3

النقد وما في حكمه

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة األخرى لدى
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (باستثناء االحتياطي النظامي) وودائع سوق المال التي تستحق في غضون
درج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.
ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع .ي َ

4

إدارة المخاطر

1-4

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية في حال إخفاق أي من عمالء المجموعة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية
تجاه المجموعة .تنشأ مخاطر االئتمان باألساس من القروض والسلفيات والتزامات القروض الناشئة عن أنشطة اإلقراض
وأنشطة التمويل التجاري والخزينة ،ويمكن أن تنشأ أيضا من الضمانات المالية واالعتمادات المستندية واإلقرارات
والقبوالت .تتعرض المجموعة كذلك لمخاطر ائتمانية أخرى تنشأ من االستثمارات في أدوات الدين والمشتقات وكذلك
األرصدة المستحقة لدى األطراف المقابلة في السوق.
تعتبر مخاطر االئتمان من أكبر المخاطر الفردية التي تواجه المجموعة ،ولذلك فإن اإلدارة تدير تعرضها لمخاطر
االئتمان بعناية وحذر .يتولى قسم مستقل لمخاطر االئتمان مسؤولية منح الموافقات على اإلقراض وكذلك النواحي
التشغيلية لتقارير إجراءات االئتمان المرفوعة إلى الرئيس التنفيذي للبنك .تتركز عملية إعداد السياسات والرقابة عليها
لدى قسم إدارة المخاطر الذي يعد مستقالً عن قسم الموافقة على االئتمان ويعمل تحت اإلشراف المباشر للجنة إدارة
مخاطر المؤسسة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
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مخاطر االئتمان (تابع)

)1

فيما يلي تعرضات مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالقروض والسلفيات:
المرحلة
األولى

قروض وسلفيات (تشمل المنتجات التمويلية
واالستثمارية اإلسّلمية المقاسة بالتكلفة
المطفأة)

 12شهرا

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
المرحلة
المرحلة
الثالثة
الثانية
على مدى
العمر

على مدى
العمر

المجموع

درهم (بالمليون)
إجمالي القيمة الدفترية
(صافي الدخل غير المحقق)
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

70,628
()501
70,127
المرحلة
األولى

قروض وسلفيات (تشمل المنتجات التمويلية
واالستثمارية اإلسّلمية المقاسة بالتكلفة
المطفأة)

 12شهرا ً

5,682
()1,574
4,108

4,349
()2,121
2,228

80,659
()4,196
76,463

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
المرحلة
المرحلة
الثالثة
الثانية
على مدى
العمر

على مدى
العمر

المجموع

درهم (بالمليون)
إجمالي القيمة الدفترية
(صافي الدخل غير المحقق)
مخصص الخسارة
القيمة الدفترية

70,980
()476
70,504

5,674
()1,505
4,169

3,486
()1,992
1,494

80,140
()3,973
76,167

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تم تحويل قروض وسلفيات وموجودات تمويل إسالمي بقيمة
 1,828مليون درهم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ،وبقيمة  43مليون درهم من المرحلة الثانية إلى المرحلة
األولى ،وبقيمة  266مليون درهم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة ،وبقيمة  1,347مليون درهم من المرحلة الثانية
إلى المرحلة الثالثة .يتم اإلفصاح عن الخسائر االئتمانية المتوقعة المسجلة على القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة
المطفأة والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاحين  7و 8على التوالي.
)2
كالتالي:

تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود خارج الميزانية العمومية (االعتمادات المستندية وخطابات الضمان)

المرحلة
األولى
البنود خارج الميزانية العمومية
ضمانات
اعتمادات مستندية

 12شهرا

41,109
6,905
48,014

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
المرحلة
المرحلة
الثالثة
الثانية
على مدى
على مدى
العمر
العمر
درهم (بالمليون)
2,817
1,722
4,539

-

المجموع

43,926
8,627
52,553
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مخاطر االئتمان (تابع)
المرحلة
األولى

البنود خارج الميزانية العمومية

ضمانات
اعتمادات مستندية

 12شهرا

40,882
7,635
48,517

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
المرحلة
المرحلة
الثالثة
الثانية
على مدى
على مدى
العمر
العمر
درهم (بالمليون)
3,040
211
3,251

-

المجموع
43,922
7,846
51,768

خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تم تحويل تعرضات لبنود خارج الميزانية العمومية (اعتمادات
مستندية وخطابات ضمان) بقيمة  537مليون درهم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية وبقيمة  73مليون درهم من
المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى .بلغ إجمالي المخصص المرصود لتعرضات البنود خارج الميزانية العمومية
(االعتمادات المستندية وخطابات الضمان) ما قيمته  152مليون درهم كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر :2019
 159مليون درهم).
كما في  30يونيو  ،2020تم تصنيف موجودات أخرى وقبوالت تشمل موجودات مالية بقيمة  15,915مليون
)3
درهم ضمن المرحلة األولى ،وبقيمة  806مليون درهم ضمن المرحلة الثانية ،وبقيمة  440مليون درهم ضمن المرحلة
الثالثة .تم تحويل تعرض بقيمة  104مليون درهم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية خالل فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو  .2020لم تكن هناك أي تحويالت بين المراحل خالل الفترة المنتهية في  30يونيو  .2020بلغ إجمالي
المخصص ضمن الموجودات األخرى ما قيمته  452مليون درهم كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر 458 :2019
مليون درهم).
كما في  30يونيو  ،2020سجلت المجموعة خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة  191مليون درهم ( 31ديسمبر
)4
 109 :2019مليون درهم) فيما يتعلق بالودائع واألرصدة المستحقة من البنوك وبقيمة  44مليون درهم ( 31ديسمبر
 26 :2019مليون درهم) فيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة .خالل فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو  ،2020تم تحويل الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بقيمة  204مليون درهم من المرحلة
األولى إلى المرحلة الثانية ،وبقيمة  4مليون درهم من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى .لم تكن هناك أي تحويالت
أخرى بين المراحل خالل الفترة المنتهية في  30يونيو .2020
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إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي

من المتوقع أن تكون التبعات االقتصادية ألزمة كوفيد 19-كبيرة وتتطور بسرعة في الوقت الحالي .قدمت الجهات
التنظيمية والحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات .كما في  30يونيو
 ،2020استخدمت المجموعة  1.85مليار درهم من تسهيل السندات الصفرية بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجّهة
الخاصة بمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي التي تم إطالقها في أبريل  2020كتدبير مضاد لكوفيد .19 -إن
تسهيل السندات الصفرية مضمون بموجودات مالية أخرى مقاس ة بالتكلفة المطفأة وموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
كما هو مبين في اإليضاح رقم (6و) ويستحق هذا التسهيل السداد قبل  31ديسمبر .2020
تواصل المجموعة مراقبة وتقييم تأثير أزمة كوفيد19 -عن كثب على المحافظ االئتمانية والمستويات اإلجمالية لمخاطر
االئتمان .زادت المجموعة تواتر مراجعات المحفظة من أجل تحديد وتقييم مخاوف ائتمانية محددة ناتجة عن األزمة،
وخاصة للعمالء في قطاعات الطيران والضيافة والسفر والسياحة وتجارة التجزئة .باإلضافة إلى ذلك ،اتخذت المجموعة
خطوات استباقية إلدارة قضايا االئتمان الناشئة عن كوفيد 19 -بطريقة عادلة لعمالئها وتخدم أيضًا مصالح المجموعة.
بشكل عام ،تواصل المجموعة تطبيق حكم سليم في فهم وتقييم تأثير كوفيد 19 -على التدفقات النقدية لعمالئها والجدارة
االئتمانية.

أثر فيروس كوفيد  19 -على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
لدى المجموعة حوكمة متينة لضمان مالءمة إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وتقديرات الخسائر االئتمانية
المتوقعة الناتجة في جميع األوقات .وعلى وجه التحديد ،يشرف المنتدى التنفيذي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
("المنتدى") على جميع جوانب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9يترأس المنتدى مدير مخاطر المجموعة
ويشارك المدير المالي ورئيس االئتمان ورؤساء أقسام العمل كأعضاء .تقوم المجموعة من خالل المنتدى بمراجعة مدى
مالءمة المعطيات والمنهجية للخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9على أساس
مستمر.
اعترافا ً بعدم اليقين االقتصادي الكبير بسبب أزمة كوفيد 19 -والتحدي المرتبط بتطبيق مبادئ ومتطلبات المعيار الدولي
للتقارير المالية  9في ظل هذه الظروف ،قام كل من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي للخدمات
المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية بشكل مشترك بإصدار مذكرة إرشادية للبنوك وشركات التمويل (" التوجيه المشترك
") في اإلمارات العربية المتحدة في  15أبريل  2020تتعلق بتقدير أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حول
الخسائر االئتمانية المتوقعة في سياق أزمة كوفيد .19-أخذت المجموعة في االعتبار أحكام التوجيه المشترك في جميع
مجاالت إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وفي تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للربع الثاني.
باإلضافة إلى ذلك ،تواصل المجموعة مراجعة مدى مالئمة مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ضوء التغيرات
في ملف المخاطر وأي زيادة فعلية ومتوقعة في مخاطر االئتمان .يتضمن هذا التقييم مراجعة تفصيلية للتأثيرات المحتملة
لكوفيد 19 -على العمالء الفرديين وقطاعات الصناعة.
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نتيجة المراجعة كالتالي:
1
2

تصنيف العمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع إلى مجموعتين؛ (أ) المجموعة األولى :العمالء المتأثرين بشكل
مؤقت وخفيف؛ (ب) المجموعة الثانية :العمالء المتأثرين بشكل كبير.
دمج االعتبارات التقديرية ضمن إجمالي الخسائراالئتمانية المتوقعة لعكس التدهور المحتمل في بيئة االقتصاد
الكلي ومخاطر االئتمان المتقدمة داخل محافظها االئتمانية.

تم تجميع العمالء على أساس تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع .طبقت
المجموعة المعرفة بعمالئها والحكم في تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وما إذا كان تأثير كوفيد 19 -مؤقتًا أو
لفترة أطول .على وجه التحديد ،تم تصنيف العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا قيودًا في السيولة دون تغييرات جوهرية في
الجدارة االئتمانية في المجموعة األولى .بالنسبة لهؤالء العمالء ،ترى المجموعة أنه على الرغم من تعرضهم لتأجيل
تدهورا غير كافٍ في جودة االئتمان لبدء ترحيل المرحلة .من ناحية أخرى ،تم تصنيف العمالء الذين
الدفع ،إال أن هناك
ً
يُتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية لهم فيما وراء مشكالت السيولة كمجموعة ثانية .ويساعد تجميع
المقترضين في النهاية على تحديد ما إذا كانت ترحيل المرحلة مطلوبة.
كما في  30يونيو  ،2020فيما يلي نسبة العمالء المستفيدين من التأجيالت مع تعرضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة:
المجموعة األولى
القطاع

التصنيع
اإلنشاءات
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
المؤسسات المالية
األفراد*
الرهن العقاري السكني*
الحكومة والمؤسسات ذات الصلة

إجمالي مجموع
القيمة الدفترية

إجمالي القيمة
الدفترية

المجموعة الثانية

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة

11,102
11,013
14,938
3,782
9,761
1,774
9,085
6,732

640
848
3,354
258
2,332
32
2,530
1,280

درهم (بالمليون)
3
6
42
10
10
1
88
4

12,919
81,106

11,274

164

إجمالي
القيمة
الدفترية

الخسائر
االئتمانية
المتوقعة

64
61
115
52
666
159

3
10
10
1
38
1

1,117

63

*تشمل الفئتان أعاله "األفراد" و"الرهن العقاري السكني" باألساس محفظة األفراد الخاصة بالبنك.
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أثر فيروس كوفيد  19 -على قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة (تابع)
قام البنك بتأجيل دفعات للعمالء بما يتماشى مع برامج اإلعفاءات االقتصادية المعلنة عبر البلدان التي يعمل فيها البنك.
وبسبب تأجيل الدفعات ،تم تعديل التدفقات النقدية التعاقدية من هذه التعرضات االئتمانية (إجمالي قيمة دفترية تبلغ 6.4
مليار درهم) وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9قامت المجموعة بإدراج خسارة تعديل بقيمة  94مليون درهم ،تم
إدراجها كجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو موضح في اإليضاح رقم .1-4

معقولية تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيد19 -
تقوم المجموعة عادة ً بإجراء تحليل تاريخي واستخدام توقعات االقتصاد الكلي المستقبلية لتحديد المتغيرات االقتصادية
الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان و الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل محفظة على حدة .يتم استخدام هذه
المتغيرات االقتصادية لتقدير احتمالية التعثر والتعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر للمقترضين
واألدوات في إطار مجموعة من السيناريوهات المتفائلة واألساسية والمتشائمة .ثم يتم استخدام السيناريو االنعكاسي
المرجح بشكل مناسب لتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة .باإلضافة إلى ذلك ،يتطلب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة بنا ًء على الظروف االقتصادية الحالية والمتوقعة .من أجل تقييم الخسائر
االئتمانية المتوقعة في ظل الظروف االقتصادية المتوقعة ،تستخدم المجموعة عدة سيناريوهات اقتصادية بدرجات متفاوتة
الشدة ،وباحتماليات مناسبة ،للتأكد من أن تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل مجموعة من النتائج االقتصادية
المحتملة .نتيجة لعدم اليقين المرتبط بانتشار كوفيد ،19 -ليس من الممكن دمج معلومات االقتصاد الكلي والمعلومات
المستقبلية بشكل موثوق في تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة .ومع ذلك ،فقد اختارت المجموعة بدالً من ذلك تطبيق
االعتبارات التقديرية ضمن إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9مما أدى إلى خسائر ائتمانية متوقعة إضافية بقيمة
 500مليون درهم للمجموعة على النحو التالي:
1

احتمالية أكبر لسيناريو متشائم يتكشف خالل  2020وما بعدها .وبنا ًء على ذلك ،زادتد المجموعة نسبة احتمالية
السيناريو المتشائم إلى  ٪ 80في تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة .يمثل السيناريو األساسي النسبة المتبقية
التي تبلغ  ،٪20نتج عن الزيادة في نسبة احتمالية السيناريو المتشائم زيادة تبلغ  300مليون درهم في
الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة.

2

مبلغ  200مليون درهم ليعكس الزيادة المحتملة في مخاطر االئتمان التي تُعزى إلى عمالء محددين ذوي
مخاطر عالية.

فيما يتعلق بالنقطة  )2أعاله ،قامت المجموعة بإجراء مراجعات لمحفظة االئتمان بشكل رئيسي من خالل مراجعة
إشارات اإلنذار المبكر والعمالء ذوي المخاطر العالية .كجزء من هذه العملية ،نظرت المجموعة بشكل فردي في عدد
العمالء الشركات واألفراد الذين من المحتمل أن يواجهوا صعوبات مالية .ونتيجة لهذا التقييم ،توصلت المجموعة إلى
تقدير انخفاض في القيمة إضافي بقيمة  200مليون درهم .باإلضافة إلى تحليل الحساسية على أساس القطاع ،قامت
المجموعة أيضا ً بإجراء تقييم ائتمان مستهدف على مستوى العميل في تقدييرها للخسائر االئتمانية المتوقعة اإلضافية بقيمة
 200مليون درهم .ت خضع االعتبارات التقديرية بطبيعتها لمستويات عالية من التقدير ولذلك ،تستمر المجموعة في
مراجعة وإعادة تقييم مستوى االعتبارات التقديرية بانتظام كلما توافرت معلومات جديدة.
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معقولية تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيد( 19 -تابع)
كما في  30يونيو  ،2020االعتبارات حسب الفئات كالتالي:
إجمالي
القيمة
الدفترية

قروض وسلفيات (تشمل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة
بالتكلفة المطفأة)
مبالغ مستحقة من البنوك
موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
البنود خارج الميزانية العمومية

81,106
25,300
10,559
52,553
169,518

مجموع
االعتبارات
درهم (بالمليون)

337
106
16
41
500

فيما يتعلق بالتغيير في احتماليات سيناريو االقتصاد الكلي ،ال يزال نطاق وتوقيت االنتعاش االقتصادي غير معروف في
هذه النقطة الزمنية ويعتمد على عوامل مختلفة ،مثل التخفيف الكامل لقيود اإلغالق (عبر المناطق الجغرافية التي تعمل
فيها المجموعة) ،والعودة إلى الوضع الطبيعي لمختلف القطاعات وسهولة السفر الجوي .سيكون التأثير العام للوضع
الحالي  ،بما في ذلك التخفيف من المخاطر المحققة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير اإلغاثة لالقتصاد ،أكثر
وضو ًحا مع مرور الوقت .وبالنظر إلى عدم اليقين حول هذه العوامل ،تشعر المجموعة أنه من السابق ألوانه تطبيق
السيناريو المتشائم بنسبة  ٪100في هذه النقطة الزمني ة .ومع ذلك ،من منظور تحليل الحساسية ،في حال تغير السيناريو
المتشائم بنسبة  ،٪10- /٪10+فستتغير الخسائر االئتمانية المتوقعة بنسبة  55 - /+مليون درهم.

إدارة السيولة
تتأثر البنوك اإلماراتية بالضغوط العالمية في األسواق الناجمة عن أزمة كوفيد .19 -ومع ذلك  ،فإن االنتعاش التدريجي
في أسعار النفط إلى جانب تجدد إمكانية وصول سيادات دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات المالية إلى أسواق
رأس المال الدولية ،خففت من بعض المخاوف المتعلقة بالتمويل وسيولة القطاع المصرفي لحكومات دول مجلس التعاون
الخليجي  .في هذه البيئة ،اتخذ بنك المشرق تدابير إلدارة سيولته بعناية .لقد اجتمعت لجنة الموجودات والمطلوبات التابعة
للبنك بانتظام مع التركيز األساسي على مراقبة التدفقات النقدية والتنبؤات ،في جميع الواليات القضائية التي يعمل فيها
البنك .عزز البنك مصد السيولة بشكل كبير من خالل رفع الودائع.
تبنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نه ًجا استباقيًا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد ،وخاصة إلى
القطاعات التي تأثرت بشدة بأزمة كوفيد .19-وأعلن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي عن خطة دعم
اقتصادي موجهة شاملة اعتبارا ً من  15مارس  ،2020مما سمح لبنوك اإلمارات العربية المتحدة بالوصول إلى تمويل
بتكلفة صفرية وهو ما يعود بالنفع على عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األصلية والفائدة .كما قام المصرف
المركزي بخفض متطلبات االحتياطي مقابل أرصدة الحسابات الجارية وودائع االدخار ،مما يوفر دفعة فورية لسيولة
البنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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إدارة السيولة (تابع)
ومن أجل السماح للبنوك باالستفادة من السيولة التي تم تحريرها على هذا النحو ،تم تخفيض الحد األدنى لنسب السيولة
(معدل تغطية السيولة ومعدل الموجودات السائلة المؤهلة) بنسبة  .٪30إن هذه التدابير المذكورة أعاله من قبل مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب اإلدارة الحكيمة للسيولة من قبل البنك ساعدت على ضمان قدرة البنك على
تلبية متطلبات الخدمات المصرفية لعمالئه بشكل فعال ودون انقطاع.

التخطيط الستمرارية األعمال
في حين أن العالم يواصل االستجابة والتكيف مع التحديات غير المسبوقة الناجمة عن كوفيد ،19 -قامت اإلمارات العربية
المتحدة بصياغة استجابة منهجية على المستوى االتحادي ومستوى اإلمارات .يقوم البنك بمراقبة الوضع عن كثب ،وقد
دشن البنك إجراءات إلدارة األزمة لضمان سالمة وأمن موظفي البنك وتلقي عمالئنا خدمة دون انقطاع .تشكلت فرقة
عمل تضم ممثلين من جميع قطاعات البنك لمراقبة وضع فيروس كوفيد19 -بانتظام واتخاذ القرارات في الوقت المناسب
لحل أي مشكالت.
تم تنفيذ خطط استمرارية األع مال للعمل عن بعد بنجاح في جميع قطاعات البنك ،حيث يعمل غالبية الموظفين من المنزل
دون أي انقطاع في العمليات التجارية أو خدمة العمالء .تم تنفيذ بروتوكوالت العودة إلى المكتب بطريقة تدريجية تتماشى
مع اللوائح الحكومية المعمول بها ،مع إعطاء األولوية إلى سالمة وأمن موظفي البنك .يواصل البنك مراقبة التطورات
المحلية التي تؤثر على مكاتبنا في جميع أنحاء العالم .تواصل العمالء بنجاح وسالسة مع البنك من خالل مجموعة كاملة
من القنوات بما في ذلك القنوات الرقمية وعبر اإلنترنت .يتم الحفاظ على مستويات الخدمة ،وحل شكاوى العمالء وفقًا
التفاقيات مستوى الخدمة ،ويواصل البنك ضمان قدرة العمالء على تلبية متطلباتهم المصرفية بطريقة خالية من المتاعب.
حافظ البنك على بروتوكوالت أمنية قوية مع مراقبة إلكترونية محسنة ضد التهديدات السيبرانية الخارجية خالل هذه
األوقات .كانت إمكانات العمل عن بعد تعمل بطريقة آمنة وكانت محمية بالكامل باستخدام مصادقة بعوامل متعددة
والشبكات الخاصة االفتراضية واالتصاالت المشفرة .عالوة ً على ذلك ،حرص البنك أيضا ً على أن يكون أمن شبكته ،بما
في ذلك نظام أسماء النطاقات ،مرنا ً بحيث يتحمل رفض الخدمة الموزعة وغيرها من الهجمات السيبرانية.

تأثير كوفيد  19 -على شركة التأمين التابعة للمجموعة
أتاحت شركة التأمين التابعة للبنك ("الشركة التابعة") إمكانية االتصال عن بُعد لـ  ٪95من موظفيه كجزء من مبادرة
إدارة استمرارية األعمال لضمان عدم انقطاع خدمة العمالء وعملياتهم .وقد أدى ذلك إلى قيام الشركة التابعة بتقديم
التزامات بمستوى الخدمة لعمالئها في العديد من مجاالت األعمال.
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تأثير كوفيد  19 -على شركة التأمين التابعة للمجموعة (تابع)
الحظت الشركة التابعة بشكل رئيسي زيادة في مطالبات وقف األعمال ومطالبات الرعاية الصحية بسبب كوفيد.19 -
تراقب الشركة التابعة تجربة الخسارة وتقوم بتعزيز احتياطياتها الفنية بشكل مناسب كما في  30يونيو  .2020من
المتوقع أن يكون التأثير على التأمين على الحياة ضئيالً في هذه المرحلة.
إطارا قويًا لتحديد مدى القدرة على تحمل المخاطر وحدود رأس المال بنا ًء على
منذ  ،2019طورت الشركة التابعة
ً
مخاطر الوباء وسيناريوهات تحمل المخاطر األخرى .بعد النظر في تأثير كوفيد ،19-أعادت الشركة التابعة تقييم بيئة
الرقابة الخاصة بها حول االحتيال وأمن المعلومات لضمان وجود ضوابط رقابية كافية وإجراء مراجعات أكثر انتظا ًما
على شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية للطرف المقابل والمقاييس المالية والتوقعات االئتمانية
والتغيرات على هياكلها ،إن وجدت .كما قامت الشركة التابعة بتحديث قائمة الضمانات الخاصة بشركة إعادة التأمين من
أجل معالجة آثار كوفيد .19 -تحتوي قائمة الضمانات الحالية على أكثر من  ٪95من ضمانات إعادة التأمين المصنفة
"أ".
في موازاة ذلك ،ال يزال لدى الشركة التابعة عملية تحصيل ومراقبة قوية لالئتمان .وقد أدى المزيد من التحسين والتطوير
لتعزيز العمليات والضوابط االئتمانية إلى إدارة ذمم مدينة تتسم بالكفاءة وخفض دورة االئتمان .وبالتالي ،على الرغم من
الظروف االقتصادية غير المستقرة ،استمرت الشركة التابعة بعملية تحصيل قوية طوال الفترة .كما ساهمت التدابير
المتخذة أعاله في تقليل التأثير على مخصص انخفاض القيمة المدرج خالل الفترة .ومع ذلك ،تراقب الشركة التابعة
باستمرار التأثير على الذمم المدينة باستخدام نموذج خسائر ائتمانية متوقعة قوي لحساب مخصص انخفاض القيمة.
وبالمثل ،تم تقييم المحفظة االستثمارية للشركة التابعة التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج خسائر ائتمانية
اعتبارا من تاريخ التقرير واستنادا ً إلى النتائج ،قامت الشركة التابعة باتخاذ مخصصات
متوقعة قوي مع معطيات محدثة
ً
ضا بتقييم محفظة
كافية لخسائر انخفاض القيمةوهي غير جوهرية كما في  30يونيو  .2020كما قامت الشركة التابعة أي ً
حقوق الملكية غير المدرجة مقابل أحدث المعطيات المتاحة ،كما قامت أيضا ً بإجراء أبحاث السوق الخاصة بالشركات
المستثمر فيها األساسية .يتم تقييم االستثمارات العقارية على أساس سنوي من قبل شركات التقييم المؤهلة دوليًا التي تطبق
معايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين وفقًا للتعليمات المالية المعمول بها في شأن شركات التأمين
في دولة اإلمارات العربية المتحدة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم اإلدارة بإجراء أبحاث السوق على العقارات على مدار السنة
لتقييم أي تطورات مهمة في السوق .تعتقد الشركة التابعة أن القيم العادلة المدرجة لكل من االستثمارات غير المدرجة
واالستثمارات العقارية تعكس ظروف السوق الحالية ،ويتوجب عليها أيضًا إجراء تقييم خارجي مستقل في نهاية السنة.
ال يزال مركز السيولة للشركة التابعة قويًا .عالوة على ذلك ،قامت الشركة التابعة بإجراء اختبارات ضغط لتقييم المرونة
من حيث االمتثال للمالءة ،والتي ال تزال قوية بعد النظر في التأثير الحالي لألزمات .مع استمرار تطور الوضع،
ستواصل الشركة التابعة مراقبة الوضع عن كثب.
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4

إدارة المخاطر

3-4

مخاطر االمتثال

(تابع)

مطلوبات طارئة
في عام  ،2015أدرك البنك أن بعض أنشطة معالجة المدفوعات بالدوالر األمريكي والتي تتضمن السودان قد تكون
انتهكت قوانين العقوبات األمريكية السارية في ذلك الوقت .يتعاون البنك بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية اإلماراتية
واألمريكية في هذا الصدد وقد قام بتعين مستشارين قانونيين خارجيين للمساعدة في مراجعة هذه المعامالت التي أجريت
قبل مارس  ،2009بما في ذلك االمتثال لقوانين العقوبات األمريكية وعمليات االمتثال الخاصة به.
وفي عام  ،2018قدم البنك رسميًا نتائج المراجعة إلى الجهات التنظيمية في اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة.
قامت الجهات التنظيمية األمريكية بمراجعة تقارير البنك ،والمناقشات مستمرة مع الجهات التنظيمية األمريكية.
لذلك ،فإنه من السابق ألوانه تحديد مقدار العقوبة التي قد تفرضها الجهات التنظيمية في الواليات المتحدة األمريكية ،إن
وجدت ،في هذه الفترة.

5

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

إ ن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
وفي سبيل إعداد هذه ا لمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ،فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق
السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019باستثناء التقديرات المبينة أدناه.
1-5

تقييم نموذج األعمال

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية على نتائج اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد واختبار نموذج
األعمال .تحدد المجموعة نموذج األعمال ليعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال
معين .يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس
أدائها ،والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيف تتم إدارتها .تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة
بالتكلفة المطفأة والتي تم إلغاء االعتراف بها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف
من األعمال الذي من أجله تم االحتفاظ باألصل.
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5

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة (تابع)

1-5

تقييم نموذج األعمال (تابع)

تعتبر المراقبة جز ًءا من تقييم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ
تغييرا مستقبليًا
بالموجودات المالية المتبقية مناسبًا وإذا لم يكن مناسبا ،ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي
ً
لتصنيف تلك الموجودات.
2-5

قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

عند إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ،قامت اإلدارة ببعض االفتراضات اإلضافية فيما يتعلق بقياس
الخسائر االئتمانية المتوقعة .يتم شرح تفاصيل المعطيات واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسائر
االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم .4
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6
(أ)

موجودات مالية أخرى
فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى للمجموعة:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
( )1موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
سندات دين
أسهم
صناديق مشتركة وأخرى

575,954
8,340
553,879
1,138,173

876,295
15,235
599,310
1,490,840

( )2موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
2,163,843
سندات دين
448,973
أسهم
2,612,816
()2,337
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة
2,610,479

2,467,125
565,073
3,032,198
()872
3,031,326

3,748,652

4,522,166

10,559,229
()43,910
10,515,319

10,901,518
()26,365
10,875,153

14,263,971

15,397,319

مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة (أ)
( )3موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة
سندات دين
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة
مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة (ب)
مجموع الموجودات المالية األخرى [(أ) ( +ب)]

(ب)

فيما يلي التحليل الجغرافي للموجودات المالية األخرى:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

األرصدة داخل اإلمارات العربية المتحدة
األرصدة خارج اإلمارات العربية المتحدة
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة

2,414,700
11,895,518
14,310,218
()46,247
14,263,971

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
3,168,810
12,255,746
15,424,556
()27,237
15,397,319
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6

موجودات مالية أخرى (تابع)

(ج)

خالل الفترة من  1يناير  2020إلى  30يونيو  ،2020تم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة من
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  21مليون درهم (الفترة
المنتهية في  30يونيو  20 :2019مليون درهم) ضمن صافي إيرادات االستثمار في بيان األرباح أو الخسائر
الموجز الموحد.

(د)

تتضمن الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبلغ  191مليون درهم
( 31ديسمبر  202 :2019مليون درهم) والذي يمثل االستثمار في صندوق مكاسب للنمور العربية وصندوق
مكاسب للدخل وصندوق المشرق العالمي وصندوق المشرق اإلسالمي للدخل .تتم إدارة هذه الصناديق من قبل
المجموعة ،وتستند القيمة العادلة لهذه الصناديق على سعر السوق المدرج.

(هـ)

في  30يونيو  ، 2020تتضمن بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة ،سندات دين بقيمة اسمية إجمالية تبلغ  306مليون درهم (قيمة عادلة تبلغ  316مليون درهم)
[ 31ديسمبر  :2019قيمة اسمية تبلغ  1,097مليون درهم (قيمة عادلة تبلغ  1,119مليون درهم)] مقدمة
كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك ("الشراء العكسي") بقيمة  941مليون
درهم ( 31ديسمبر  1,089 :2019مليون درهم).

(و)

في  30يونيو  ، 2020تتضمن بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المقاسة
بالقيمة العادلة ،سندات دين بقيمة اسمية إجمالية تبلغ  1,774مليون درهم (قيمة هامشية تبلغ  1,702مليون
درهم) [ 31ديسمبر  :2019قيمة اسمية تبلغ ال شيء درهم (قيمة هامشية تبلغ ال شيء درهم)] مقدمة
كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
("الشراء العكسي") بقيمة  1,700مليون درهم ( 31ديسمبر  :2019ال شيء درهم).

(ز)

خالل الفترة ،قامت المجموعة بمراجعة محفظتها وبيع بعض الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة
المطفأة ،مما أدى إلى ربح بقيمة  59مليون درهم ناتج عن البيع.

7

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة

(أ)

فيما يلي تحليل قروض وسلفيات المجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

قروض
سحوبات على المكشوف
بطاقات ائتمان
أخرى
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة

56,078,755
6,261,292
1,669,786
800,195
64,810,028
()4,047,006
60,763,022

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
57,183,573
5,825,415
1,887,551
658,109
65,554,648
()3,844,371
61,710,277
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7

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

(ب)

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

التصنيع
اإلنشاءات
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
المؤسسات المالية
األفراد
الرهن العقاري السكني
الحكومة والمؤسسات ذات الصلة
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة

(ج)

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

10,510,737
6,754,914
12,934,427
3,350,561
5,997,052
809,103
7,531,785
5,563,306
11,358,143
64,810,028
()4,047,006
60,763,022

9,656,978
6,956,626
12,296,598
3,265,643
6,724,938
831,689
8,176,471
5,505,912
12,139,793
65,554,648
()3,844,371
61,710,277

فيما يلي تحليل مخصص االنخفاض في القيمة على القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع
العمل:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

التصنيع
اإلنشاءات
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
المؤسسات المالية
األفراد
الرهن العقاري السكني
الحكومة والمؤسسات ذات الصلة

378,282
349,452
314,592
92,302
332,436
118,214
1,227,906
139,290
1,094,532
4,047,006

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
287,053
361,791
223,310
78,539
336,175
95,181
1,094,070
107,730
1,260,522
3,844,371
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7
(د)

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)
فيما يلي الحركات في مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد المعلقة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة  /السنة
فوائد معلقة
تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى
المحذوف خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

3,844,371
651,431
146,866
3,806
()599,468
4,047,006

3,480,583
830,925
147,990
31,244
()646,371
3,844,371

(هـ)

يشمل مخصص االنخفاض في القيمة مخصصا ً محدداً بقيمة  2,049مليون درهم لقروض المجموعة المدرجة
ضمن المرحلة الثالثة كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر  1,910 :2019مليون درهم).

8

منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأة

(أ)

فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة بالمجموعة:

التمويل
المرابحة
اإلجارة
االستثمار
الوكالة
المجموع
ناقصا :إيرادات غير مكتسبة
مخصص االنخفاض في القيمة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

9,754,137
6,121,688
15,875,825

8,798,444
5,824,623
14,623,067

420,195
420,195

271,835
271,835

16,296,020

14,894,902

()446,730
()148,720
15,700,570

()309,555
()128,590
14,456,757
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منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

(ب)

فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

التصنيع
اإلنشاءات
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
المؤسسات المالية
األفراد
الرهن العقاري السكني
الحكومة والمؤسسات ذات الصلة
المجموع
ناقصا :إيرادات غير مكتسبة
مخصص االنخفاض في القيمة

(ج)

822,319
4,258,044
2,003,397
431,827
3,399,284
1,098,810
1,553,091
1,168,545
1,560,703
16,296,020
()446,730
()148,720
15,700,570

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
634,654
4,003,630
1,832,296
312,759
3,230,516
1,079,112
1,231,533
1,158,522
1,411,880
14,894,902
()309,555
()128,590
14,456,757

فيما يلي تحليل مخصص االنخفاض في القيمة على المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة
المطفأة حسب قطاع العمل:

التصنيع
اإلنشاءات
التجارة
النقل واالتصاالت
الخدمات
المؤسسات المالية
األفراد
الرهن العقاري السكني
الحكومة والمؤسسات ذات الصلة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

3,652
33,208
37,643
12,815
9,207
5,275
6,768
38,604
1,548
148,720

43,756
15,285
10,594
1,299
9,109
3,716
9,533
34,667
631
128,590
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(د)

منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)
الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة
كالتالي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة  /السنة
أرباح معلقة
تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى
المحذوف خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

128,590
62,785
8,210
()50,865
148,720

139,056
47,611
2,716
()10,000
()50,793
128,590

(هـ)

يشمل مخصص االنخفاض في القيمة مخصصا ً محددا ً بقيمة  73مليون درهم للتعرضات التمويلية واالستثمارية
اإلسالمية للمجموعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثة كما في  30يونيو  31( 2020ديسمبر  83 :2019مليون
درهم).

9

استثمارات عقارية
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

بالقيمة العادلة
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
استبعاد خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

473,591
473,591

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
489,885
()13,844
()2,450
473,591

إن جميع االستثمارات العقارية لدى المجموعة هي عقارات بنظام التملّك ال ُحر وتقع في اإلمارات العربية المتحدة.
تم التوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر  2019استنادًا إلى أعمال التقييم المنجزة من قبل
خبراء التقييم الخارجيين ،كما أنها متوافقة مع معايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين .ويتمتع
خبراء التقييم الذين يقومون بالتقييم بالمؤهالت والمهارات والفهم والمعرفة الالزمة إلجراء التقييم بكفاءة ولديهم خبرات
حديثة في سوق العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهم خبراء مستقلون عن المجموعة .تستند القيمة العادلة
لالستثمارات العقارية للمجموعة على معطيات السوق الجديرة بالمالحظة ،أي المستوى الثاني .قامت اإلدارة بتقييم القيمة
العادلة لالستثمارات العقارية وتقارب القيمة الدفترية القيمة العادلة كما في  30يونيو .2020
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ممتلكات ومعدات

خالل الفترة ،قامت المجموعة بشراء أنواع مختلفة من الممتلكات والمعدات بقيمة  156مليون درهم (الفترة المنتهية في
 30يونيو  193 :2019مليون درهم) وقامت باستبعاد ممتلكات ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ ال شيء (الفترة المنتهية
في  30يونيو  4 :2019مليون درهم).

11

ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

فيما يلي تحليل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك:

ألجل
تحت الطلب
مربوطة ليوم

12

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

8,818,806
1,747,062
3,573,651
14,139,519

6,802,998
1,987,182
2,394,316
11,184,496

ودائع العمّلء

فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

حسابات جارية وحسابات أخرى
حسابات توفير
ودائع ألجل

13

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

36,151,452
3,358,364
45,087,071
84,596,887

32,488,830
2,885,960
41,064,782
76,439,572

الودائع اإلسّلمية للعمّلء

فيما يلي تحليل الودائع اإلسالمية للعمالء:

حسابات جارية وحسابات أخرى
حسابات توفير
ودائع ألجل

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

2,544,280
125,666
11,288,466
13,958,412

2,554,782
123,388
11,851,091
14,529,261
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سندات متوسطة األجل

سندات متوسطة األجل

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

9,781,372

11,838,757

فيما يلي آجال استحقاق السندات متوسطة األجل الصادرة بموجب البرنامج:
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم
السنة
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2029

908,300
2,047,633
1,880,478
355,875
3,937,444
614,770
36,872
9,781,372

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
4,370,545
1,624,111
1,780,371
250,557
3,775,725
37,448
11,838,757

قامت المجموعة بتأسيس برنامج سندات متوسطة األجل باليورو بمبلغ  5مليار دوالر أمريكي ( 18.37مليار درهم)
بموجب اتفاقية بتاريخ  15مارس .2010
خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  ،2020تم إصدار سندات جديدة متوسطة األجل بقيمة  1.4مليار درهم وتم
استرداد سندات متوسطة األجل بقيمة  3.5مليار درهم.

15

رأس المال المصدر والمدفوع

كما في  30يونيو  ،2020بلغ عدد األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل  177,530,823سهما ً بقيمة  10درهم
للسهم الواحد ( 31ديسمبر  177,530,823 :2019سهما ً عاديا ً بقيمة  10درهم للسهم الواحد).
خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد في  9مارس  ،2020اعتمد المساهمون توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٪40
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2019ديسمبر  :2018توزيعات أرباح نقدية بنسبة  )٪40من رأس المال المصدر
والمدفوع بقيمة  710مليون درهم ( 31ديسمبر  710 :2018مليون درهم).
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الحصص غير المسيطرة
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
ربح الفترة  /السنة
(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

17

710,348
41,189
()29,798
721,739

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم
621,585
()49
70,948
17,864
710,348

مصاريف عمومية وإدارية

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية مكافآت اإلدارة العليا وأتعابا ً ألعضاء مجلس اإلدارة بقيمة  20مليون درهم لفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  76 :2019مليون درهم).

18

ربحية السهم

تُحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الربح العائد إلى ُم ّالك الشركة األم على المتوسط المرجّح لعدد األسهم
العادية المصدرة خالل الفترة.
لفترة الستة أشهر
المنتهية في
 30يونيو
 30يونيو
2019
2020
(غير مدققة)
(غير مدققة)
ربح الفترة (بآالف الدراهم) (العائد إلى ُمالك الشركة األم)
المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
الربحية األساسية للسهم (بالدرهم)

535,131
177,530,823
3.01

1,221,637
177,530,823
6.88

لم تكن هناك أي أسهم لها تأثير مخفض محتمل كما في  30يونيو  2020و 30يونيو .2019
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نقد وما في حكمه

يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والحسابات الجارية واألرصدة األخرى لدى البنوك المركزية وشهادات
اإليداع واألرصدة لدى البنوك وإيداعات سوق المال التي تستحق خالل ستة أشهر من تاريخ اإليداع كما يلي:

نقد في الصندوق
حسابات جارية وأرصدة أخرى لدى
البنوك المركزية
شهادات إيداع تستحق خالل  3أشهر
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك تستحق خالل 3
أشهر
أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالية خالل
 3أشهر
اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك تستحق خالل 3
أشهر

20

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

 30يونيو
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

802,785

908,016

769,863

20,663,765
6,000,000

10,508,330
1,050,000

5,136,275
-

10,923,855

10,300,461

16,011,450

()7,260,805

()7,046,618

()7,820,175

()647,040
30,482,560

()377,572
15,342,617

()581,603
13,515,810

مطلوبات طارئة

فيما يلي تحليل المطلوبات الطارئة للمجموعة:

ضمانات
اعتمادات مستندية

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

43,925,426
8,627,250
52,552,676

43,922,209
7,845,546
51,767,755
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األدوات المالية المشتقة

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم
محتفظ بها لغرض المتاجرة:
عقود صرف أجنبي آجلة
خيارات صرف أجنبي (مشتراة)
خيارات صرف أجنبي (مبيعة)
مقايضات أسعار الفائدة
عقود مستقبلية مشتراة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (البنك)
عقود مستقبلية مشتراة (البنك)

228,013
3,862
934,700
1,277
2,967
1,170,819

محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية والقيمة
العادلة:
مقايضات تبادل عمالت

39,013
1,209,832

القيمة العادلة
السالبة
ألف درهم
238,024
3,805
934,761
2,916
1,557
1,181,063
57,561
1,238,624

القيمة
االسمية
ألف درهم
53,448,662
819,257
454,130
27,558,227
57,156
156,387
158,612
240,003
82,892,434
2,077,000
84,969,434

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
موجودات أخرى
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

-

مطلوبات أخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

-

1,209,832
1,238,624

-

المجموع
ألف درهم
1,209,832
1,238,624
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األدوات المالية المشتقة (تابع)

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم
محتفظ بها لغرض المتاجرة:
عقود صرف أجنبي آجلة
خيارات صرف أجنبي (مشتراة)
خيارات صرف أجنبي (مبيعة)
مقايضات أسعار الفائدة
مقايضات الديون المتعثرة
عقود مستقبلية مشتراة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (البنك)
عقود مستقبلية مشتراة (البنك)

182,794
12,350
440,909
148
703
1,277
638,181

محتفظ بها كتحوطات للتدفقات النقدية والقيمة
العادلة:
مقايضات تبادل عمالت

29,200
667,381

القيمة العادلة
السالبة
ألف درهم
137,240
6,311
438,099
1,277
703
583,630
23,384
607,014

القيمة
االسمية
ألف درهم
61,442,635
3,879,499
3,829,830
20,342,094
11,723
38,731
70,805
70,805
38,731
89,724,853
1,605,773
91,330,626

 31ديسمبر ( 2019مدققة)
المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

-

667,381

-

667,381

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

-

607,014

-

607,014

موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

يتم إدراج المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة والسالبة ضمن رصيد الموجودات األخرى ورصيد المطلوبات األخرى
على التوالي.
لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة.

22

موسمية النتائج

لم تُسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو  2020و 2019على التوالي.
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(أ)

(ب)

معامّلت مع أطراف ذات عّلقة
إن بعض األطراف ذات العالقة (مثل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمساهمين الرئيسيين
بالمجموعة والشركات التي يكونون فيها مالكا ً رئيسيين) يمثلون عمالء المجموعة في سياق العمل االعتيادي .تتم
المعامالت مع األطراف ذات العالقة ،بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات ،تقريبا ً بنفس الشروط السائدة في نفس
الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين .تم اإلفصاح عن هذه المعامالت مع األطراف ذات
العالقة أدناه.
إن أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد هي كالتالي:
 30يونيو
2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 31ديسمبر
2019
ألف درهم
(مدققة)

األرصدة مع المساهمين الرئيسيين
قروض وسلفيات
ودائع  /أدوات مالية مرهونة
اعتمادات مستندية وضمانات

3,801,022
838,996
1,791,376

4,001,254
801,542
1,568,804

األرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
قروض وسلفيات
ودائع  /أدوات مالية مرهونة
اعتمادات مستندية وضمانات

72,514
176,567
82,812

(ج)

83,227
189,052
106,747

يتضمن ربح الفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:
 30يونيو
2020
ألف درهم
(غير مدققة)

 30يونيو
2019
ألف درهم
(غير مدققة)

المعامّلت مع المساهمين الرئيسيين
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
إيرادات أخرى

80,125
825
39,012

95,655
1,078
37,251

المعامّلت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
إيرادات أخرى

1,804
392
338

2,030
435
315

تخضع المجموعة لسيطرة أفراد عائلة الغرير التي تمتلك نسبة  31( ٪88.07ديسمبر  )٪88.07 :2019من
(د)
رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.
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معلومات القطاعات

يقتضي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 8القطاعات التشغيلية – تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير
الداخلية حول مكونات المجموعة ،وتتم مراجعة هذه التقارير بشك ٍل منتظم من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات
بشأن العمليات التشغيلية بهدف تخصيص الموارد الالزمة لكل القطاعات وتقييم أدائها.
القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من
قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة) من أجل تخصيص
الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه .تستند المعلومات المقدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى
المجموعة من أجل تخصيص الموارد وتقييم األداء على وحدات العمل المبينة أدناه التي تقدم منتجات وخدمات إلى أسواق
مختلفة.
وبالتالي ،تكون القطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8كما يلي:
.1

قطاع خدمات الشركات والخدمات البنكية االستثمارية وتشمل خدمات الشركات المحلية والخدمات البنكية
التجارية .كما تشمل أعمال المؤسسات المالية العالمية .ويقدم مجموعة كاملة من المنتجات البنكية للشركات مثل
التمويل التجاري وتمويل عقود المقاوالت وتمويل المشاريع والخدمات البنكية االستثمارية وإدارة النقد
والخدمات المصرفية المقابلة وغيرها.

.2

قطاع خدمات األفراد ويشمل منتجات وخدمات مقدمة إلى األفراد أو المشاريع الصغيرة داخل اإلمارات العربية
المتحدة وقطر ومصر .وتشمل المنتجات المقدّمة إلى العمالء الحسابات الجارية ،وحسابات التوفير ،والودائع
الثابتة ،ومنتجات االستثمار ،وودائع "مليونير المشرق" ،والقروض الشخصية ،وقروض الرهن العقاري،
وقروض األعمال ،والبطاقات االئتمانية وفق برامج فريدة لوالء العميل ،والتأمينات البنكية ،والسحب على
المكشوف ،والخدمات البنكية المتميـزة ،والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والخدمات البنكية الخاصة ،وخدمات
إدارة الثروات ،والتمويل اإلسالمي.

.3

قطاع الخزينة وأسواق رأس المال ويشمل أنشطة األعمال للعمالء وأنشطة االستثمار والتداول وإدارة مركز
التمويل .وتتألف أنشطة األعمال للعمالء من معامالت صرف العمالت األجنبية ،والمشتقات ،وتداول العمالت
بالهامش ،والعقود المستقبلية ،والتحوط ،ومنتجات االستثمار ،وأدوات الملكية المحلية (الوساطة) ،وإدارة
الموجودات بالنيابة عن العمالء .وتشمل أنشطة االستثمار والتداول نشاط االستثمار والتداول بالنيابة عن
المجموعة.

.4

قطاع الخدمات البنكية الدولية ويشمل أعمال الشركات لفروع المجموعة خارج الدولة .تغطي مجموعة المنتجات
مجموعة كاملة مشابهة لخدمات الشركات المحلية.
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معلومات القطاعات (تابع)

القطاعات التشغيلية (تابع)
.5

تش ّكل شركة التأمين التابعة ،مجموعة شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) قطاع التأمين .وتشمل المنتجات المقدمة
إلى العمالء التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين المركبات والشحن البحري والسفن والمالحة والتأمين
ضد حوادث الحريق والحوادث العامة والتأمين الهندسي وضد المسؤولية وعلى الممتلكات الخاصة.

.6

أخرى تتألف من المركز الرئيسي واستثمارات معينة وموجودات محتفظ بها مركزيا نظرا ألهميتها االستراتيجية
للمجموعة.

السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة .يمثل ربح القطاع الربح الذي يحققه كل
قطاع دون تخصيص المصاريف العمومية واإلدارية ومخصصات انخفاض القيمة ومصاريف الضريبة.
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(تابع)

معلومات القطاعات (تابع)

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

صافي إيرادات الفوائد واألرباح من المنتجات
اإلسالمية
إيرادات أخرى ،بالصافي
مجموع اإليرادات التشغيلية

خدمات الشركات
والخدمات البنكية
االستثمارية
ألف درهم

خدمات األفراد
ألف درهم

الخزينة وأسواق
رأس المال
ألف درهم

544,190
328,186
872,376

523,247
258,711
781,958

83,696
423,999
507,695

الخدمات البنكية
الدولية
ألف درهم

التأمين
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

149,543
92,831
242,374

40,407
227,978
268,385

157,727
364
158,091

1,498,810
1,332,069
2,830,879
()1,254,771
1,576,108
()978,324
597,784
()21,464
576,320

مصاريف عمومية وإدارية
األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في القيمة
مخصصات االنخفاض في القيمة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضريبة
ربح الفترة
العائدة إلى:
ُم ّالك الشركة األم
حصص غير مسيطرة

535,131
41,189
576,320

موجودات القطاع

63,620,198

16,553,165

مطلوبات القطاع

63,304,807

29,825,446

 30يونيو ( 2020غير مدققة)
7,305,164
12,196,733
51,954,377

21,680,453

173,310,090

5,568,301

18,557,728

151,347,633

21,732,915

12,358,436
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(تابع)

معلومات القطاعات (تابع)

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

صافي إيرادات الفوائد واألرباح من المنتجات
اإلسالمية
إيرادات أخرى ،بالصافي
مجموع اإليرادات التشغيلية

خدمات الشركات
والخدمات البنكية
االستثمارية
ألف درهم

خدمات األفراد
ألف درهم

الخزينة وأسواق
رأس المال
ألف درهم

687,114
398,184
1,085,298

617,932
292,351
910,283

156,604
179,847
336,451

الخدمات البنكية
الدولية
ألف درهم

التأمين
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

134,640
111,998
246,638

37,915
225,685
263,600

215,433
16,242
231,675

1,849,638
1,224,307
3,073,945
()1,316,321
1,757,624
()481,719
1,275,905
()13,702
1,262,203

مصاريف عمومية وإدارية
األرباح التشغيلية قبل االنخفاض في القيمة
مخصصات االنخفاض في القيمة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضريبة
ربح الفترة
العائدة إلى:
ُم ّالك الشركة األم
حصص غير مسيطرة

1,221,637
40,566
1,262,203
 31ديسمبر ( 2019مدققة)

موجودات القطاع

63,866,899

17,065,798

38,357,176

12,384,411

7,039,901

20,716,796

159,430,983

مطلوبات القطاع

56,767,407

27,176,632

23,366,356

10,312,515

5,170,031

14,395,112

137,188,053
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القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في
ال سوق في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم
آخر .وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تأخذ المجموعة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا كان
هؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.
وباإلضافة إلى ذلك ،وألغراض إعداد التقارير المالية ،يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو
الثالث استناداً إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه المعطيات في
قياس القيمة العادلة في مجملها ،كما يلي:
•

معطيات المستوى األول هي األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات
المتطابقة التي يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.

•

معطيات المستوى الثاني هي المعطيات األخرى ،بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول،
الجديرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام ،سوا ًء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

•

معطيات المستوى الثالث وهي المعطيات غير الجديرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام.

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة:
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر.
تقاس بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير .ويبين الجدول اآلتي معلومات حول كيفية تحديد
القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
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القيمة العادلة لألدوات المالية

(تابع)

(تابع)

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر (تابع)
موجودات مالية أخرى

القيمة العادلة كما في
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر 2019
(مدققة)
ألف درهم

تسلسل مستويات أساليب التقييم
قياس القيمة العادلة والمعطيات الهامة

المعطيات الهامة
غير الجديرة
بالمّلحظة

عّلقة المعطيات غير
الجديرة بالمّلحظة بالقيمة
العادلة

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
من خّلل الربح أو الخسارة
استثمارات دين مدرجة

81,617

196,516

المستوى األول

أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة

ال يوجد

ال ينطبق

استثمارات أسهم مدرجة

8,096

14,990

المستوى األول

أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة

ال يوجد

ال ينطبق

استثمارات دين غير مدرجة

494,337

679,779

المستوى الثاني

ال يوجد

ال ينطبق

صناديق مشتركة وأخرى

553,879

599,310

المستوى الثاني

ال يوجد

استثمارات أسهم غير مدرجة

244

245

المستوى الثالث

ال ينطبق
كلما ارتفع صافي قيمة
الموجودات للشركات
المستثمر فيها ،ارتفعت
القيمة العادلة.

1,138,173

1,490,840

على أساس أحدث المعامالت المماثلة في السوق
أسعار العرض في السوق الثانوية
طريقة تقييم صافي الموجودات نتيجة لعدم توفر
معلومات السوق والمعلومات المالية المقارنة .تم
تحديد صافي قيمة الموجودات بناء على أحدث
المعلومات المالية المدققة /التاريخية المتاحة.

صافي قيمة
الموجودات
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(تابع)

القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر (تابع)
موجودات مالية أخرى

القيمة العادلة كما في
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(مدققة)
(غير مدققة)
ألف درهم
ألف درهم

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
من خّلل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات أسهم مدرجة

391,728

501,480

تسلسل مستويات
قياس القيمة
العادلة

أساليب التقييم والمعطيات الهامة

عّلقة المعطيات غير
المعطيات الهامة غير الجديرة بالمّلحظة بالقيمة
الجديرة بالمّلحظة العادلة

المستوى األول

أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة

ال يوجد

ال ينطبق

المستوى الثالث

على أساس أحدث المعامالت المماثلة في السوق

ال يوجد

ال ينطبق

أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة

ال يوجد

ال ينطبق

 .1التغيرات في التعديل
لمعامالت البيع المماثلة
سوف تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً
معامالت البيع القابلة للمقارنة مع تعديالت مناسبة
 .1التعديل للمعامالت على القيمة العادلة.
والتدفقات النقدية المخصومة وللموجودات غير
المماثلة
الجوهرية للغاية ،وصافي الموجودات وفقا ً للبيانات
 .2التغيرات في سعر الفائدة
 .2سعر الفائدة
المالية.
للتدفقات النقدية المخصومة
سوف تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً
على حساب القيمة العادلة.

استثمارات دين غير مدرجة

545,991

استثمارات دين مدرجة

1,615,515

561,693
1,904,560

المستوى األول

استثمارات أسهم غير مدرجة

57,245

63,593

المستوى الثالث

2,610,479

3,031,326

3,748,652

4,522,166

لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل الفترة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بحسب المستوى
الثالث

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
التغير في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

245
()1
244

55,315
()55,070
245

تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بحسب
المستوى الثالث

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مشتريات
استبعادات
التغير في القيمة العادلة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

625,286
()4,017
()18,033
603,236

192,869
563,842
()153,087
21,662
625,286

تتعلق جميع األرباح والخسائر المدرجة في بيان الدخل الشامل الموجز الموحد باستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المدرجة
المحتفظ بها في نهاية فترة التقرير ،وتم إدراجها كتغيرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات".
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع

إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير 2020
إلى  30يونيو ( 2020تابع)
26

نسبة كفاية رأس المال

وفقا ً ألحكام المصرف المركزي بشأن بازل  ،3يبلغ رأس المال المطلوب كما في  30يونيو  2020ما نسبته  ٪13ويشمل
مصد حماية رأس المال بنسبة  .٪2.5مع ذلك ،ووف ًقا للمعايير الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
المتعلقة ببرنامج خطة الدعم االقتصادي الموجهة بسبب أزمة كوفيد ،19-يُسمح للبنوك باالستفادة من مصد حماية رأس المال
اعتبارا من  15مارس  2020حتى  31ديسمبر .2021
بحد أقصى  ٪60دون أي عواقب رقابية،
ً
يجب أن يلتزم البنك بمتطلبات الحد األدنى التالية:
()1
()2
()3

يجب أن تبلغ نسبة أسهم رأس المال العادية الشق األول  ٪7على األقل من الموجودات المرجّحة بالمخاطر.
يجب أن يبلغ الشق األول من رأس المال  ٪8.5على األقل من الموجودات المرجّحة بالمخاطر.
يجب أن يبلغ مجموع رأس المال المحتسب وفقا ً لناتج جمع الشق األول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال
 ٪10.5على األقل من الموجودات المرجّحة بالمخاطر.

يتم حساب نسبة كفاية رأس المال على أساس التعميمات الصادرة من قبل المصرف المركزي في اإلمارات العربية
المتحدة وفقا لبازل .3
 30يونيو
2020
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
(مدققة)
ألف درهم

قاعدة رأس المال
الشق األول من رأس المال
الشق الثاني من رأس المال
مجموع قاعدة رأس المال (أ)

21,634,598
1,554,675
23,189,273

20,774,283
1,549,604
22,323,887

الموجودات المرجاحة بالمخاطر
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخاطر التشغيل
مجموع الموجودات المرجاحة بالمخاطر (ب)

124,373,998
1,670,305
10,424,335
136,468,638

123,968,330
2,770,836
10,424,335
137,163,501

نسبة كفاية رأس المال (([ )%أ)(/ب)*]100

%16.99

٪16.28
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أحداث الحقة

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

28

اعتماد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

تم اعتماد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المدرجة على الصفحات من  2إلى  57من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ  22يوليو .2020
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