
 

 

1 

 

 

 3122في الربع األول % 7نمو صافي أرباح المشرق بنسبت 

 

  مليون درهم  36162مقارنت بـ 3122مليون درهم في الربع األول  37664 إلى% 7ارتفع صافي األرباح بنسبت

 .3121في الربع األول 

 2562 مليار درهم إجمالي األصول. 

  44انخفاض قيمت المخصصاث المقتطعت بنسبت% 

  3121مقارنت بالربع األول % 261والنفقاث مصاريف تراجع ال. 

 33616 %نسبت كفايت رأس المال. 

 

أػٍٓ اٌّششق اٌّؤعغخ اٌٛغ١ٕخ اٌّصشف١خ  :3122إبريل  38 -دبي، اإلماراث العربيت المتحذة 

١ٍِْٛ دسُ٘ خالي  37664أسثبؽبً صبف١خ ثم١ّخ اٌشائذح فٟ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ػٓ رؾم١مٗ 

ِمبسٔخ ثأسثبؽٗ اٌّغغٍخ فٟ اٌفزشح رارٙب ِٓ اٌؼبَ  ،%7 زّٕٗٛ ٔغجث 3122ٚي ِٓ اٌؼبَ اٌشثغ األ

١ٍِبس  262 اٌزٞ ثٍغذ ل١ّزٗ رشغ١ٍٟ ٗدخٍ ِغزف١ذاً ِٓ، ١ٍِْٛ دسُ٘ 36169ٚاٌزٟ ثٍغذ  2010

 6دسُ٘

 

 ٕذاعزمشاساً ػٕذ ِغز٠ٛبرٗ اٌغبثمخ ػ 3122اٌّششق فٟ اٌشثغ األٚي ِٓ اٌؼبَ  أصٛيإعّبٌٟ  ٚشٙذ

إٌٝ إعّبٌٟ  األصٛي اٌغبئٍخ وّب ؽبفظذ ٔغجخ6 3121د٠غّجش  42 ِغ ِمبسٔخ ١ٍِبس دسُ٘ 9569

 38 ٔؾٛسصذح ٌذٜ اٌجٕٛن األٚ إٌمذ إعّبٌٟ ، ؽ١ش ثٍغ%43 ػٕذ غبثمخصٛي ػٍٝ ِغز٠ٛبرٙب اٌاأل

اٌؾبٌٟ ؼبَ اٌ األٚي ِٓ اٌشثغ خالي ثّب ف١ٙب اٌٛدائغ اإلعال١ِخ إعّبٌٟ ٚدائغ اٌؼّالءٚثٍغ  6دس١ٍُِ٘بس 

 3121ِغ إعّبٌٟ اٌٛدائغ فٟ ٔٙب٠خ د٠غّجش  ِمبسٔخ% 3ِغغٍخ رشاعؼبً ٔغجزٗ  ١ٍِبس دسُ٘ 6163ٔؾٛ 

 6 ١ٍِبس دسُ٘ 62636ٚاٌزٟ ثٍغذ ٔؾٛ 

 

ثؼذ ؽغُ اٌّجبٌغ اٌّٛصػخ ػٍٝ اٌّٛدػ١ٓ إٌّزغبد اإلعال١ِخ  إ٠شادادٚ ٛائذصبفٟ دخً اٌف ٚعغً

خالي اٌشثغ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌؾبٌٟ ِمبسٔخ ثبٌفزشح رارٙب  دسُْ٘ ١ٍِٛ 669إٌٝ  %:66رشاعؼبً ثٕغجخ 

فٟ ١ٍِْٛ دسُ٘  646 فمذ ثٍغ األخشٜ ٚاإل٠شادادأِب صبفٟ اٌشعَٛ ٚاٌؼّٛالد  ، 3121ؼبَ ِٓ اٌ

شثغ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌّبظٟ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه فمذ دسُ٘ ١ٌٍٍِْٛ  756ِمبثً  3122 اٌشثغ األٚي

 6فئزٙبأفعً إٌغت فٟ  إؽذٜ ٚاٌزٟ رؼزجش% :5 إٌٝ إعّبٌٟ اٌذخً فمذ ثٍغذ ٔغجخ اٌذخً

 

 ثٕغجخاٌّمزطؼخ ػٍٝ اٌمشٚض اٌّزؼضشح  ّخصصبدِٓ عبٔت آخش، رّىٓ اٌّششق ِٓ رخف١ط ل١ّخ اٌ

 اٌجٕه عٙٛد، ِب ٠ذي ػٍٝ ثٕٙب٠خ اٌشثغ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌغبسٞ ١ٍِْٛ دسُ٘ 43664ٌزصً إٌٝ  44%

 6دح األصٛيعٛ رؾغ١ٓفٟ عج١ً  حاٌّغزّش
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اٌّصبس٠ف اإلداس٠خ ٚ ٕفمبدّب ٠زؼٍك ثبٌٚفٟ إغبس اعشاءاد اإلداسح اٌؾى١ّخ اٌزٟ أزٙغٙب اٌّششق ف١

ِمبسٔخ ثبٌٕفمبد اٌّغغٍخ فٟ اٌفزشح  ،3122خالي اٌشثغ األٚي % :26ثٕغجخ  فمذ أخفعذ ٚاٌؼ١ِّٛخ

 6رارٙب ِٓ اٌؼبَ اٌّبظٟ
 

ِب  ٕبرٛلؼبرإْ " ;جذ اٌؼض٠ض اٌغش٠ش اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌٍّششقِؼبٌٟ ػ لبي، ػٍٝ إٌزبئظ اٌّب١ٌخ ٚرؼ١ٍمب

ِٚغزّش، وّب أْ إٌزبئظ اٌّب١ٌخ  ِطشدػٍٝ ظٛء ِب رشٙذٖ الزصبداد إٌّطمخ ِٓ ّٔٛ  إ٠غبث١خ رضاي

ػ١ٍّبرٕب ثفبػ١ٍخ  ِٛاصٍخ اعزشار١غ١زٕب اٌشا١ِخ إٌٝ رغٍػ اٌعٛء ػٍٝ اٌزٟ ؽممٕب٘ب خالي اٌشثغ األٚي

 ألغبَع١ّغ  فٟ خالي اٌفزشح اٌّمجٍخاٌّغغً  إٌّٛ صخُ ػٍٝ ٌٍّؾبفظخ غؼٝٔؽ١ش  ،اٌشثؾ١خ رؾم١كٚ

 "6ػّبٌٕباٌّشعٛح أل ٘ذا األرؾم١ك  ظّبْعٕجبً إٌٝ عٕت ِغ ، اٌجٕه
 

 خ ػ١ٍّبرٕبِٛاصٍ رزّضً فٟ 3124 - 3122ػٛاَ ألٌعزشار١غ١خ اال زٕبخطإْ ; "ٚأظب  ِؼب١ٌٗ

 ِزطٍجبد ػزجبسثؼ١ٓ اإلِغ األخز  ٚإٌّطمخ، ٌؼشث١خ اٌّزؾذحدٌٚخ اإلِبساد ا فٟ سائذح ِب١ٌخ وّؤعغخ

رط٠ٛش أػّبٌٕب ِٕٚزغبرٕب ٌززالئُ ِغ أٚظبع األعٛاق ِٓ ػٍٝ ٕٔب ٔؼًّ ثبعزّشاس وّب أ، ػّالئٕب

 "6ؽٌٕٛب

 

ػضص  ،ٚإداسح سأط اٌّبي ١خ،االئزّبٔ رٛع١غ اٌخذِبدٚ ،داسح اٌغ١ٌٛخٚفٟ ع١بق اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ إل

إٌٝ مشٚض ٌٚرخف١ط ٔغجخ ا اٌؼب١ٌخ ٚاٌغ١ٌٛخ ىفب٠خ سأط اٌّبيِذػِٛبً ث اٌّب١ٌخ ِالءرٗ اٌّششق

 3122فٟ اٌّششق ثٕٙب٠خ اٌشثغ االٚي ِٓ اٌؼبَ  وفب٠خ سأط اٌّبي ٔغجخ ، ؽ١ش ثٍغذاٌٛدائغ

، فٟ %26655وّب ثٍغذ ٔغجخ األصٛي ِٓ اٌّغزٜٛ األٚي إٌٝ األصٛي راد اٌّخبغش  ،33616%

 %916ػٍٝ ِشوض٘ب اإل٠غبثٟ ػٕذ  ض إٌٝ اٌٛدائغٔغجخ اٌمشٚ ؽبفظذؽ١ٓ 

 
 عملياث البنك

 

، إٌٝ ِغزمش ِٓ عٍجٟ ٍّششقٔظشرٙب اٌّغزمج١ٍخ ٌ ٔذ ثٛسصآعزبٔذسد ٚوبٌخ اٌزص١ٕف اإلئزّبٟٔ سفؼذ 

 BBB+/A-26فٟ ؽ١ٓ صجزذ رص١ٕفبرٙب اإلئزّب١ٔخ اٌغبثمخ اٌمص١شح ٚغ٠ٍٛخ األعً ػٕذ 
 

ػ١ٍّبد خالي اٌشثغ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌؾبٌٟ  اٌّششق، ٚاصً شادصؼ١ذ اٌخذِبد اٌّصشف١خ ٌألف ػٍٝٚ

 ِٕطمخ مغ فٟؽ١ش ٠، 65اٌـ فشػٗ افززبػ ِغ، دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح عزشار١غ١خ فٟرٛعؼٗ اال

ٌزشًّ ِذ٠ٕخ لبَ اٌّششق اٌز٘جٟ ثزٛع١غ ػ١ٍّبرٗ  ، فٟ ؽ١ٓاٌز٘جٟ ٍّششقاً ٌِشوض ٠زعّٓٚ، أَ عم١ُ

ٌزٍج١خ  خص١صبً  رُ رص١ّّٙب ِٕزغبدٚ ٌٍؼّالء ِزطٛسح خذِبد ِصشف١خ ذ٠ُرمفٟ عج١ً ، اٌؼ١ٓ

 6اٌّب١ٌخ االؽز١بعبد
 

خالي اٌشثغ األٚي  "اٌّششق أٚٔال٠ٓ"رط٠ٛش خذِبرٗ اٌّصشف١خ ػجش االٔزشٔذ  ّششقٚاصً اٌوّب 

، ١ٌٛفش ِٓ خالي إٌظبَ اٌغذ٠ذ ٌؼّالء اٌجٕه خذِبد ِصشف١خ إظبف١خ إٌٝ عبٔت رط٠ٛش 3122

عشاءاد األ١ِٕخ، فعالً ػٓ عؼً اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ أوضش ِشٚٔخ، فٟ خطٛح رؼزجش عضءاً ِٓ اٌزضاَ اإل

 6اٌجٕه ارغبٖ ػّالئٗ ٌزض٠ٚذُ٘ ثخذِبد ِصشف١خ ِالئّخ ٚإِٓخ
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عّٙٛس٠خ ا١ٌٕجبي، فٟ خطٛح رأرٟ رز٠ٛغبً  فٟ ِىزت رّض١ٍٟ بفززبػث اٌّششق لبَ ،صؼ١ذ اٌذٌٟٚاٌ ػٍٝٚ

ٚاٌّؤعغبد جٕٛن ٌٍ اٌّبظ١خ خالي اٌغٕٛاد اٌجٕهٌّؼبِالد اٌّشاعٍخ اٌّصشف١خ اٌزٟ لذِٙب 

 6اٌّصشف١خ اٌمبئّخ فٟ ا١ٌٕجبي
 

ثم١ّخ  خ ِغّؼخِصشف١ رغ١ٙالدزشر١ت ٚػٍٝ صؼ١ذ اٌخذِبد اٌّصشف١خ ٌٍششوبد، ٔغؼ اٌّششق ث

خ ١ٕٙذعاٌٚششوخ عبِغٛٔظ  ،صبٌؼ رؾبٌف ششوخ رى١ّٕٛٔذ إط ثٟ إ٠ِٗال١٠ٓ دٚالس أ١ِشوٟ ٌ 514

، ؽ١ش ٌؼت 4اٌزٞ فبص ثؼمذ أػّبي إٌٙذعخ ٚاٌجٕبء ٚاٌّشزش٠بد ثّششٚع رٛعؼخ ِٕشأح ثشٚط 

اٌّششق فٟ ٘زٖ اٌصفمخ دٚس اٌّغؤٚي ػٓ رشر١ت اٌزغ١ٙالد عٕجبً إٌٝ عٕت ِغ ثٕه اٌخ١ٍظ األٚي 

 6جٕه اٌّصذساٌزٞ وبْ ٚو١الً ٌٍزغ١ٙالد ٚاٌ
 

 ِغّغلشض  ثزشر١ت ٠ٛٔب٠زذ ثٕهٚ ،ثٕه اٌذٚؽخ، ٚؽج١ت ثٕه ١ٌّزذٚثبالشزشان ِغ  اٌّششق وّب لبَ

، ٠غزؾك ثؼذ ػبَ ٚاؽذ أوجش ثٕه فٟ عش٠الٔىب ،صبٌؼ ثٕه ع١ال١ٌٍِْْٛ دٚالس أ١ِشوٟ  286ثم١ّخ 

َ ثزشر١ت لشض ِغّغ ٠ؼزجش اٌّششق أٚي ِؤعغخ ِب١ٌخ فٟ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح رمٛؽ١ش 

 6ٌجٕه ِٓ عش٠الٔىب
 

ٚلغ اٌّششق اٌّؤعغخ اٌٛغ١ٕخ اٌّصشف١خ ِغ و١ٍبد اٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍب فٟ أثٛظجٟ ارفبل١خ ِٓ عبٔت آخش، 

أعّبَ اٌجٕه إٌٝ اٌّغب١ّ٘ٓ اٌّبئخ فٟ صٕذٚق اٌّبٔؾ١ٓ ٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍب ٚسػب٠زٗ ٌىشعٟ 

، ؽ١ش رّٕؼ ٘زٖ االرفبل١خ اٌفشصخ ٌٍّششق ّصشف١خاٌ أوبد٠ّٟ ػٍٝ دسعخ األعزبر٠خ فٟ األػّبي

 6غالة و١ٍبد اٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍؼًّ فٟ اٌمطبع اٌّصشفٟ ١ٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش ِٙبساد

 

 

زؼ١١ٓ اٌذفؼخ اٌضب١ٔخ ِٓ ِٛاغٕٟ ث لبَ اٌّششق ،اٌزٛغ١ٓاٌّششق ٌذػُ لطبع  ِغ اعزشار١غ١خ رّبش١بً ٚ

اٌذفؼخ ِٓ غالة ؽبص١ٍٓ ػٍٝ عغً  زأٌفر ١ش، ؽأثٛظجٟإٌّزششح ثذٌٚخ فٟ فشٚػٗ ِٚىبرجٗ اٌ

 6صا٠ذ ٚعبِؼخ و١ٍبد اٌزم١ٕخ اٌؼ١ٍب ِٓ أوبد٠ّٟ ِز١ّض
 

 :الجوائز

 

اٌجش٠طبٟٔ  اٌّؼب١٠شلجً ِؼٙذ ِٓ  3119;112: ا٠ضٚ شٙبدحػٍٝ  3122اٌّششق ِطٍغ اٌؼبَ  ؽصً

(BSI )ٌ اٌغٛدح  ِؼب١٠ش زٕف١زٌ رمذ٠شا ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ ، ٚرٌهثٕه اٌّششق فّٟغّٛػخ اٌؼ١ٍّبد

 6اٌؼب١ٌّخ

 

ِٓ عٛائض إداسح اٌصٕبد٠ك  خصالصاٌزبثؼخ ٌٍّششق  ِغّٛػخ إداسح األصٛي ،وبث١زبي اٌّششق ؽصذوّب 

، "١ِٕب فٕذ ِبٔغش"اٌزٟ رٕظّٙب ِغٍخ   3122 االعزضّبس٠خ ٌّٕطمخ اٌششق األٚعػ ٚشّبي إفش٠م١ب

ق اٌغذ٠ذ، ٚعبئضح صٕذٚق اٌذخً اٌضبثذ، ٚوبٔذ اٌغٛائض اٌزٟ فبص ثٙب اٌجٕه ٟ٘ عبئضح اٌؼبَ ٌٍصٕذٚ

 6ٚعبئضح أفعً ِذ٠ش ٌألصٛي فٟ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح

 

ثغبئضح أفعً صٕذٚق ٌألعُٙ فٟ اٌزبثغ ٌٍّششق  ،صٕذٚق ِىبعت اإلِبساد ٌٍفشصفبص وّب 

 يٛؽص ٠أرٟ ؽ١ش، "١ٌ3122جش فٕذ "اإلِبساد ػٓ أدائٗ ٌفزشح صالس إٌٝ خّظ عٕٛاد ِٓ عٛائض 
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إداسح األِٛاي فٟ ١جش٘ٓ ػٍٝ لذسح اٌّششق ٌ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٌٍؼبَ اٌضبٌشغبئضح اٌ ٘زٖ صٕذٚق ػٍٝاٌ

 6ثأػٍٝ دسعخ ِٓ اٌىفبءح ٚاٌفبػ١ٍخ
 

أفعً " ّٚ٘ب ،إ٠غذ ، ؽصذ اٌّششق عبئضر١ٓ ِٓ عٛائض ِغٍخ ثبٔىش ١ِذياٌّبظٟفٟ ِبسط ٚ

اٌّششق  –خ ارصبالد ثطبلٌّٕزظ " ٌألفشادأفعً ػشض ِصشفٟ رش٠ٚغٟ "ٚ "ؽغبة عبسٞ

 6اإلئزّب١ٔخ

 اهثهى
 

 معمومات عن المشرق
يعختر اهيشرق أدد اهيؤششبح اهّطٌيج اهيصرفيج اهرائدث في دّهج اإليبراح اهعرتيج اهيخددث، ديد خأشس عبى 

ّنبً اهيشرق شتبكًب في طرح اهعديد يً اهيٌخجبح ّاهخديبح . ّهعة دّرًا رائدًا في اهلطبع اهيصرفي 2:78
يج اهراكيج، فلد نبً أّل تٌم يطوق يٌخجبح ّخديبح يتخنرث يذل اهشينبح اهشيبديج، ّتطبكبح االئخيبً، اهيصرف

 .ّأجِزث اهصراف اآلهي

ّدصد اهيشرق اهعديد يً اهجّائز اهعبهييج، ّيً ُذٍ اهجّائز جبئزث أفضل تٌم في اإليبراح اهعرتيج اهيخددث، 
ّيً أددد إٌجبزاح اهيشرق دصّهَ عوٓ . اهجّائز األخرّْاهعديد يً ( يّرّيٌّي)، يً يجوج 3119هعبى 

أفضل تٌم هويعبيالح اهيصرفيج )في كطر، ّجبئزث ( أفضل تٌم هويعبيالح اهيصرفيج اإلهنخرٌّيج)جبئزث 
أفضل تٌم في األشّاق "، نيب فبز اهيشرق تجبئزث :311هعبى " غوّتل فبيٌبٌس"في اهيٌطلج يً يجوج ( اإلهنخرٌّيج

 .، يً يجوج جوّتل"3121هشرق األّشط اهٌبشئج في ا

ّيطيخ اهيشرق، تبعختبرٍ اهيؤششج اهيبهيج اهرائدث في دّهج اإليبراح اهعرتيج اهيخددث، هخلديى أفضل اهخديبح 
ّهخدليق ُذا . اهيصرفيج اهيتخنرث ّاهفريدثٍ، تيب في ذهم يشؤّهيخَ اإلجخيبعيج خجبٍ اهيجخيعبح اهخي يخديِب

 .خيبيًب خبصًب تخّظيف اهيّاطٌيً اإليبراخييً ّخدريتِى ّخطّير يِبراخِىاهِدف، يّهي اهيشرق اُ
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