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 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 ( 3)    .لموحدة المرحليةفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة امرالت إليضاحاا

 

)غير   2021 مارس  31إلى   2021يناير    1بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد للفترة من  
  مدقق(

 

  

ي  ف  لفترة الثّلثة أشهر المنتهية  
مارس 31  

 2020  2021 إيضاحات 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 1,326,531  1,013,356   إيرادات الفوائد
 157,018  110,149   ية اإلسالميةتمويلية واالستثمارلات إيرادات من المنتجا

واإليرادات من المنتجات التمويلية مجموع إيرادات الفوائد 
 1,483,549  1,123,505  واالستثمارية اإلسالمية

(376,906)  مصاريف الفوائد   (625,671 )  
(48,868)  منتجات إسالمية –توزيعات للمودعين    (76,311 )  

ئد واإليرادات من المنتجات اإلسّلمية  ت الفواادراصافي إي
 781,567  697,731   للمودعينالصافية من التوزيعات 

 717,505  874,543  إيرادات الرسوم والعموالت
(425,501)  مصاريف الرسوم والعموالت   (369,298 )  

 348,207  449,042  صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 127,115  28,595  رماصافي إيرادات االستث
 266,151  233,849  إيرادات أخرى، بالصافي 

 1,523,040  1,409,217  اإليرادات التشغيلية
(619,931) 17 مصاريف عمومية وإدارية    (632,194 )  

 890,846  789,286  ربح التشغيل قبل االنخفاض في القيمة
(710,807)  مخصصات االنخفاض في القيمة، بالصافي    (678,084 )  

 482,168  78,479  الربح قبل الضريبة
(14,092)  الضريبة مصروف    (11,010 )  

 471,158  64,387  ربح الفترة

     

     العائد إلى:

 450,294  42,985   ُماّلك الشركة األم
 20,864  21,402  الحصص غير المسيطرة

  64,387  471,158 
.452  0.24 18 ربحية السهم )بالدرهم(  

 

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 ( 4) .ةلمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليأ من هذه ااإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجز

 

)غير   2021مارس  31إلى  2021يناير  1بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد للفترة من 
 مدقق( 

 

 

 

 لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في  
مارس 31  

 2021  2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 471,158  64,387  ربح الفترة

    

    الدخل الشامل اآلخر

    

    فها الحقاً في الربح أو الخسارة: ينصد تيُعالن  بنود

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من  
( 138,433)  23,508 خالل الدخل الشامل اآلخر، بالصافي )أدوات حقوق الملكية(  

    

    بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة: 

(5,899) اطي تحويل العمالتيتحي اات فتغيرال   (16,973 )  
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من  

(613,664) خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(   (153,473 )  
( 61,79)  437 خسارة القيمة العادلة الناشئة خالل الفترة -تحوطات التدفقات النقدية   

(595,618) الخسارة الشاملة األخرى للفترة عومجم   (310,675 )  

(531,231) مجموع )الخسائر( / األرباح الشاملة للفترة   160,483 

    
    العائد إلى:

(555,591) ُماّلك الشركة األم      178,437 
( 17,954)   24,360 الحصص غير المسيطرة  

 (531,231)   160,483 
 
 



 ع.م.المشرق ش  مجموعة بنك 

 

 ( 5) .المالية الموجزة الموحدة المرحليةيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات اإل

 )غير مدقق(  2021مارس  31إلى  2021يناير  1وق الملكية الموجز الموحد للفترة من  حق في يرات التغبيان 
 

 

رأس المال  
المصدر  
  والمدفوع 

احتياطيات  
 نظامية 

  وقانونية   

 احتياطي  
  عام 

احتياطي تحويل  
  العمّلت 

احتياطي إعادة  
 تقييم استثمارات 

  

احتياطي  
تحوط  

التدفقات  
  النقدية 

 أرباح  
  محتجزة 

  لكيةالم وققح
ك   العائدة إلى مّلا

  الشركة األم 

الحصص غير  
 المجموع   المسيطرة 

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

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

 471,158  20,864  450,294  450,294  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة

(1,796)  )253,938(  )16,123(  -  -  - )الخسارة( الشاملة األخرى    -  )271,857(  )38,818(  )310,675( 

مجموع )الخسارة( / الدخل  
(1,796)  )253,938(  )16,123(  -  -  - ة ترفلل لالشام   450,294  178,437  )17,954(  160,483 

دفع توزيعات أرباح )إيضاح  
15) -  -  -  -  -  -  )710,123(  )710,123(  -  )710,123( 

تحويل من احتياطي إعادة تقييم 
االستثمارات إلى األرباح  

 -  -  -  )13,765(  -  13,765  -  -  -  - المحتجزة 

مارس   31الرصيد في  
2020 1,775,308  907,714  312,000  )104,843(  )513,768(  2,496  18,621,989  21,000,896  692,394  21,693,290 

 

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع

 

 ( 6) .المالية الموجزة الموحدة المرحليةيضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات اإل

 )غير مدقق(  2021مارس  31إلى  2021يناير  1بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  
 

 

رأس المال  
در  المص

لمدفوع او   

يات  ياطاحت
 نظامية 

  وقانونية  

 احتياطي  
  عام 

احتياطي تحويل  
  العمّلت 

احتياطي إعادة  
 تقييم استثمارات 

  

احتياطي  
تحوط  

التدفقات  
  النقدية 

 أرباح  
  محتجزة 

حقوق الملكية  
ك   العائدة إلى مّلا

  الشركة األم 

الحصص غير  
 المجموع   المسيطرة 

هم ألف در  ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم     ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                    

( 98,332)  312,000  912,099  1,775,308 2021يناير  1الرصيد في     (358,088 )   (437 )   16,888,178  19,430,728  757,680  20,188,408 
98524,  42,985  -  -  -  -  -  -  ربح الفترة   0221,4   64,387 

( 4,401)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى    (594,612 )   437  -  (598,576 )   2,958   (595,618 )  

مجموع الدخل / )الخسارة(  
( 4,401)  -  -  - الشاملة للفترة    (594,612 )   437  42,985  (555,591 )   24,360  (531,231 )  

تحويل من احتياطي إعادة  
ى  ثمارات إلت ساالتقييم 

( 3,657)  -  -  -  - ح المحتجزة ربااأل   -  3,657  -  -  - 
معاملة مع منشأة خاضعة  

 5,601  -  5,601  5,601  -  -  -  -  -  - للسيطرة المشتركة 
معاملة مع الحصص غير  

( 11,032)  -  -  -  -  -  -  -  - المسيطرة    (11,032 )  

مارس   31الرصيد في  
2021 3081,775,   912,099  000312,   (102,733 )   (956,357 )   -  16,940,421  18,880,738  771,008  19,651,746 



  بنك المشرق ش.م.ع  مجموعة

 

 ( 7) .مرحليةدة الحلموالموجزة اعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية اإليضاحات المرفقة ت

 )غير مدقق(  2021مارس   31إلى  2021يناير   1بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من 
 

 
 لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في  

مارس 31  

 2021  2020 
 ألف درهم  ألف درهم 

    ألنشطة التشغيليةمن ادية فقات النقتدال

 482,168  78,479 الربح قبل الضريبة للفترة

    تسويات لـ:

 55,023  63,582 استهالك ممتلكات ومعدات 

 408,678  710,807 مخصص االنخفاض في القيمة، بالصافي  

 -  2,001 ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

ها بالقيمة العادلة  فظ بمحت مالية أخرى  وداتخسارة غير محققة من موج
 36,263  7,942 من خالل الربح أو الخسارة

 17,577  (5,044) ربح غير محقق على المشتقات

إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من   
 (13,916)  (7,948) خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (144,444)  (24,158) رى الية أخم اتوجودربح محقق من استبعاد م

ها بالقيمة فظ بمحت مالية أخرى وداتموجلمحقق من بيع صافي الربح ا 
  (4,255) العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

(4,879) 

    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 2,403,822  791,210  النقص في الودائع لدى البنوك المركزية

في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بعد ثالثة  (زيادةال) /نقصال
 (3,077,696)  612,800 أشهر

يمة العادلة  بالقاسة األخرى المقلية في الموجودات الما صنقال / (زيادةال)
 53,873  (726,871) من خالل الربح أو الخسارة

 (1,417,583)  (4,186,968) طفأةالزيادة في القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة الم

الزيادة في المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة 
 (1,048,891)  (204,855) المطفأة

 (3,633,484)  170,476 ت األخرىجوداالموفي  (زيادةال) /نقصال

 (104,907)  7,157 في موجودات عقود إعادة التأمين (زيادةال) /نقصال

 4,194,473  723,299 الزيادة في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك

 1,510,990  703,831 الزيادة في ودائع العمالء

 (3,983,857)  1,240,681 ءفي الودائع اإلسالمية للعمال (نقصال) / زيادةال

 150,596  99,959 الزيادة في أموال التأمين والتأمين على الحياة 

 3,029,443  582,662 ات األخرىي المطلوبالزيادة ف

 (255,602)  152,483 في اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك (نقصال) /زيادة ال

 (11,010)  (14,092) ضرائب مدفوعة 

 (1,353,363)  773,178 تشغيليةة النشطتخدم في( األالمسصافي النقد الناتج من / )

    

    الستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة ا

 (79,459)  (29,122)  شراء ممتلكات ومعدات

 -   82  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 -  (10,456) شراء موجودات غير ملموسة

 مطفأةة التكلفادلة أو بالة العبالقيم شراء موجودات مالية أخرى مقاسة
 

(11,830,030)  (2,807,429) 

 مقاسة بالقيمة العادلة أو  خرىمتحصالت من بيع موجودات مالية أ
 بالتكلفة المطفأة

 

  9,178,400  3,995,282 

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة 
 13,916  7,948 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,122,310  )2,683,178( م في( / الناتج من األنشطة االستثمارية ستخد)المفي النقد اص



  مشرق ش.م.عمجموعة بنك ال

 

 ( 8) .مرحليةدة الحلموالموجزة اعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية اإليضاحات المرفقة ت

)غير مدقق(   2021مارس  31إلى  2021يناير  1بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من 
 )تابع(

 

 

 لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في  
مارس 31  

 2021  2020 
هم ألف در  ألف درهم   

    نشطة التمويليةاأل ة منالنقدي فقاتالتد

(11,031) معاملة مع الحصص غير المسيطرة   - 
 )710,123(   - توزيعات أرباح مدفوعة

 727,872   -  سندات متوسطة األجل مصدرة خالل الفترة
(439,373)  سندات متوسطة األجل مستردة خالل الفترة   )1,652,289( 

(450,404) يةشطة التمويلفي األن صافي النقد المستخدم   )1,634,540( 
    

 (1,865,593)  (2,360,405) ي حكمه صافي النقص في النقد وما ف 

 )16,123(   4,401 صافي فروق الصرف األجنبي
 22,766,807  20,840,615 (19)إيضاح  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 20,885,091  18,484,611 (19ضاح الفترة )إي النقد وما في حكمه في نهاية

 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع

 

  31إلى  2021يناير  1رة من رحلية للفت وحدة المالمإيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة 
 2021مارس  

 

 (9 ) 

 معلومات عامة  1
 

بموجب مرسـوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي.   1967البنك"( في إمارة دبي عام ش.م.ع )" رق تأسس بنك المشـ  
يمارس البنك أعماله من خالل فروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر وهونج كونج والهند  

، دبي، اإلمارات العربية  1250. هو ص. ب  سجل يات المتحدة األمريكية. وعنوان البنك الم الوال دة و ة المتح لك مم طر وال وق 
، تتكون مجموعة بنك المشرق ش.م.ع )"المجموعة"( من البنك والشركات التابعة  2021رس ما  31المتحدة. كما في 

  والزميلة المباشرة التالية: 
 

 االسم 
  ل(التسجيمقر التأسيس )أو 

 نسبة الملكية  اط النشمزاولة و

نسبة حقوق  
التصويت المحتفظ  

 رئيسي نشاط اللا ا به
  ٪ ٪  الشركة التابعة 

مجموعة شركة ُعمان للتأمين 
 التأمين وإعادة التأمين 64.46 64.46 اإلمارات العربية المتحدة  )ش.م.ع( 

 100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  مايند سكيب ش.م.ح ذ.م.م 
 ت تقنيةماخد

 ات علومالم

 الوساطة المالية  99.98 99.98 لمتحدة لعربية ات ااإلمارا المشرق لألوراق المالية ذ.م.م 

مشرق كابيتال )مركز دبي المالي  
 100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  العالمي( المحدودة 

الوساطة وإدارة  
الموجودات  

  واألموال

ل  للتموي شركة المشرق اإلسالمي 
 ميسالشركة تمويل إ  99.80 99.80 العربية المتحدة رات إلماا .م.خ( )ش 

 مقدم خدمات  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  خدمات م.ح ذ.م.م ز للإنجا

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

 ير صندوق دم 99.90 99.90 مملكة البحرين * 2شركة صناديق مكاسب ش.م.ب 

 100.00 100.00 جزر الكايمان تس ليمتدفكان 
غرض   ذات منشأة 

 خاص 

التقنية لخدمات التوظيف شركة  
 خدمات التوظيف  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  الشخص الواحد ذ.م.م 

الكفاءات لخدمات التوظيف شركة  
 يف لتوظخدمات ا  100.00 100.00 اإلمارات العربية المتحدة  الشخص الواحد ذ.م.م 

م العمليات  عركة المشرق لدش
 يف لتوظخدمات ا  100.00 100.00 مصر تجاريةال

 يف لتوظخدمات ا  100.00 100.00 باكستان يمتدلمشرق جلوبال سيرفس 

شروق لتجارة السلع )مركز دبي  
 التجارة 100.00 100.00 ية المتحدة ت العرب اإلمارا دة( للسلع المتعد

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

  ويلتمال 98.00 98.00 اإلمارات العربية المتحدة   شركة تمويل )ش.م.خ(* -أصول 

     زميلة ة ال لشركا

 خدمة المحفظة الرقمية  23.22 23.22 دة عربية المتحات الماراإل محفظة اإلمارات الرقمية ذ.م.م 

     * قيد التصفية. 



  رق ش.م.عمجموعة بنك المش

 

  31إلى  2021يناير  1من  حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة  ضاحاتيإ
 2021مارس  

 

(10 ) 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 
 المالية الموجزة الموحدة المرحلية وماتلمعلفي ا بقةلمطدلة االمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمع 2-1
  
رير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ  ير الدولية للتقا تم تطبيق المعاي  

باستثناء ما هو مذكور،  لة، لمعد يير ا معا ال  ق هذه في هذه المعلومات المالية المرحلية. ولم يكن لتطبي  2021ينايـر  1في أو بعد 
 معروضة للفترات الحالية والسابقة. أي تأثيـر جوهري على المبالغ ال 

 

امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -"عقود اإليجار"  - 16التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
مستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات ر للإيجاازات متيح اتم من(، 19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد - 19

، نشر  2020مايو  28. في في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار أشكااًل متنوعة، بما
الذي يوفر وسيلة عملية   16مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تعديل لعقد اإليجار.   هو 19-ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيدديد لتح أجرينمستلل ياريةاخت
يازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد  يمكن للمستأجرين اختيار حساب امت

)الفترات( التي  فترةي اليرة فمتغار ت إيجاإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعا
 إلى تخفيض الدفعات.يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي 

، 39، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9تعديّلت المرحلة الثانية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
يار الدولي للتقارير المع، و4رقم  ليةلمارير ا، والمعيار الدولي للتقا7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ئدة المعياري )إيبور(إصّلح معدل الفا - 16المالية رقم 
 

القضايا التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات،   2020أغسطس  27تعالج تعديالت المرحلة الثانية التي صدرت في 
تتطلب التعديالت  فأة،المطكلفة التاس ها قيبما في ذلك استبدال معيار واحد بآخر بديل. لألدوات التي ينطبق علي

نتيجة إصالح سعر   عن التغيير في أساس تحديد التدفقات النقدية التعاقدية من الكيانات، كوسيلة عملية، المحاسبة
الفائدة السائد بين البنوك )إيبور( عن طريق تحديث معدل الفائدة الفعلي باستخدام التوجيهات الواردة في الفقرة 

أرباح أو خسائر فورية. . ونتيجة لذلك، ال يتم االعتراف بأي 9رير المالية رقم  لتقالي ل الدو يارلمعمن ا 5-4-5ب
على مثل هذا التغيير وفقط بالقدر الضروري كنتيجة مباشرة إلصالح إيبور تنطبق هذه الطريقة العملية فقط 

تطبق اإلعفاء  التيمين التأ كاتشر ن علىوعندما يكون األساس الجديد مكافئ اقتصاديًا لألساس السابق. يتعي
المعيار الدولي  أيًضا تطبيق نفس الوسيلة العملية. تم تعديل  9لية رقم المؤقت من المعيار الدولي للتقارير الما

أيًضا ليتطلب من المستأجرين استخدام وسيلة عملية مماثلة عند المحاسبة عن تعديالت  16للتقارير المالية رقم 
يل المثال، عند  فعات اإليجار المستقبلية نتيجة إلصالح اإليبور )على سبيد دتحد أساس غيري تر التعقود اإليجا

 ربط دفعات اإليجار بمعدل اإليبور(.

لدى المجموعة مشروع قيد التنفيذ لتطبيق إصالح معدل الفائدة المعياري )إيبور( واالنتقال من ليبور. ويؤثر 
سبيل المثال ال الحصر، المنتجات والنظم على لك، في ذ بمادة متعد إصالح إيبور على البنك في مجاالت

الكامل لألثر في المجاالت المتأثرة قيد  نية والعمليات. تم وضع نهج رفيع المستوى، ويعد التقييموالعقود القانو
 التنفيذ حالياً.
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 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
 

تى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل ر المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حقاريللت يةدولال ييرالمعا 2-2
  مبكر

 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في  

 أو بعد
،  2017و ماي 18في  - "ينالتأم "عقود 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

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

اً والذي يسمح حالي 4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المعيار الدولي رقم 
سبة إلى تغيير كبير في المحا 17سيؤدي المعيار الدولي رقم ات. مارسن المد ميعدبال

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

ويسمح  2023يناير  1ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ً مزاكان متبالتطبيق المبكر إذا    15عيار الدولي للتقارير المالية رقم الم طبيقمع ت نا

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

 
نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس   17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

دفقات النقدية المرجحة  الت أسس  س على قيالا ويعتمدالتقديرات في كل فترة تقرير. 
الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير   المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش

بة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار  المكتس
ً فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة  ن ع جوهريا

يجب قياس  أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، عام ج اللنموذا
األساسية للتدفقات النقدية المخصومة  المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر 

 والمعدلة بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت.

لى  ير عتأث 17م قر لمالية تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير ا
المالية الموجزة الموحدة  لمبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في هذه المعلومات ا

لتأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها. ومع المرحلية فيما يتعلق بعقود ا
ذلك، ليس من العملي تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم 

ت اإلدارة تحليل الفجوة فيما يتعلق بهذا المعيار أكمللة. ة مفصاجعرم ة بعملالمجموع
لى المعلومات المالية بصدد إجراء تقييم مفصل لتأثير المعيار الجديد أعاله عوهي 

 الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة. 
 

 2023يناير  1
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  بع(ا)ت معدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وال 2
 

ة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل ير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرمعايال 2-2
 )تابع(ر مبك

 

 المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة

يسري على الفترات 
 السنوية التي تبدأ في  

 أو بعد
أصدر  - ، "عقود التأمين"17المالية رقم رير قاتلللدولي ا ارتعديّلت على المعي •

الدولي للتقارير المالية رقم   الدولية التعديالت على المعيارمجلس معايير المحاسبة 
، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير  2020يونيو  25، "عقود التأمين"، في 17

المعيار الدولي  طبيقت ةلهن المؤميتأ، بحيث ال يزال بإمكان شركات ال4المالية رقم 
.  17عيار الدولي للتقارير المالية رقم جنبًا إلى جنب مع الم 9للتقارير المالية رقم 

المستهدفة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية على   وأدى ذلك إلى التعديالت
ر من يامعوالتي تهدف إلى تسهيل تطبيق ال 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يرهم تكاليف التطبيق، مما يسهل على المنشآت أن تشرح للمستثمرين وغ قليلت لالخ
 . 17نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 2023يناير  1

، والمعيار المحاسبي 3تعديّلت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
عض التحسينات السنوية ، وب17 مق دولي رالي ، والمعيار المحاسب16الدولي رقم 

، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9م على المعيار الدولي للتقارير المالية رق 
16 

 

"اندماجات األعمال"  3تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ً في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  د  عداإل يميالمفاهر طا حول اإل 3مرجعا

 دماج األعمال.التقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات ان
 

، "ممتلكات ومنشآت 16تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والمعدات المبالغ  الشركة من أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت ومعدات"

داد الشركة لألصل الستخدامه المقصود.  ع إ ءانالمنتجة أثالمستلمة من بيع األصناف 
الربح أو   البيع والتكلفة ذات الصلة في كة بمتحصالتستعترف الشر وبدالً من ذلك، 

 الخسارة. 
 

، "المخصصات والمطلوبات  37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 االعتبار عند عين في  ة خذها الشركي تأوالموجودات المحتملة" التكاليف الت المحتملة

 تقييم ما إذا كان العقد سيكون خاسًرا. 
 

  9السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تحسينات تُدخل ال
"األدوات المالية" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 "عقود اإليجار". 16
 

 2022ير ينا 1

نيف ، "عرض البيانات المالية" تص1ى المعيار المحاسبي الدولي رقم ت علّليدتع •
توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي   - المطلوبات

، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبات متداولة  1الدولي رقم 
ي نهاية فترة التقرير. ال يتأثر دة فجوومالى الحقوق ا علأو غير متداولة، اعتمادً 

األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال،  التصنيف بتوقعات المنشأة أو 
تنازل أو خرق تعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي   استالم
 عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.   1رقم 

 2022ير ينا 1
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 )تابع( ير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايال ق بيتط 2
 

ير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل لمعايا 2-2
  )تابع(مبكر 

 

 والمعدلةالمعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة 

لفترات لى اع يريس
تبدأ في أو  نوية التي الس
 بعد

"عرض البيانات المالية"، وبيان  1 تعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم •
الخاص بالمعايير الدولية للتقارير المالية، والمعيار المحاسبي  2سة رقم الممار

 ء"خطاواأل ت المحاسبية"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرا 8الدولي رقم 
 

"عرض  ، 1يير المحاسبة الدولية بتعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم لس معامج قام
حول سياستها المحاسبية  البيانات المالية"، لمطالبة الشركات باإلفصاح عن معلومات

  الجوهرية بدالً من سياساتها المحاسبية الهامة.
 

رية  حاسبية جوهالمسياسات ت الماولأن تكون مع يوضح التعديل أيًضا أنه من المتوقع
لى فهم المعلومات الجوهرية إذا لم يكن مستخدمو البيانات المالية قادرين بدونها ع

الوة على ذلك، يوضح التعديل على المعيار المحاسبي األخرى في البيانات المالية. ع
ة.  ريهوبية غير الجأنه ال يلزم اإلفصاح عن معلومات السياسات المحاس 1الدولي رقم 

اح عنها، فال ينبغي أن تحجب معلومات السياسات المحاسبية ا تم اإلفصإذ مع ذلك،و
 لجوهرية. ا
 

الخاص بالمعايير  2لدعم هذا التعديل، قام المجلس أيًضا بتعديل بيان الممارسة رقم 
تطبيق الدولية للتقارير المالية، "إصدار أحكام األهمية"، لتوفير إرشادات حول كيفية 

 السياسات المحاسبية. لى إفصاحاتة عالنسبي هميةاأل مفهوم
 

ة ، "السياسات المحاسبي8الدولي رقم  يوضح التعديل على المعيار المحاسبي
والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، كيف يجب على الشركات التمييز بين 

 التمييزإن  ة.يبيرات المحاسالتغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقد
بلي على  غييرات في التقديرات المحاسبية يتم تطبيقها على أساس مستقم، ألن التمه

، ولكن التغييرات في السياسات  المعامالت المستقبلية واألحداث المستقبلية األخرى
المحاسبية يتم تطبيقها بشكل عام بأثر رجعي على المعامالت السابقة واألحداث 

 . ليةرة الحاالفتك لذة األخرى وكالسابق

 2023يناير  1

 

ً بتقييم تأثير هذه المعايير و بلية وتعتزم تطبيقها، التفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقتقوم المجموعة حاليا
 حيثما يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 إلعداد أساس ا 3-1
 

تاريخية، باستثناء بعض األدوات الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة ال ات المالية مذه المعلواد هإعد يتم
واالستثمارات العقارية واالحتياطيات للوثائق المرتبطة بوحدات التي يتم قياسها بالقيمة  المالية بما في ذلك المشتقات

  العادلة.
 

الماليــة التقــارير : 34المرحليــة وفقــاً للمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  زة الموحــدةجالية المــوالم اتمومعلد هذه اليتم إعدا
 الصادر عن مجلس معايير المحاسبية الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. لمرحليةا

 

حــدة المرحليــة تتوافــق مــع تلــك السياســات مــوجزة المولالماليــة امات لوعمعداد هذه الإن السياسات المحاسبية المتبعة في إ
 .2020ديسمبر  31انات المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في المتبعة في إعداد البي

 

لمالية  ات اانيبالزمة في الال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات ال
ً إلى جنب مع البيانات المالية المووحدة الكاممال ديسمبر  31حدة للمجموعة للسنة المنتهية في لة وينبغي أن تُقرأ جنبا

مؤشراً   2021مارس  31إلى   2021يناير  1إلى ذلك، ليس من الضروري أن تكون نتائج الفترة من . وباإلضافة 2020
 . 2021ديسمبر  31في  لتي ستنتهياالمالية  لسنةل ةعد تكون متوقعلى النتائج التي ق

 

الصادر   2624/2008بية المتـحدة رقم ق المالية والسلع بدولة اإلمارات العرعمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األورا
 وما في حكمه، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية بشأن الموجودات المالية والنقد 2008أكتوبر  12بتاريخ 

 ية الموجزة الموحدة.ثمارية اإلسالمية واالستثمارات العقارية في المعلومات الماللية واالستيدات التموموجووال
 

المعّدل لبعض أحكام القانون االتحادي   2020( لسنة 26تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 
، وقد دخلت 2020سبتمبر  27التجارية بتاريخ  ق بالشركاتلوالمتع 2015ة لسن (2حدة رقم )لدولة اإلمارات العربية المت

الجديدة وسيطبق المتطلبات الخاصة به بحد . إن البنك بصدد مراجعة األحكام 2021يناير  2لتنفيذ بتاريخ التعديالت حيز ا
 أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 

 لتوحيدأساس ا 3-2
 

التي يسيطر عليها البنك.   وجزة الموحدة المرحلية من المعلومات المالية للبنك والمنشآتلمالية المالمعلومات ذه اه فلتتأ
نفوذ في الشركة المستثمر فيها، وأن يتعرض لمخاطر، أو حقوق، في العوائد المتغيرة وتتحقق السيطرة عندما يكون للبنك 

تخدام نفوذه في الشركة المستثمر بها للتأثير على درة على اسقن لديه اليكو وأن مستثمر فيهامن استثماراته مع الشركة ال
 المستثمر. مبلغ عوائد

 

تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على المعلومات المالية للبنك والشركات التابعة كما هو مبين في  
بالبنك باستخدام نفس السياسات  رير الخاصةقفترة الت لنفسة عبلشركات التا. أعدت المعلومات المالية ل1اإليضاح رقم 

 المحاسبية.
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 الموجودات المالية 3-3
 

يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتريات أو المبيعات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة. إن 
دده القانون أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحالمبيعات  يالعادية هعات بيملشتريات أو االم

 أو العرف السائد في السوق. 
 

ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة، بناًء على تصنيف الموجودات  تقاس جميع الموجودات المالية المعترف بها الحقا
 . المالية

 

د االعتراف المبدئي، غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، عن ات الماليةبت والمطلوجوداموللبالنسبة 
بات المالية بقيمها العادلة زائداً أو ناقصاً تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلو

الرسوم والعموالت. يتم إدراج تكاليف المعاملة   لمالية مثلالمطلوبات أو ات ادصدار الموجوبشكل مباشر إلى حيازة أو إ
الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.   لمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أوللموجودات وا

لفة قاسة بالتكملمالية الات اودجولمتوقعة للموبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية ا
  ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مما يؤدي إلى إدراج خسارة المطفأة واالستثمار في أداوت الدين المقاسة بالقيمة الع
  محاسبية في الربح أو الخسارة عندما ينشأ أصل جديد.

 

 تصنيف الموجودات المالية
 

ا كانت غير مشتقة وتستوفي تعريف "حقوق ملكية" إذ ق"أداة حقوداة األ الية، تعتبرألغراض تصنيف الموجودات الم
عرضها كحقوق ملكية من قبل الجهة   رة باستثناء بعض األدوات غير المشتقة القابلة للبيع التي يتمالملكية" للجهة المصد 

ي تألدوات اللك ات يهدوات الدين المصدرة. إن جميع الموجودات المالية األخرى غير المشتقة هي "أدوات دين". أ
 روض والسندات الحكومية وسندات الشركات.عريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القتستوفي ت

 

وتقاس أدوات الدين بما في ذلك القروض والسلفيات والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة إذا 
 : روط التاليةاستوفيت الش

 

التدفقات النقدية   ن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمعتفاظ باألصل ضمحأن يتم اال (1)
 التعاقدية. 

أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على دفعات حصرية  (2)
 قائمة. لالمبالغ اعلى  ة قحرباح المستللمبالغ األصلية والفائدة / األ
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( ليةالموجودات الما 3-3
 

 )تابع( تصنيف الموجودات المالية
 

  يتم قياس كافة الموجودات المالية الحقا بالقيمة العادلة.
 

  التالية: ياس الثالثقن فئات الدة مواح اصة بها إلىبناًء على هذه العوامل، تقوم المجموعة بتصنيف أدوات الدين الخ
 

عاقدية عندما تمثل دات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التالتكلفة المطفأة: يقاس بالتكلفة المطفأة الموجو •
ل الربح  تلك التدفقات النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خال

  وقعة المدرج.لدفترية لهذه الموجودات مقابل مخصص الخسائر االئتمانية المتل القيمة اي. يتم تعدسارةالخ أو
 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات  •
فقات النقدية للموجودات تمثل التد اودات عندملموجا عيتعاقدية ولبالمالية المحتفظ بها لجمع التدفقات النقدية ال

سارة. ويتم دة، وتلك غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخدفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائ
ر تحويل الحركة في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند تسجيل أرباح أو خسائ

تي يتم أرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات الالفوائد و تة وإيرادالقيما يفاالنخفاض 
وجودات المالية، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة تسجيلها ضمن الربح والخسارة. وعندما يتم استبعاد الم

سجيلها في ارة ويتم تسبح أو الخالر إلى قوق الملكيةالمسجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من ح
  "صافي إيرادات االستثمار".

 

ة: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال الل الربح أو الخسارالقيمة العادلة من خ •
أو   حاج األرباإدر يتم شامل اآلخر.تستوفي معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال

خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءاً  ر الناتجة عن استثمارات الدين التي تقاس بالقيمة العادلة منالخسائ
ضمن الربح أو الخسارة وتعرض في بيان األرباح أو الخسائر ضمن "صافي إيرادات   من عالقة التحوط

ها بالقيمة العادلة أو التي لم يتم االحتفاظ ن تم تصنيفين أدوات دشأ عتن مفيها، ما ل االستثمار" في الفترة التي تنشأ
  االستثمار". جرة، وفي هذه الحالة يتم عرضها بشكل منفصل في "صافي إيراداتبها بغرض المتا
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 )تابع( الموجودات المالية 3-3
 

 (ع)تاب لماليةتصنيف الموجودات ا
 

دفقات النقدية، أي ما إذا كان  عمال كيفية إدارة المجموعة للموجودات من أجل توليد التيعكس نموذج األ :نموذج األعمال
ل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية  هدف المجموعة هو فقط تحصي 

هما )أي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض  نطبق أي مني. إذا لم وداتوجملئة عن بيع اوالتدفقات النقدية الناش
" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح  يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال "اآلخر المتاجرة(،

وجودات،  وعة من الممعمال لمجج األوذمنر في تحديد أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها المجموعة بعين االعتبا
ار هذه الموجودات، وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبالخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية ل

 موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض المديرين.  
 

بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو  ج األعمال ذيحتفظ نمودما عن :ية والفائدةالدفعات الحصرية للمبالغ األصل
ا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية تمثل دفعات  فقات النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم المجموعة بتقييم ما إذلتحصيل التد 

اء هذا التقييم، تقوم (. عند إجر" والفائدة صليةاأل رية للمبالغحصرية للمبالغ األصلية والفائدة )"اختبار الدفعات الحص
فوائد تشمل فقط مقابل النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي أن ال المجموعة بدراسة ما إذا كانت التدفقات

ق اتفامع  الذي يتماشىالقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى ومعدل الفوائد 
 تتوافق مع اتفاق اإلقراض  ندما تؤدي الشروط التعاقدية إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات الاألساسي. ع اإلقراض

  مالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.األساسي، يتم تصنيف الموجودات ال
 

كانت تدفقاتها النقدية تمثل فقط دفعات  يد ما إذا دمل عند تحالكاب ةيشتقات الضمنيتم مراعاة الموجودات المالية مع الم
 وائد.للمبالغ األصلية والف

 

تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك التغيرات في  
كون هذه التغيرات نادرة يتوقع أن توالتغيير. تلي ي تلير األولى االموجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقر

  ة.الحدوث ولم يحدث أي منها خالل الفتر
 

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة المصدرة، أي األدوات التي ال  
صدرة. وتشمل أمثلة  الجهة الم تفي موجوداي صاف ةيوائد المتبقتحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليالً على الف

  سية.أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األسا
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و الخسارة، باستثناء ل الربح أالادلة من خالع مةيقالملكية بالتقوم المجموعة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق 
لكية بالقيمة قد قامت، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الم الحاالت التي تكون فيها إدارة المجموعة

من  ة لدالقيمة العاالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة المجموعة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية ب
ليد عائدات االستثمار. وعند خر عندما يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توالشامل اآل الل الدخلخ

أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى استخدام هذا الخيار، يتم إدراج 
ارات حقوق الملكية، يتم إعادة تصنيف أي رصيد ذي  بعاد استثمتد. عند استبعاسالافي ذلك عند الربح أو الخسارة بما 

ح المحتجزة. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض ياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباصلة ضمن احت
تسجيل  ة. ويستمرعادلال ةات في القيمالقيمة )وعكس خسائر انخفاض القيمة( بشكل منفصل عن غيرها من التغيير

ربح أو الخسارة كصافي إيرادات االستثمارات عندما عات األرباح، عندما تمثل عائًدا على هذه االستثمارات، في التوزي
  لمجموعة في استالم الدفعات.يتقرر حق ا

 

 التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
 

ً المسدد من   زام الماليتل أو االلاألصس ايذي يتم به قتتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ ال عند االعتراف المبدئي، ناقصا
ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الفائالمبلغ األصلي، زا دة الفعلي ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ئداً أو ناقصا

  ومبلغ االستحقاق، وللموجودات المالية المعدلة بأي مخصص للخسارة.
 

درة خالل العمر  يخصم بدقة المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المق لمعدل الذي ا لفعلي هو دة ا ائفلإن معدل ا
إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )على سبيل المثال، التكلفة المطفأة   المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالية إلى

لمالية. ال يأخذ الحساب في اعتباره الخسارة  لمطلوبات الالمطفأة  كلفةالت يمة( أو إلىقبل أي مخصص لالنخفاض في الق
لمدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزًءا ال وقعة ويشمل تكاليف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم ااالئتمانية المت

  يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.
 

لوبات ة المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المطقات النقديفيرات التدتقد عةجالمجموعة بمرعندما تقوم ا
ستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ويتم إدراج التغيرات في الربح  المالية المعنية لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة با

 أو الخسارة. 
 

ي القيمة الدفترية للموجودات المالية، باستثناء على إجمال ي ئدة الفعلالفال دعالل تطبيق متحتسب إيرادات الفوائد من خ
أو المرحلة الثالثة(، والتي يتم حساب إيرادات لمالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية )الموجودات ا

ئر  مخصص الخسا الصافي منأي ب) ةأتكلفة المطفالفوائد الخاصة بها من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على ال
  االئتمانية المتوقعة(.
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  االنخفاض في القيمة (1)
 

المدرجة   تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدين
مات القروض وعقود دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ينشأ من التزالقيمة العاالمطفأة وبفة اكلتلبا

ة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر الضمان المالي. تعترف المجموعة بمخصص خسار
  االئتمانية المتوقعة:

 

 المحتملة.ن النتائج مم مجموعة تقييل التحديده من خمبلغاً عادال مرجحاً تم  •

 القيمة الزمنية للمال.  •

هد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث حة دون تكبد أي تكلفة أو جمعلومات معقولة ومثبتة متا •
  السابقة والظروف الحالية والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية.

 
 تعديل القروض (2)
 

ذلك، تقوم  يل التدفقات النقدية التعاقدية للقروض للعمالء. وعندما يحدثاوض أو تعدفإعادة الت ا بانً يحجموعة أالم تقوم
لف اختالفاً جوهرياً عن الشروط األصلية. تقوم المجموعة بذلك من المجموعة بتقييم ما إذا كانت الشروط الجديدة تخت

  لتالية:خالل النظر، من بين أمور أخرى، في العوامل ا
 

قدية إلى المبالغ  مالية، ما إذا كان التعديل يخفض فقط التدفقات النقدية التعاجه صعوبات المقترض يوان اك اذإ •
  ادها.التي يتوقع أن يكون المقترض قادراً على سد

بشكل  ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جديدة جوهرية مثل العائد على األرباح/ القائم على األسهم والتي تؤثر •
  رض.قمخاطر ال ملف  على جوهري

  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.

 
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف المجموعة ب هري، تقومل جوبشك شروط مختلفةإذا كانت ال

الفعلي الجديد للموجودات. وبالتالي يعتبر تاريخ  ات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدةبالموجود
ثت زيادة ما إذا حد دلغرض تحدييضا وأ ،ض في القيمةإعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفا

ة تعتبر أيًضا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرج كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة 
  ء الدافع ورا  أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي يكون

إدراج الفروق في القيمة   قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل. ويتمها هو عدم يالتفاوض فادة إع
  ة كربح أو خسارة عند االستبعاد.الدفترية أيًضا في الربح أو الخسار

 

وعة متقوم المجف، وراتعى إلغاء االإذا لم تختلف الشروط بشکل جوهري، فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إل
المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر احتساب إجمالي القيمة الدفترية علی أساس التدفقات النقدية  بإعادة

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

 )تابع(تعديل القروض  (2)
 

  الفائدة الفعلي األصلي. دفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدلالقيمة ال  يساب إجمالدة حإعا يتم
 

 إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل (3)
 

من   يُلغى االعتراف بالموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية
( ال 2ة، أو )( تحول المجموعة جميع مخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهري1ا )حويلها وإمتندما يتم أو ع، تاالموجود

لملكية بصورة جوهرية وال تحتفظ المجموعة بالسيطرة. تدخل تحول المجموعة وال تحتفظ بجميع مخاطر ومزايا ا
لكنها تتحمل التزاماً تعاقدياً  لموجودات وا نقدية من ت القافد الستالم التالمجموعة في معامالت تحتفظ فيها بالحقوق التعاقدية 

تُحتسب هذه المعامالت لى كيانات أخرى وتحول جميع المخاطر والمزايا بصورة جوهرية. بدفع تلك التدفقات النقدية إ
 على أنها تحويالت "تمرير" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة: 

 

 الغ معادلة من الموجودات.بتحصيل مب مما لم تق وعاتدفملزام بسداد اليس لديها الت •

 ات.ال يُسمح لها ببيع أو رهن الموجود •

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

ياسية  الق اءرشات إعادة الال يتم إلغاء االعتراف بالضمانات )األسهم والسندات( التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقي
ري بجميع المخاطر والمزايا على أساس  دانة واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهمالت االستاومع

د مسبقاً، وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف. وينطبق ذلك على بعض معامالت سعر إعادة الشراء المحد
 تبقية.ما ثانوية مزايب ةعفيها المجموالتوريق التي تحتفظ 

 
 المطلوبات المالية 3-4
 

  التصنيف والقياس الالحق
 

ت المالية )وتشمل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك، واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك، ف بالمطلوبايتم االعترا
ً قة وتقاس الحوالقروض متوسطة األجل، وودائع العمالء( مبدئياً بالقيمة العادل   ء التالي:أة باستثنافكلفة المطبالت ا

 

تقات والمطلوبات بح أو الخسارة: يتم تطبيق هذا التصنيف على المشالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الر •
ح أو المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي. إن األربا

ً في الدخل  فة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم عرضها جزئالية المصنمطلوبات الالم من رالخسائ يا
ً في الربح أو الخسارة )المبلغ المتبقي من  الشامل اآلخر ) التغير في القيمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان( وجزئيا

فر عن، أو يزيد، عدم التطابق شأنه أن يس العرض من هذا مثل ا ما لم يكنالتغير في القيمة العادلة للمطلوبات(. هذ
تمان للمطلوبات عرض األرباح والخسائر التي تعزى إلى التغيرات في مخاطر االئالمحاسبي، وفي هذه الحالة يتم 

 في الربح أو الخسارة. 
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 بع()تاالمطلوبات المالية  3-4
 

 تابع() س الالحقلقياوا فالتصني
 

ؤهلة إللغاء االعتراف والتي بموجبها يتم إثبات المطلوبات المالية الناتجة عن تحويل الموجودات المالية غير الم •
ية للمقابل المالي المقبوض من أجل التحويل. في الفترات الالحقة، تقوم المجموعة بإدراج أي  المطلوبات المال

 ية. لمالا تاعلى المطلوبمصاريف متكبدة 

 المالي والتزامات القروض. لضمان اعقود  •
 

 إلغاء االعتراف 
 

يتم الوفاء بها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو   لوبات المالية عندمايلغى االعتراف بالمط
 انقضاء أجله(. 

 

ت المالية ويتم االعتراف  في البيانا ين الحاليبالدف ارإلغاء االعتعند استبدال دين حالي بدين جديد من ُمقرض جديد، يتم 
عند تعديل أو استبدال الدين  ة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وبالفرق بين القيمة الدفترية والقيم

عاملة  ما كانت الا إذم لودات محددة ح مع االحتفاظ بالمقرض األصلي، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن إرشا 
التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل  إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها بشكل مختلف. ويستند هذا  تؤدي

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

 قروضعقود الضمان المالي والتزامات ال 3-5
 

لخسارة التي  تُلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حاملي الضمان عن ا رة عن عقود الية هي عبالمات انالضما
ً لشروط أداة الدين. تتمثل التزامات القروض في  يتكبدونها بسبب إخفاق المدين في سداد أي دفعات  عند استحقاقها وفقا

 ا مسبقاً.همتفق علي حكاموأ طوفقاً لشرو التزامات غير قابلة لإللغاء بتقديم اعتماد
 

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

 مبلغ مخصص الخسارة.  -
 العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقًصا الدخل المعترف به وفقًا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية -

 . 15رقم 
 

 من المجموعة بمبلغ مخصص الخسارة.ض المقدمة  وامات القرالتزس اقت
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 أرباح وخسائر الصرف األجنبي 3-6
 

لفوري  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف ا 
  دلة. وبالتالي،كل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القيمة العاتقرير. يش ةية كل فترنها في دالسائ

 

بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يدَرج عنصر الصرف األجنبي  •
  لمرحلي.في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد ا

 

الشامل اآلخر، يدَرج  ي تمثل بنوداً نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل لمالية التالموجودات بة لنسلاب •
 ائر الموحد. عنصر الصرف األجنبي في األرباح أو الخس

 

 ،رالشامل اآلخبالنسبة للموجودات المالية التي تمثل بنوداً غير نقدية ومصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  •
 في بيان الدخل الشامل الموحد. ف األجنبي رعنصر الص دَرجي

 

بالتكلفة المطفأة في نهاية كل فترة تقرير، يتم تحديد أرباح ة بالعملة األجنبية المقاسة بالنسبة ألدوات الدين المقوم •
ئر لخساا وأان األرباح وخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتدَرج في بي

 .الموحد
 

 منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية  3-7
 

وعة لعمالئها منتجات مصرفية معينة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة رفية التقليدية، تقدم المجمباإلضافة إلى المنتجات المص
 عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

 

ع ما سبق سيتم اعتبارها بديالً لما ضيح أو جميورح أو التللش  أو ةسباب قانونيإن أي مصطلحات اعتيادية مستخدمة فقط أل
يتعلق بتوافقها مع أحكام الشريعة   اإلسالمية ولن تؤثر على المنتجات اإلسالمية أو الوثائق فيمايتوافق معها من الشريعة 

 ه:نادأية المبينة اإلسالمية. وتحتسب جميع منتجات الصيرفة اإلسالمية وفقاً للسياسات المحاسب
 

  ةة المحاسبيسالسيا (1)
  

بالغ مشطوبة لفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي، ناقصاً أي متقاس المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتك
 ومخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها واإليرادات غير المكتسبة.

 

قدرة على مدى العمر المتوقع لألصل أو  تقبلية المسنقدية المت القافدصم بدقة التمعدل الربح الفعلي فهو المعدل الذي يخ
 ند االقتضاء، على مدى فترة أقصر. االلتزام المالي، أو ع

 

(. وال يتم 1) 3-3يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية وفقا لإليضاح رقم 
فاق في اتخاذ جميع إجراءات العمل الممكنة لتحقيق  عند اإلخالسالمية إة اإلرياملية واالستثشطب المنتجات التموي

 االسترداد. 
 

 سياسة االعتراف باإليرادات (2)
 

يتم االعتراف باإليرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد 
  .لربح الفعليباستخدام طريقة ا
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 تابع()موجودات تمويلية واستثمارية إسّلمية  3-7
 

 سياسة االعتراف باإليرادات )تابع( (2)
 

يشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جميع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكاليف المعاملة والخصومات أو العالوات  
ى تكاليف المعاملة هي التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرةً إل الفعلي. إن  عدل الربحمن مأ زججزءاً ال يتالتي تشكل 

 االستحواذ على أصل مالي أو إصداره أو بيعه. 
 

 الودائع اإلسالمية للعمالء والتوزيعات على المودعين  (3)
 

ً بالقيمة العادلة التي  ف المعاملة المتعلقة  خصم تكالي دلمستلم بعبل ا قاملتمثل عادة اتقاس الودائع اإلسالمية للعمالء مبدئيا
 طفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.بها مباشرة، وتقاس الحقاً بالتكلفة الم

 

تحتسب التوزيعات على المودعين )المنتجات اإلسالمية( وفقاً لإلجراءات القياسية لدى المجموعة وتُعتمد من هيئة الرقابة 
 وعة. الشرعية للمجم

 

 عقارية اراتثمتسا 3-8
 

يرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في  االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأج 
ً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكاليف ذلك العقارات قيد اإلنشاء لت لك األغراض. تقاس االستثمارات العقارية مبدئيا

ر العقاري الحالي بتاريخ تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء ء االستثماال أحد أجزإحالت اقالتكلفة نف المعامالت. تشمل
ً لالعتراف المبدئي، وط االعتراف الالزمة، وال تشمل النفقات اليومية الخاصة بخدمشر ات االستثمار العقاري. والحقا

والخسائر الناتجة  رج األرباحدتقرير. وتخ الرياتف السوق في تقاس االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظرو
فترة التي تنشأ ت العقارية في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد في العن التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارا

 فيها.
 

ً من ا ن من غير يكو مادنالستخدام وعيتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما يتم سحبه نهائيا
أو الخسائر التي تنشأ عن إلغاء االعتراف بالعقار  يق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم تسجيل األرباحلمتوقع تحقا

على أنه الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في بيان األرباح أو الخسائر الموجز )المحتسب 
 اف بالعقار.غاء االعترلتم فيها إتي يال ةحد في الفترالمو

 

وقف شغل المالك للعقار  رية إال عندما يحدث تغير في االستخدام يثبته تال يجرى أي تحويل إلى أو من االستثمارات العقا
  إلى  مار العقاريأو بدء تأجيره لطرف آخر من خالل اتفاقية إيجار تشغيلي. وفيما يتعلق بتحويل العقارات من فئة االستث

لعادلة بتاريخ التغير في االستخدام،  ك، فإن التكلفة المفترضة لغرض المحاسبة الالحقة هي القيمة ال من المالوقار المأهالع
ً للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات والمعدات حتى تاريخ أما إذا حدث العكس تحتس ب المجموعة هذا العقار وفقا

سوق المفتوحة علی أساس التقييمات التي يقوم بها خبير الل قيم ال خعادلة من ة اليمقليتم تحديد االتغير في االستخدام. 
 نة المستقل واالستشاريين أو أسعار الوسيط.المعاي
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 عقود اإليجار 3-9
 

ت محددة  يجار لفتران عقود اإلتكو ما ةاآللي. وعادتقوم المجموعة بتأجير عدة فروع ومكاتب ومواقع ألجهزة الصراف 
خيارات تمديد. يتم التفاوض على شروط اإليجار على أساس كل  سنوات، ولكن قد يكون لها  5شهًرا إلى  12تتراوح من 

  لة على حدة ويتضمن ذلك مجموعة واسعة من الشروط واألحكام المختلفة.حا
 

ي التاريخ الذي تكون فيه الموجودات لمقابلة، فالمطلوبات م واداختدات حق االسيتم االعتراف باإليجارات على أنها موجو
ت وتكلفة التمويل. يتم تحميل المجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوباالمؤجرة متاحة الستخدام 

حقة  تائدة المسللف بتاثمعدل دوري  تكلفة التمويل إلى الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على 
وجودات حق االستخدام على مدى العمر  رصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة. يحتسب االستهالك على معلى ال

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

  تزام.قياس االل يل معقول فبشك نةيعرات تمديد ميتم أيًضا تضمين دفعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيا
 

م استخدام  في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد هذا السعر، فيت يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني
  معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول 

  ة مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.ئة اقتصاديياثلة في بة ممقيم على أصل ذي
 

  لتالي:ام بالتكلفة التي تشمل اتقاس موجودات حق االستخد

  مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار. •

  أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. •
 

األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط   يجار قصيرةبعقود اإل تبطةمرلاف بالدفعات يتم االعترا
  شهراً أو أقل. 12هي عقود إيجار لمدة بت كمصاريف في الربح أو الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل الثا
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سات التي تم اإلفصاح عنها في  داف والسياهع تلك األفق م واتتة للمجموعة إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالي
 . 2-4اإليضاح رقم ، باستثناء األمور المبينة في 2020ديسمبر  31ة المنتهية في البيانات المالية الموحدة للسن

 
 النقد وما في حكمه 3-11
 

ى  األخرى لد ةق واألرصدصندوال  ي على النقد فألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه 
طي النظامي( وودائع سوق المال التي تستحق في غضون  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي )باستثناء االحتيا

 ر من تاريخ اإليداع. يدَرج النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي الموحد.ثالثة أشه
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(25 ) 

 خاطرإدارة الم 4
 
 ئتماناال طراخم 4-1
 

موعة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية االئتمان هي مخاطر تكبد خسارة مالية في حال إخفاق أي من عمالء المجطر امخ
الئتمان باألساس من القروض والسلفيات والتزامات القروض الناشئة عن أنشطة اإلقراض  تجاه المجموعة. تنشأ مخاطر ا

ضمانات المالية واالعتمادات المستندية واإلقرارات  أيضا من ال ن أن تنشأويمك، ةنجاري والخزيوأنشطة التمويل الت
في أدوات الدين والمشتقات وكذلك األرصدة  . تتعرض المجموعة كذلك لمخاطر ائتمانية تنشأ من االستثماراتوالقبوالت

 المستحقة لدى األطراف المقابلة في السوق. 
 

ب إدارة مخاطر االئتمان بدعم من فريق من  جميع جوان ىإلشراف علعن ا الً مجموعة مسؤويعد مسؤول االئتمان بال
االئتمان ومديري االئتمان ين هم على قدر عال من الخبرة والتدريب. ويتمتع كل من مسؤول مديري االئتمان الذ

 ر.مستمس اسئتمان على أبصالحيات ضمن إطار إدارة المخاطر للموافقة على معامالت االئتمان وإدارة مخاطر اال
 

منح القروض والسلفيات )بما في ذلك االئتمان من أكبر المخاطر الفردية التي تواجه المجموعة من جراء مخاطر  تعتبر
المستندية وخطابات الضمان( وممارسة االستثمار في األوراق المالية وسندات الدين،  التزامات القروض واالعتمادات 

تم إدارة ومراقبة مخاطر االئتمان بشكل مركزي ية وحذر. تائتمان بعناال طراخر تعرضها لمولذلك فإن المجموعة تدي
نة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ولجنة  ل االئتمان مع الحوكمة والمراقبة المنتظمة التي تقوم بها لجضمن وظيفة مسؤو

 المخاطر المؤسسية.   
 

ن التي تتجاوز صالحيات  وض االئتمارواعتماد عجعة رام بعن المجلس  على وجه التحديد، تقوم لجنة المخاطر المنبثقة
قة عن المجلس  مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك، تراقب لجنة المخاطر المنبثاإلقراض المفوضة إلى اإلدارة من قبل 

طر  لمخاا ةنيتم دعم لج العناصر الرئيسية لمحفظة مخاطر االئتمان للبنك فيما يتعلق بمدى الرغبة في المخاطرة لدى البنك.
قبة لمحفظة االئتمان، بما في ذلك  س من قبل لجنة المخاطر المؤسسية في إجراء مراجعة مفصلة ومراة عن المجلقالمنبث

 تركيزات التعرض.
 

تعتبر لجنة اإلنذار المبكر مسؤولة عن مراجعة وتحديد التعرضات اإلشكالية المحتملة بشكل استباقي ضمن مجموعة  
تلعب  عة الخدمات البنكية الدولية وتحديد االستراتيجيات المناسبة.ارية ومجمومية االستثلبنكا تاركات والخدمخدمات الش

)منتدى لإلشراف على جميع جوانب  9الدولي للتقارير المالية رقم  لجنة اإلنذار المبكر، جنبًا إلى جنب مع منتدى المعيار
مان أن أساسيات االئتمان مهًما في ض ة(، دوًراجموعلمابالخاص  9قم إطار عمل المعيار الدولي للتقارير المالية ر

للتقارير المالية   مخاطر االئتمان والتصنيف في المراحل ألغراض المعيار الدولي مرتبطة بتحديد الزيادة الجوهرية في 
  .9رقم 
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 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-1
 

فيات )بما في ذلك المنتجات التمويلية قروض والسلللدفترية لمة ا قيلافي إجمالي  توضح الجداول التالية التغيرات ( 1)
 ة المقاسة بالتكلفة المطفأة(:واالستثمارية اإلسالمي

 

 

)غير مدققة( 2021مارس  31  

   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

شهرا   12  المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  

(ونيلدرهم )بالم  
        

  لي القيمة الدفترية كما فيماجإ
 يناير 1   

 

 67,110   

 

 5,597   

 

 4,636   

 

 77,343  

        تحويالت

 -      -       1,393   )1,393(   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 -       18   -      )18(   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 -       1,034   )1,034(    -     لى المرحلة الثالثةحلة الثانية إالمرتحويل من 

 -      )20(     20   -     تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

 -      -      )83(     83  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

  24,205   -      -       24,205  منشأة موجودات مالية جديدة

 )19,927(   )11(    )869(    )19,047(   تسديدات وحركات أخرى

 )993(    )993(    -      -     حذوفات

 إجمالي القيمة الدفترية كما في
 مارس 31 

 

 70,940   

  
5,024   

 

 4,664   

 

 80,628  
 

 

)مدققة( 2020ديسمبر  31  

األولىالمرحلة  انيةالث ةرحلالم   ثالثةة الالمرحل      

شهرا   12  المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  

لمليون()با درهم  
        

 إجمالي القيمة الدفترية كما في
 يناير  1 

 

 70,980   

 

 5,674   

  
3,485   

 

 80,139  

 -      -      -      -     تحويالت

 -      -       4,134   )4,134(   لثانيةلة احلمرألولى إلى اتحويل من المرحلة ا

 -       788   -      )788(   لثةتحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثا

 -       993   )993(    -     تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

 -      )1(     1   -     تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

 -      -      )389(     389  لمرحلة األولىة الثانية إلى امرحلتحويل من ال

  42,107   -      -       42,107  ة جديدة منشأةت ماليموجودا

 )43,705(     569   )2,830(    )41,444(    تسديدات وحركات أخرى

 )1,198(    )1,198(    -      -     حذوفات

 فترية كما فيدال قيمةإجمالي ال
 مبرديس  31 

 

 67,110   

 

 5,597   

 

 4,636   

 

 77,343  
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 بع()تاإدارة المخاطر  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-1
 

توضح الجداول التالية التغيرات في مخصص الخسارة للقروض والسلفيات )بما في ذلك المنتجات التمويلية  ( 2)
 ة(:أمطفة الاسة بالتكلفواالستثمارية اإلسالمية المق

  

 

)غير مدققة( 0212مارس  31  

   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
  شهرا  

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  العمر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  العمر

مجموع الخسائر 
ةنية المتوقعاالئتما  

بالمليون(م )دره  
        

  5,811   2,909   2,287    615 يناير 1مخصص الخسارة كما في 

        تيالتحو

 -      -       58   )58(   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 -       1   -      )1(   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 -       738   )738(    -     لثالثةة ارحلرحلة الثانية إلى الممال ل منتحوي

 -      )1(     1   -     المرحلة الثانيةتحويل من المرحلة الثالثة إلى 

 -      -      )2(     2  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

  142   -      -       142  موجودات مالية جديدة منشأة

تجة / الخسارة النا عثرالتالتغيرات في احتمالية 
عن التعثر / مستوى التعرض الناتج عن 

 )128(     322   )384(    )66(   التعثر

 )993(    )993(    -      -     حذوفات

  4,832    2,976    1,222    634  مارس 31مخصص الخسارة كما في 
 

 

قة()مدق 2020ديسمبر  31  

ىلألولة االمرح ة الثالثةرحلالم  المرحلة الثانية      

الخسائر االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
  شهرا  

ية االئتمانالخسائر 
المتوقعة على مدى 

  العمر

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

  العمر

مجموع الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة

 درهم )بالمليون(
        

 يراين 1في كما  لخسارةمخصص ا

 

 476   

  

1,505   

 

 1,993   

 

 3,973  

        تحويالت

 -      -       407   )407(   ة الثانيةتحويل من المرحلة األولى إلى المرحل

 -       35      -   )35(   تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 -      -      (13)    13  األولى تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة

 -       100   (100)   -     المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة نل متحوي

 -      )0(       -   -     ويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانيةحت

  636   -         -    636  موجودات مالية جديدة منشأة

تجة االنارة تعثر / الخسالتغيرات في احتمالية ال
 لتعثررض الناتج عن التعى اعن التعثر / مستو

  )68( 
 

 489  
 

 1,979  
 

 2,400  

 )1,198(    )1,198(       -   -     حذوفات

   615 ديسمبر 31 مخصص الخسارة كما في

 

 2,288   2,909    5,811  
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 تابع()مخاطر االئتمان  4-1
 

مية )باستثناء القروض والسلفيات د داخل الميزانية العموبنوبالتمان المتعلقة طر االئضات مخاتعر يلي فيما ( 3)
 التمويلية واالستثمارية اإلسالمية(:والمنتجات 

 

)غير مدققة(   2021مارس   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
المرحلة  
 الثالثة 

  

 مبالغ مستحقة من البنوك 
شهرا   21   

ى  ى مدعل
عمر ال  

 
ى مدى  لع

 العمر 
 المجموع  

 درهم )بالمليون(  
        

,2197       -    74    7,145  درجة االستثمار    
BB 9,145       -    728    8,417  + فأقل  

  11,363  83    1,268    10,012 غير مصنّفة 

 25,574    2,070    83   27,727  

( 81)  مخصص الخسارة     (18 )    (57 )    (156 )  

 25,493    2,052    26   27,571  

 

)غير مدققة(   2020ديسمبر   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
المرحلة  
 الثالثة 

  

 مبالغ مستحقة من البنوك 
شهرا   12   

على مدى  
 العمر 

 
على مدى  
 العمر 

 المجموع  

 درهم )بالمليون(  
       

 

181    7,218  درجة االستثمار      -       7,336  

BB 8,525       -    2,926    5,599  + فأقل  

  12,544   85   2,481   9,978 غير مصنّفة 

 22,795    5,525    85   28,405  

( 69)  مخصص الخسارة     (41 )    (55 )    (165) 

 22,726    5,484    30   28,240  

 

 . 2021مارس   31لمنتهية في  الفترة ا خاللين المراحل لم تكن هناك أي تحويالت أخرى ب
)غير مدققة(   2021مارس   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
رحلة  الم

 الثالثة 
  

موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة  
 وبالقيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر 

شهرا   12   
على مدى  
 العمر 

 
على مدى  
 العمر 

 المجموع  

ن( )بالمليو رهم  د   
        

 14,671     -   -  14,671 مار درجة االستث 

BB 3,882      -   -   3,882  + فأقل  

  971   2   -   969 غير مصنّفة 

   19,522  -   2     19,524 

 (31)   (2)   -  (29)  مخصص الخسارة 

 19,493  -   -      19,493  
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 )تابع(خاطر إدارة الم 4
 

 )تابع(ان اطر االئتممخ 4-1
 

قروض والسلفيات ات مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود داخل الميزانية العمومية )باستثناء الفيما يلي تعرض ( 3)
 والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية(:

 
)مدققة(   2020ديسمبر   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
المرحلة  
 الثالثة 

  

اسة بالتكلفة المطفأة  ة أخرى مقماليموجودات 
 قيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر لوبا 

شهرا   12   
على مدى  
 العمر 

 
دى  على م
 العمر 

 المجموع  

 درهم )بالمليون(  
        

  13,751       -      13,751  درجة االستثمار 
BB 3,376       -      3,376  + فأقل  

  368    2      366  غير مصنّفة 

  7,4921       2    17,494  

( 21)  مخصص الخسارة       (2 )    (23 )  

  17,472      -       17,472  

 
  .2021مارس  31كن هناك أي تحويالت بين المراحل خالل الفترة المنتهية في لم ت

 
)غير مدققة(   2021مارس   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
لة  المرح
 الثالثة 

  

 خرى وجودات أم
شهرا   12   

على مدى  
ر عمال  

 
على مدى  
 العمر 

 المجموع  

 درهم )بالمليون(  
        

 1,087    458    629       -  موجودات أخرى 
( 20)       -  مخصص الخسارة     (416 )    (436 )  

  651   42    609       -  القيمة الدفترية 

 
ة( مدقق)  2020ديسمبر   31   

ة  المرحل   
ولى األ  

 
لمرحلة  ا

 الثانية 
 

المرحلة  
الثة الث  

  

 موجودات أخرى 
شهرا   12   

على مدى  
 العمر 

 
على مدى  

ر مالع  
 المجموع  

رهم )بالمليون( د   
        

  1,014    428    586       -  موجودات أخرى 
( 18)       -  مخصص الخسارة    (413)    (431)  

685       -  القيمة الدفترية      15    583  
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(30 ) 

 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع(خاطر االئتمان م 4-1
 

 . 2021مارس   31ة المنتهية في  لم تكن هناك أي تحويالت أخرى بين المراحل خالل الفتر

 
)غير مدققة(   2021مارس   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
المرحلة  
 الثالثة 

  

 
شهرا   12   

على مدى  
ر العم  

 
على مدى  

ر العم  
ع المجمو    

 درهم )بالمليون(  
        

  13,384      -    95    13,289 قبوالت 
( 23)  مخصص الخسارة     (1 )    -       (24 )  

 
)مدققة(   2020ديسمبر   31   

 المرحلة   
 األولى 

 
المرحلة  
 الثانية 

 
المرحلة  
 الثالثة 

  

 
شهرا   12   

على مدى  
 العمر 

 
على مدى  
 العمر 

موع المج   

مليون( )بالدرهم     
        

  12,768      -    87   12,681 قبوالت 
( 25)  مخصص الخسارة     (1 )    -       (26 )  

 
مليون درهم من   8مليون درهم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية وتعرض بقيمة  90ض بقيمة تم تحويل تعر

ي تحويالت ناك أ. لم تكن ه2021مارس  31ي منتهية فر الالثالثة أشهالمرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة خالل فترة 
  .2021مارس  31أخرى بين المراحل خالل الفترة المنتهية في 
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(31 ) 

 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  4-1
 
ت دية وخطابامستن)اعتمادات  توضح الجداول التالية التغيرات في األرصدة للبنود خارج الميزانية العمومية ( 4)

 ضمان والتزامات(:
 

 

)غير مدققة( 2021مارس  31  

   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

شهرا   12  المجموع  على مدى العمر  على مدى العمر  

 درهم )بالمليون(
        

  55,754   2,382   4,258   49,114  يناير 1كما في 

        التتحوي

    -      -    1,399   (1,399)  ةلثانيحلة األولى إلى المرحلة ايل من المرتحو

    -    105   (105)      -  الثالثة تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة

    -      -   (178)    178  تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة

  11,810      -      -    11,810  األولى رحلةنية إلى المتحويل من المرحلة الثا

 جودات مالية جديدة منشأةمو
 

 (8,818)  

 

 (1,132)  

 

 (625)  

 

 (10,575) 

 56,989  1,862  4,242  50,885 تسديدات وحركات أخرى

  55,754   2,382   4,258   49,114  مارس 31كما في 

 

 

)مدققة( 2020ديسمبر  31  

ألولىالمرحلة ا الثانيةحلة المر   لة الثالثةالمرح      

شهرا   12 مدى العمرعلى     المجموع  على مدى العمر  

 درهم )بالمليون(
        

 يناير 1كما في 

 

 55,481  

  

 3,250  

  

 -    

  

 58,731  

        تحويالت

    -      -    2,124   (2,124)  تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

    -    2,334      -   (2,334)  لى إلى المرحلة الثالثةن المرحلة األويل متحو

    -    235   (235)      -  المرحلة الثالثة تحويل من المرحلة الثانية إلى

    -   (1)    1      -  تحويل من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية

    -      -   (179)    179  ىألولى المرحلة اتحويل من المرحلة الثانية إل

  17,718      -      -    17,718  ة جديدة منشأةمالي موجودات

 وحركات أخرى تسديدات
  

(19,806) 

  

 (703) 

   

(187) 

  

 (20,696) 

  55,753   2,381   4,258   49,114  ديسمبر 31كما في 
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(32 ) 

 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 تابع()ان خاطر االئتمم    4-1
 

ة للبنود خارج الميزانية العمومية )اعتمادات مستندي لخسارةتالية التغيرات في مخصص ا توضح الجداول ال ( 5)
 وخطابات ضمان والتزامات وقبوالت(:

  

 

)غير مدققة( 2021مارس  31  

   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية 
 21وقعة لمدة المت

را  شه   

ة الخسائر االئتماني
المتوقعة على مدى 

  العمر

ائر االئتمانية الخس 
المتوقعة على مدى 

  العمر

سائر مجموع الخ
 االئتمانية المتوقعة

 درهم )بالمليون(
        

 469  325  52  92 يناير 1كما في 

        تحويالت

 -  -  4  )4(  انيةتحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الث

 -  -  -  - ةألولى إلى المرحلة الثالثتحويل من المرحلة ا

 -  1  )1(   - الثةتحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة الث

 -  -  )3(   3 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

 24  -  -  24 موجودات مالية جديدة منشأة
لناتجة رة اعثر / الخساالتغيرات في احتمالية الت

وى التعرض الناتج عن عن التعثر / مست
 551  596  )14(   )31(  ثرالتع

 1,044  922  38  84 مارس 31كما في 
 

 

)مدققة( 2020ديسمبر  31  

   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانية  المرحلة األولى

الخسائر االئتمانية 
 12المتوقعة لمدة 
  شهرا  

تمانية الخسائر االئ
على مدى  وقعةالمت

  العمر

ر االئتمانية الخسائ
ى مدى المتوقعة عل
  العمر

مجموع الخسائر 
 االئتمانية المتوقعة

)بالمليون(درهم   
        

 159  -  60  99 يناير 1كما في 

        تحويالت

 -  -  6  (6) تحويل من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 -  98  -  (98) مرحلة الثالثةى الة األولى إلتحويل من المرحل

 -  7  )7(   - ية إلى المرحلة الثالثةالثان تحويل من المرحلة

 -  )1(   1  - مرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانيةتحويل من ال

 -  -  )2(   2 تحويل من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

 156  -  -  156 موجودات مالية جديدة منشأة
الخسارة الناتجة في احتمالية التعثر /  يراتالتغ

 155  221  )6(   (60) توى التعرض الناتج عن التعثرر / مسعن التعث

 470  325  52  93 ديسمبر 31كما في 
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(33 ) 

 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي 4-2

 

يمية لحالي. قدمت الجهات التنظكبيرة وتتطور بسرعة في الوقت ا 19-ألزمة كوفيدال تزال التبعات االقتصادية 
،  2021مارس   31ادية تحفيزية لتخفيف أثر هذه التبعات. كما فيحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير مالية واقتصوال

لموّجهة الخاصة  ، بموجب خطة الدعم االقتصادي ا  درهم من التسهيل بالفائدة الصفرية نمليو 598استخدمت المجموعة 
تسهيل  . إن19-كتدبير مضاد لكوفيد 2020عربية المتحدة المركزي التي تم إطالقها في أبريل مارات البمصرف اإل

ي  ين فة كما هو مبالفائدة الصفرية مضمون بموجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة وبموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادل 
 . 2021و يوني 30  ا التسهيل السداد في/ قبل)و(. ويستحق هذ6اإليضاح رقم 

 

الئتمانية والمستويات اإلجمالية لمخاطر عن كثب على المحافظ ا19-تواصل المجموعة مراقبة وتقييم تأثير أزمة كوفيد
محددة ناتجة عن األزمة،   انيةمخاوف ائتم االئتمان. زادت المجموعة تواتر مراجعات المحفظة من أجل تحديد وتقييم

كل مباشر، مثل قطاعات الطيران والضيافة والسفر والسياحة وتجارة التجزئة. تأثرة بشللعمالء في القطاعات الم وخاصة
بطريقة عادلة   19-ة إلى ذلك، اتخذت المجموعة خطوات استباقية إلدارة قضايا االئتمان الناشئة عن كوفيدباإلضاف
 19-وتقييم تأثير كوفيد م في فهم ل المجموعة تطبيق حكم سليصالح المجموعة. بشكل عام، تواص ا ما وتخدم أيضً لعمالئه

 على التدفقات النقدية والجدارة االئتمانية لعمالئها.
 

 على قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 19-ثير فيروس كوفيدتأ
 

الخسائر االئتمانية وتقديرات  9قارير المالية رقم للت عيار الدوليلدى المجموعة حوكمة متينة لضمان مالءمة إطار الم
  9لتقارير المالية رقم تجة في جميع األوقات. وعلى وجه التحديد، يشرف المنتدى التنفيذي للمعيار الدولي لقعة الناالمتو

المجموعة  اطر تدى مدير مخ. يترأس المن9)"المنتدى"( على جميع جوانب إطار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
مل كأعضاء. تقوم المجموعة من خالل المنتدى بمراجعة مدى  قسام العورئيس االئتمان ورؤساء أ ويشارك المدير المالي 

على أساس   9ة للخسائر االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مالءمة المعطيات والمنهجي
 مستمر.

  
ئ ومتطلبات المعيار الدولي  بيق مبادوالتحديات المرتبطة بتط 19-صادي الكبير بسبب أزمة كوفيدالقتدم اليقين ااعترافاً بع

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي  في ظل هذه الظروف، قام كل من  9للتقارير المالية رقم 
"التوجيه شادية للبنوك وشركات التمويل )ة إربإصدار مذكرللخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل مشترك 

لمتوقعة فيما يتعلق بتقدير مخصصات الخسائر االئتمانية ا 2020أبريل  15لعربية المتحدة في مارات االمشترك"( في اإل
ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    لحق للتوجيه. باإلضافة إلى ذلك، تم إصدار م19-في سياق أزمة كوفيد 9وفقا

جيه المشترك والملحق في جميع مجاالت إطار كام التوالمجموعة في االعتبار أح . وأخذت2020أكتوبر  27شترك في الم
 . 2021وفي تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للربع األول من  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

في ضوء التغيرات الخسائر االئتمانية المتوقعة  صصاتى مالءمة مخباإلضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مراجعة مد
يتضمن هذا التقييم الكلي وملف المخاطر وكذلك في حال أي زيادة فعلية أو متوقعة في مخاطر االئتمان.  االقتصادفي بيئة 

 كل عميل حسبعلى التوقعات االقتصادية وقطاعات الصناعة و 19-مراجعة تفصيلية للتأثيرات المحتملة لكوفيد
 قتضاء.اال
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 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع(االقتصادي الحالي  لسيناريوإدارة المخاطر في ا 4-2
 

 فيما يلي نتيجة المراجعة:
 

من تأجيالت الدفع إلى مجموعتين: )أ( المجموعة األولى: العمالء المتأثرين بشكل تصنيف العمالء المستفيدين  (1)
خضعوا لترحيل محتمل من لمتأثرين بشكل كبير ويمكن أن يء اانية: العمالمؤقت وخفيف و)ب( المجموعة الث

 ى: حلة ألخرمر
 

  ت االقتصاد الكلي.المتعلقة بتوقعا 9مراجعة مدخالت نموذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (2)
 

من المتزايدة ضدمج التغطيات التقديرية ضمن إجمالي الخسائر االئتمانية المتوقعة لتعكس مخاطر االئتمان  (3)
  حفظتها االئتمانية.م

  
الجوهرية في مخاطر االئتمان للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع. طبقت  الزيادة ع العمالء على أساس تقييمتم تجمي

أو  مؤقتًا 19-ة المعرفة بعمالئها والحكم في تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وما إذا كان تأثير كوفيدالمجموع
وًدا في السيولة دون تغييرات جوهرية في اجهوا قيعمالء الذين يُتوقع أن يوعلى وجه التحديد، تم تصنيف ال طول.لفترة أ

بالنسبة لهؤالء العمالء، ترى المجموعة أنه على الرغم من تعرضهم لتأجيل  الجدارة االئتمانية في المجموعة األولى. 
ء الذين ية أخرى، تم تصنيف العمالان لبدء ترحيل المرحلة. من ناحئتمفي جودة اال الدفع، إال أن هناك تدهوًرا غير كافٍ 

لسيولة في المجموعة الثانية. ويساعد  يُتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية لهم فيما وراء مشكالت ا
 ً ، فيما يلي نسبة 2021رس ما 31. كما في تجميع المقترضين في النهاية على تحديد ما إذا كان ترحيل المرحلة مطلوبا

 ضاتهم والخسائر االئتمانية المتوقعة:ت مع تعرء المستفيدين من التأجيالالعمال
 

 القطاع
إجمالي مجموع  
 القيمة الدفترية

1وعة مجم  2مجموعة    

 

إجمالي القيمة  
  الدفترية

الخسائر 
االئتمانية  
 المتوقعة

إجمالي القيمة  
 الدفترية

الخسائر 
نية  ئتمااال

 المتوقعة

 درهم )بالمليون(  
    -      -    1    109    10,579  يعالتصن

  1    23    4    1,094    8,709  اإلنشاءات
  -    12    101    1,659    14,946  التجارة

 النقل واالتصاالت
 3,932  

 

 

 329  

  12    

 -    

  -    

  6    55    8    2,227    9,076  الخدمات
    -      -    -    85    3,061  المؤسسات المالية

  152    2,038   22    743    10,000  د* األفرا
  6    988    -    1,367    6,903  الرهن العقاري السكني* 

 الحكومة والمؤسسات ذات 
 الصلة 

 

 14,278   

  

123  
  

 -  
  

 -    

  

 -    

  481,48     7,736    481     3,116    165  

 

 لسكني" باألساس محفظة األفراد الخاصة بالبنك.ي اعاله "األفراد" و"الرهن العقار*تشمل الفئتان أ
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(35 ) 

 )تابع( إدارة المخاطر 4
 

 )تابع(خاطر في السيناريو االقتصادي الحالي إدارة الم 4-2
 

 ابع()ت المتوقعةعلى قياس الخسائر االئتمانية  19-تأثير فيروس كوفيد
 

المعلنة في البلدان التي يعمل فيها البنك. وبسبب دي يتماشى مع برامج الدعم االقتصاقام البنك بتأجيل دفعات العمالء بما 
مليار درهم(،   1.2لنقدية التعاقدية من هذه التعرضات االئتمانية )إجمالي القيمة الدفترية تأجيل السداد، تم تعديل التدفقات ا

مليون درهم، والتي تم   16 ت المجموعة بخسارة تعديل بقيمةاعترف 9ر الدولي للتقارير المالية رقم معيالمتطلبات الووفقًا 
  .1-4اإليضاح رقم   إدراجها كجزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة المفصح عنها في

 

 19-معقولية تقديرات الخسائر االئتمانية المتوقعة في ظل أزمة كوفيد
 

االئتمان عبر طر ية الرئيسية التي تؤثر على مخاحليل تاريخي لتحديد المتغيرات االقتصاداء تمجموعة بإجرتقوم ال
تصادية لتقدير مقاييس المخاطر )احتمالية التعثر المحافظ المختلفة. تُستخدم توقعات االقتصاد الكلي لهذه المتغيرات االق

الدولي  ألدوات التي تقع في نطاق إطار المعيار ن وايع المقترضيوالخسارة الناتجة عن التعثر( على أساس تنبؤي لجم
ة ل الخسائر االئتمانية المتوقعة. تقدر المجموعة مقاييس المخاطر في سيناريوهات متفائلحو 9للتقارير المالية رقم 

ائر  الخستخدم لقياس ، مع أوزان تمثيلية تس9وأساسية ومتشائمة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في  عة التوجيه المشترك، قامت المجمو االئتمانية المتوقعة. ووفقًا لبنود

واحتمالية السيناريو الطبيعي  19-االقتصاد الكلي المحدثة التي تتضمن تأثير كوفيد بموجب توقعات 2020ديسمبر  31
لمستخدم خالل فترة  م افي احتمالية السيناريو المتشائمتفائلة والمتشائمة وتم إيقاف الزيادة وال ات األساسيةعبر السيناريوه

مارس  31لسيناريو الطبيعي للفترة المنتهية في . يستمر استخدام احتمالية ا2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
2021.  

 

انية المتوقعة كانت ٪، فإن الخسائر االئتم10-٪ / 10بنسبة +ائم ناريو المتشمن حيث تحليل الحساسية، إذا تم تغيير السي
  مليون درهم. 127 -+/ دارستتغير بمق

 

مليون درهم لتعكس الزيادة المحتملة   175ظة بقيمة تواصل المجموعة الحفاظ على تغطيات تقديرية على مستوى المحف 
ات التقديرية اليقين من بيئة االئتمان. وتخضع التغطيعدم ة الحالية و في مخاطر االئتمان الناشئة عن الضغوط االقتصادي

لتقديرية الية من التقدير، وبالتالي تستمر المجموعة في مراجعة وإعادة تقييم مستوى التغطيات ات عبطبيعتها لمستويا
 بانتظام كلما توافرت معلومات جديدة.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
عربية المتحدة" ال المعروض النقدي لدولة اإلماراتيستخدم البنك "إجمالي الدين/ الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة" و"  1

لعالمي" مارات العربية المتحدة" و"سعر النفط" و"نمو اإلنتاج الصناعي او"مصاريف الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإل
الدولي للتقارير المالية ار ر أخرى، ضمن نموذج البنك للمعيو"نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي" كمتغيرات اقتصادية كلية رائدة من بين أمو

نة ٪ على التوالي في ظل سيناريو عكسي للس67.8-٪ و17.5-٪ و27-٪ و5.9٪ و+ 4٪ و+ 109. وقد تغيرت قيم هذه المتغيرات بنسبة + 9رقم 
 األولى بالنسبة إلى التوقعات السابقة.

 ٪ للسيناريو المتشائم.20٪ للسيناريو المتفائل و20ي و٪ للسيناريو األساس60ية بنسبة تعتمد احتمالية السيناريو الطبيعي على احتمال 2
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 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع( ادي الحاليقتصلسيناريو االمخاطر في اإدارة ال 4-2
 

 )تابع( 19-قعة في ظل أزمة كوفيدمعقولية تقديرات الخسائر االئتمانية المتو
 

 تغطيات حسب الفئات كما يلي:، كانت ال2021مارس  31كما في 
 

 
الي القيمة  إجم

 الدفترية
  مجموع 

 التغطية

 درهم )بالمليون( 

    

ستثمارية اإلسالمية واالالتمويلية  لمنتجاتقروض وسلفيات )تشمل ا
 المقاسة بالتكلفة المطفأة(

 

81,484 
  

143 

 32  27,727 الغ مستحقة من البنوكمب

 -  11,188 لتكلفة المطفأةموجودات مالية أخرى مقاسة با

 -  56,989 خارج الميزانية العمومية نودالب

 177,388  175 

 

 إدارة السيولة 
 

اهم التعافي  . ومع ذلك، س19-لضغوط العالمية في األسواق الناجمة عن أزمة كوفيدة باراتية متأثرك اإلماال تزال البنو
ل الحكومات والمؤسسات المالية قب لى األسواق المالية الدولية منالتدريجي ألسعار النفط، إلى جانب الوصول المتجدد إ

ات منطقة دول مجلس التعاون حكومضع المالي لشأن الوفي دول مجلس التعاون الخليجي، في تبديد بعض المخاوف ب
تمع لجنة ذه البيئة، اتخذ بنك المشرق إجراءات إلدارة سيولته بعناية. وتجالخليجي وسيولة القطاع المصرفي. وفي ه

ي بانتظام مع التركيز بشكل أساسي على التدفقات النقدية والتوقعات في جميع المناطق التنك موجودات ومطلوبات الب
 مل البنك على تعزيز مصد السيولة بشكل كبير من خالل جذب الودائع. ويع فيها البنك.يعمل 

  
، وخاصة القطاعات  صادلضمان تدفق األموال إلى االقت تبنى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نهًجا استباقيًا

خطة دعم اقتصادي  عن  حدة المركزي ية المت. وأعلن مصرف اإلمارات العرب19-التي تأثرت بشدة بأزمة فيروس كوفيد
، مما سمح لبنوك اإلمارات العربية المتحدة بالوصول إلى  2020رس ما 15موجهة شاملة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 

مزايا إلى عمالء البنوك من خالل تأجيل المبالغ األصلية والفائدة. كما قام مصرف ال تمويل بتكلفة صفرية وتمرير هذه
ائع االدخار، مما  لمركزي بخفض متطلبات االحتياطي مقابل أرصدة الحسابات الجارية ووددة ا عربية المتحارات الاإلم

  ات العربية المتحدة.وفر دفعة فورية لسيولة البنوك في دولة اإلمار
 

ولة  ى لنسب السيد األدنماح للبنوك باالستفادة من السيولة التي تم توفيرها على هذا النحو، فقد تم تخفيض الح السمن أجل 
. إن هذه التدابير المذكورة أعاله من قبل مصرف  ٪30)معدل تغطية السيولة ومعدل الموجودات السائلة المؤهلة( بنسبة 

رة الحكيمة للسيولة من قبل البنك ساعدت على تأكيد قدرة البنك على  داة المتحدة المركزي إلى جانب اإلاإلمارات العربي
 بشكل فعال ودون انقطاع.ئه مصرفية لعمالدمات التلبية متطلبات الخ
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 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع( في السيناريو االقتصادي الحاليإدارة المخاطر  4-2
 

 أمن الشبكات
 

مراقبة إلكترونية محسنة ضد التهديدات السيبرانية الخارجية. وعالوة على  مع نك على بروتوكوالت أمنية قوية يحافظ الب
ً ذلك، حرص الب الخدمة   من شبكته، بما في ذلك نظام أسماء النطاقات، مرناً بحيث يتحمل رفضون أ على أن يكنك أيضا

 الموزعة وغيرها من الهجمات السيبرانية.
 

 وعة مجمعلى شركة التأمين التابعة لل 19-تأثير كوفيد
 

مطالبات وال ية األعمال،استمرارعلى  19-قامت شركة التأمين التابعة للبنك )"الشركة التابعة"( بتقييم أثر كوفيد
العادلة لالستثمارات العقارية، وانخفاض قيمة االستثمارات واالحتياطيات، وبيئة الرقابة، ومخاطر االئتمان، والقيمة 

 سيولة والمالءة كما هو موضح أدناه. والية المقاسة بالتكلفة المطفأة، المال
 

من مبادرة إدارة استمرارية األعمال   كجزءمن موظفيها ٪ 95بة قامت الشركة التابعة بتمكين االتصال عن بعد لنس
بتقديم مستوى الخدمة ء والعمليات. وقد أدى ذلك إلى وفاء الشركة التابعة بالتزامها لضمان عدم انقطاع خدمة العمال

 ئها عبر العديد من مجاالت األعمال.عمالالمطلوب ل
 

.  19-طالبات وقف األعمال بسبب كوفيدة ومرعاية الصحيلبات الالحظت الشركة التابعة بشكل رئيسي زيادة في مطا
. ويعد التأثير 2120مارس  31الخسارة وتعزز احتياطاتها الفنية بشكل مناسب كما في وتراقب الشركة التابعة تجربة 

 الحياة ضئيالً في هذه المرحلة.  علىعلى التأمين 
 

ً لت2019منذ  لرأس المال بناًء على مخاطر الوباء دود خاطر ووضع ححمل الم، طّورت الشركة التابعة إطار عمل قويا
 لمتعلقة بالمخاطر. وبعد دراسة وسيناريوهات اإلجهاد األخرى ا

االحتيال وأمن المعلومات لضمان وجود ضوابط رقابية ول تابعة تقييم بيئتها الرقابية ح، أعادت الشركة ال19-تأثير كوفيد
التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية، والمقاييس المالية، ادة لى شركات إعظاماً عكافية، مع إجراء مراجعات أكثر انت

بتحديث قائمة   بعةإن وجدت. كما قامت الشركة التاالتوقعات االئتمانية لألطراف المقابلة والتغييرات في هياكلها، و
ت الحالية على أكثر  ماناي قائمة الض. وتحتو19-ضمانات شركات إعادة التأمين الخاصة بها من أجل مراعاة تأثير كوفيد

 ".Aدرجة " ٪ من ضمانات إعادة التأمين المصنفة على  92من 
 

حيث أدى المزيد من التحسين ان فعالة للتحصيل ومراقبة االئتم وفي موازاة ذلك، ما زالت الشركة التابعة تملك آليات
ة وخفض دورة االئتمان. وبالتالي، وعلى مدينلة للذمم الارة فعاوالتطوير حول تعزيز العمليات والضوابط االئتمانية إلى إد

صيل خالل الفترة. كما أن  ة غير المستقرة، ما زالت الشركة التابعة تملك آليات فعالة للتحالرغم من الظروف االقتصادي
. ومع ذلك،  الفترة ت المتخذة أعاله قد ساهمت في تقليل التأثير على مخصص انخفاض القيمة المعترف به خاللاءااإلجر

موذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الفعال لحساب ب الشركة التابعة باستمرار التأثير على الذمم المدينة باستخدام نتراق
 قيمة. مخصص انخفاض ال

 

المتوقعة تمانية االستثمارية للشركة التابعة المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج الخسائر االئ فظةوبالمثل، تم تقييم المح
ت الشركة التابعة مخصصات كافية لخسائر  مع مدخالت محدثة كما في تاريخ التقرير، وبناًء على النتائج اتخذ فعالال

  .1202مارس   31غير جوهرية كما في انخفاض القيمة. وهي تعد 
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 )تابع(إدارة المخاطر  4
 

 )تابع( إدارة المخاطر في السيناريو االقتصادي الحالي 4-2
 

 )تابع(التأمين التابعة للمجموعة ركة على ش 19-يدثير كوفتأ
 

إلضافة إلى إجراء  ييم محفظة األسهم غير المدرجة مقابل أحدث المدخالت المتاحة، باقامت الشركة التابعة أيًضا بتق
من   اس سنوياصة بالشركات األساسية المستثمر فيها. يتم إجراء تقييم لالستثمارات العقارية على أسالخأبحاث السوق 

ً التي تطبق معايير المعهد الملكي للمساحين ات اقبل شرك القانونين العالمية بما يتوافق مع التعليمات لتقييم المؤهلة دوليا
 تحدة.المتأمين بدولة اإلمارات العربية المالية لشركات ال

 

مهمة في السوق. رات قييم أي تطولسنة لتباإلضافة إلى ذلك، تقوم اإلدارة بإجراء أبحاث السوق على العقارات على مدار ا
س نها لكل من االستثمارات غير المدرجة واالستثمارات العقارية تعكوتعتقد الشركة التابعة أن القيم العادلة المبلغ ع

 أيضاً إجراء تقييم خارجي مستقل في نهاية السنة.  يهاظروف السوق الحالية، ويجب عل
 

 لك، أجرت الشركة التابعة اختبارات التحّمل لتقييم مرونة امتثالهالى ذاً. عالوة عبعة قويال يزال مركز السيولة للشركة التا
تواصل الشركة  ، سصدمات. ومع استمرار تطور الوضعللمالءة المالية، والتي تظل قوية أيًضا بعد النظر في تأثير ال

 التابعة مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ اإلجراءات الالزمة. 
 

 متثالمخاطر اال 4-3
 

 تملةمطلوبات مح
 

ر األمريكي والتي تتضمن السودان يُحتمل أن  ، أدرك البنك أن بعض أنشطة معالجة المدفوعات بالدوال2015في عام 
ي ذلك الوقت. ويتعاون البنك بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية ة فنين العقوبات األمريكية الساريتكون قد انتهكت قوا
الت بتعين مستشارين قانونيين خارجيين للمساعدة في مراجعة هذه المعام قام وقد ا الصددة في هذ اإلماراتية واألمريكي

ل الخاصة به. وفي عام  تثاوعمليات االم عقوبات األمريكية، بما في ذلك االمتثال لقوانين ال2009التي أجريت قبل مارس 
لمتحدة والواليات المتحدة. وقامت ية امارات العربفي اإلالجهات التنظيمية  ، قدم البنك رسميًا نتائج المراجعة إلى2018

مية األمريكية. وأنهت جعة تقارير البنك، وال زالت المناقشات مستمرة مع الجهات التنظيالجهات التنظيمية األمريكية بمرا
ً مفاوضات في هذ التنظيمية األمريكيةات بعض الجه د مع  ا الصدمراجعاتها دون فرض أي عقوبات ويجري البنك حاليا

 فصاح السابق يوضح بشكل كاٍف الحالة الحالية نظيمية األمريكية. ويعتقد البنك أنه نظراً لحساسية األمر، فإن اإلالت الجهات
  ت التنظيمية المعنية.للمفاوضات مع الجها

 

ها مستشارموعة، على أساس مستمر، بتحديد وتقييم هذه المخاطر واالعتراف بالمخصصات بالتشاور مع لمجتقوم ا
ً للسياسة المحاسبية للمخصصات المفصح عنها في البيانات المالية اوفق القانوني   31لموحدة السنوية للسنة المنتهية في ا
 . 2020ديسمبر 
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  مصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةوالاألحكام المحاسبية الهامة   5
 

ع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  ة وضي من اإلدارة المرحلية يقتضإن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحد
 ليةصاريف. وقد تختلف النتائج الفعحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمتطبيق السياسات الم
 عن هذه التقديرات.

 

ذتها اإلدارة عند تطبيق اتخ  الهامة التية، فإن األحكام وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلي
مصادر المطبقة في  مصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والالسياسات المحاسبية للمجموعة وال

 . 2020ديسمبر  31ة الموحدة للسنة المنتهية في اليالبيانات الم
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  موجودات مالية أخرى 6
 

 مجموعة: ى للمالية األخريل الموجودات الفيما يلي تحل ( أ ) 
 

 31 ديسمبر 2020  31 مارس 2021 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    مة العادلةموجودات مالية أخرى مقاسة بالقي

أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   ليةموجودات ما (1)
    الخسارة

    

 815,671  1,502,288 سندات دين
    

     أسهم

 6,719  28,951 جةمدر
 1,112  1,113 غير مدرجة 

    

 629,865  635,688 مشتركة وأخرىصناديق 

 2,168,040  1,453,367 

    

 من خالل الدخل الشامل يمة العادلةالقموجودات مالية أخرى مقاسة ب (2)
    اآلخر 

    

 6,470,966   8,332,937 سندات دين

    

    أسهم

726522,  مدرجة    459,821 
 54,949   53,632  غير مدرجة 

 8,909,295  985,7366,  

    

039,18,43  11,077,335 العادلة )أ( مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة  

    

    موجودات مالية أخرى مقاسة بالتكلفة المطفأة (3)

 11,021,883  11,187,907 سندات دين
  )21,229(  )28,173( خفاض في القيمةاالنقصاً: مخصص نا

    

 11,000,654  11,159,734  ات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة )ب(مجموع الموجود

 19,439,757  22,237,069 لية األخرى ])أ( + )ب([لمامجموع الموجودات ا
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 )تابع(موجودات مالية أخرى  6
 

 دات المالية األخرى: موجوالجغرافي للا يلي التحليل فيم (ب)
 

 31 مارس  
2021  

 31 ديسمبر 
2020 

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

,0735,843 مارات العربية المتحدةداخل دولة اإل   4,687,824 
 14,773,162  16,422,169 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 24222,265,   19,460,986 
  )21,229(  )28,173( النخفاض في القيمةصص اناقصاً: مخ

 22,237,069  439,75719,  

 
ة من  مستلماالعتراف بتوزيعات األرباح ال ، تم2021مارس  31إلى  2021يناير  1خالل الفترة من  (ج)

هية لمنتم )الفترة امليون دره 8الغة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والب
ستثمار في بيان األرباح أو الخسائر الموجز مليون درهم( ضمن صافي إيرادات اال 14: 2020مارس  31في 

 الموحد.
 

لية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المقاسة  الما ، تتضمن بعض الموجودات2021ارس م 31في  (د)
مليون   1,479مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ  1,569بلغ ة إجمالية تدين بقيمة دفتري بالقيمة العادلة، سندات

مليون درهم([   1,146ة تبلغ مليون درهم )قيمة عادل  1,112: قيمة دفترية تبلغ 2020ديسمبر  31درهم( ]
سي"( بقيمة مانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك )"الشراء العكمة كضمقد

 مليون درهم(.  708:  2020ديسمبر   31) مليون درهم  1,047
 

المالية المقاسة  بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والموجودات ، تتضمن 2021مارس  31في  (ه)
درهم( مليون  645مليون درهم )قيمة هامشية تبلغ  773ندات دين بقيمة دفترية إجمالية تبلغ لة، سبالقيمة العاد

م([ مقدمة مليون دره 753مليون درهم )قيمة هامشية تبلغ  688رية تبلغ دفت  : قيمة2020 ديسمبر 31]
المتحدة المركزي  ربية المبرمة مع مصرف اإلمارات الع كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات إعادة الشراء 

 يون درهم(. مل 753: 2020ديسمبر   31مليون درهم )  598)"الشراء العكسي"( بقيمة 
 

رى المقاسة بالتكلفة  لمجموعة بمراجعة محفظتها وبيع بعض الموجودات المالية األخمت ا الفترة، قا خالل (و)
مليون   59: ربح بقيمة 2020 مارس 31ن درهم )الفترة المنتهية في مليو 12المطفأة، مما أدى إلى ربح بقيمة 

 درهم( ناتج عن البيع.
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(42 ) 

 أة اسة بالتكلفة المطفقروض وسلفيات مق 7
 

 ليل قروض وسلفيات المجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة:ي تحفيما يل ( أ ) 

 
  مارس 31 

2021  

 31 ديسمبر 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
لف درهمأ   ألف درهم   
    

0457,704,7 قروض   54,811,763 
 5,331,364  5,617,127 سحوبات على المكشوف

5,0141,69 بطاقات ائتمان   1,784,967 
943761,  750,430 رى أخ  

 62,690,037  65,767,275 المجموع
(4,348,110) نخفاض في القيمةناقصاً: مخصص اال   (5,403,626)  

 61,419,165  57,286,411 

 
 لسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل: لقروض وافيما يلي تحليل ا (ب)
 

 

  مارس 31
2021  

  ديسمبر 31
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
رهملف دأ   ألف درهم   
    

 9,193,245  9,572,036 التصنيع
 5,409,471  5,147,457 شاءاتاإلن

9,91512,83  13,559,392 التجارة  
1,2353,09  3,597,643 النقل واالتصاالت  

 5,916,728  6,016,826 الخدمات
71,221,36  1,939,797 المؤسسات المالية  

 7,697,088  7,478,921 األفراد 
 5,538,042  5,771,229 ن العقاري السكني الره

 11,782,946  12,683,974 ات ذات الصلة الحكومة والمؤسس

 65,767,275  690,03762,  
(4,348,110) ةض في القيمناقصاً: مخصص االنخفا   (5,403,626)  

 61,419,165  57,286,411 
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(43 ) 

 بع()تا المطفأةسلفيات مقاسة بالتكلفة قروض و 7
 

 لمقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل: فيما يلي تحليل مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات ا (ج)
 

  مارس 31 
2120   

 31 ديسمبر 
2020 

()غير مدققة   )مدققة(  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 341,500   346,618  التصنيع

 452,769   640,301  اإلنشاءات

86,1064   755,772  التجارة  

 136,437   182,361  النقل واالتصاالت

 655,002   583,901  الخدمات

 68,996   15,671  المؤسسات المالية

 1,446,062   1,624,053  األفراد 

 140,016   150,123  قاري السكني الرهن الع

6,7361,51   49,310  الحكومة والمؤسسات ذات الصلة   

 4,348,110  3,6265,40  

 

ة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة  ي الحركات في مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد المعلقا يلفيم (د)
 المطفأة:

 

 

  ارسم 31
2021  

ديسمبر  31  
2020 

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

265,403,6 الرصيد في بداية الفترة / السنة    3,844,371 
 2,393,760  )90,606( خالل الفترة / السنة يمة خفاض في القمخصص االن

 292,394  18,745 فوائد معلقة
 9,329  9,079 ىتعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخر

 )1,136,228(  )992,734( ترة / السنة المحذوف خالل الف

6265,403,  4,348,110 الرصيد في نهاية الفترة / السنة   

 
رجة  مليون درهم لقروض المجموعة المد 2,558صاً محدداً بقيمة مخص ض في القيمةيشمل مخصص االنخفا (ه)

 مليون درهم(.  2,572:  2020يسمبر د 31) 2021مارس  31ضمن المرحلة الثالثة كما في 
 

مالية تبلغ  ، توجد بعض القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة بقيمة دفترية إج2021مارس  31في  (و)
  1,435تبلغ : قيمة دفترية 2020ديسمبر  31مليون درهم( ]  1,110تبلغ  ادلةرهم )قيمة عمليون د 1,379

تفاقيات إعادة الشراء  ريخ مقابل ان درهم([ مقدمة كضمانات بذلك التامليو 1,134مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ 
 هم(. مليون در 550:  2020ديسمبر  31درهم ) مليون 519المبرمة مع البنوك )"الشراء العكسي"( بقيمة 
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(44 ) 

 لتكلفة المطفأةمنتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة با 8
 

 مطفأة لدى المجموعة:لتكلفة الواالستثمارية اإلسالمية المقاسة با فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية ( أ ) 

 
  مارس 31 

2021 
 31 ديسمبر  

2020 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    مويلالت

 8,788,168  9,299,124 حة مرابال
 6,087,374  6,003,144 اإلجارة

 15,302,268  14,875,542 

    

    االستثمار

 426,010  414,565 وكالة

 414,565  426,010 

    

 15,301,552  15,716,833 المجموع

    

 )647,879(   )855,295( ناقصا: إيرادات غير مكتسبة
 )407,330(   )484,116( يمة خفاض في القمخصص االن

 14,377,422  14,246,343 
 

 ل:سب قطاع العمسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة حفيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإل ( ب ) 
 

  مارس 31 
2021  

 31 ديسمبر 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 1,025,362  1,007,030 التصنيع
 3,531,481  3,561,731 اإلنشاءات

 1,365,946  1,386,382   التجارة
 388,312  334,367 النقل واالتصاالت

 3,093,488  3,058,901 الخدمات
 1,052,322  1,121,454      ليةالمؤسسات الما

 2,023,739  2,521,253 األفراد 
 1,155,660  1,131,844 عقاري السكني الرهن ال

 1,665,242  1,593,871     والمؤسسات ذات الصلة ومة الحك

 15,301,552  15,716,833 مجموعال
 )647,879(   (855,295)  ناقصا: إيرادات غير مكتسبة

 )407,330(   (484,116) ض في القيمة مخصص االنخفا

   14,377,422  14,246,343 
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(45 ) 

 )تابع( لمطفأةفة ا قاسة بالتكلتمويلية واستثمارية إسّلمية م  منتجات  8

 

ة بالتكلفة على المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاس فيما يلي تحليل مخصص انخفاض القيمة ( ج ) 
 المطفأة حسب قطاع العمل:

 

  مارس 31 
1202   

 31 ديسمبر 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    

 9,452   8,906  التصنيع
 243,891   324,146  اإلنشاءات

 55,767   55,865  التجارة
 12,906   13,007  واالتصاالت النقل

 22,678   21,123  الخدمات
 3,931   4,076  المؤسسات المالية

 8,571   9,447  ألفراد ا
 45,782   43,562  الرهن العقاري السكني 

 4,352   3,984  ؤسسات ذات الصلة الحكومة والم

 484,116  407,330 
 

مطفأة التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة ال الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المنتجات ( د ) 
 كالتالي:

 

 

  مارس 31
2021  

سمبر دي 31  
2020 

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

 128,590  407,330 ية الفترة / السنة الرصيد في بدا
 310,864  73,483 خفاض في القيمة خالل الفترة / السنة االنمخصص 

 29,477  3,303 أرباح معلقة
 )61,601(   - السنة  المحذوف خالل الفترة /

 407,330  484,116 لفترة / السنة الرصيد في نهاية ا
 

ً محدداً  (ه)  ت التمويلية مليون درهم للتعرضا 417 بقيمة يشمل مخصص االنخفاض في القيمة مخصصا
ديسمبر  31) 2021مارس  31الثالثة كما في  ستثمارية اإلسالمية للمجموعة المدرجة ضمن المرحلةواال

 يون درهم(. مل 337: 2020
 

يلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة بقيمة المنتجات التمو ، توجد بعض2021مارس  31في  ( و ) 
رية : قيمة دفت2020ديسمبر  31مليون درهم( ] 467ة تبلغ عادلدرهم )قيمة مليون  461دفترية إجمالية تبلغ 

ل اتفاقيات رهم([ مقدمة كضمانات بذلك التاريخ مقابمليون د 455مليون درهم )قيمة عادلة تبلغ  471تبلغ 
  222: 2020ديسمبر  31ن درهم )مليو 222ة الشراء المبرمة مع البنوك )"الشراء العكسي"( بقيمة إعاد

 يون درهم(.مل
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(46 ) 

 استثمارات عقارية  9
 

  مارس 31 
2021 

  ديسمبر 31 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    بالقيمة العادلة

 473,591  449,715 ترة / السنة الرصيد في بداية الف
 )23,876(   - التغير في القيمة العادلة خالل الفترة

 -  - نة استبعاد خالل الفترة / الس

 449,715  449,715 في نهاية الفترة / السنة  رصيدال
 

 ربية المتحدة.نظام التملّك الُحر وتقع في اإلمارات العميع االستثمارات العقارية لدى المجموعة هي عقارات بإن ج
 

قبل  ة منقييم المنجزاستناًدا إلى أعمال الت 2020مبر ديس 31تم التوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في 
ين القانونيين. ويتمتع ع معايير التقييم الصادرة عن المعهد الملكي للمّساحخبراء التقييم الخارجيين، كما أنها متوافقة م

ييم بكفاءة ولديهم خبرات ييم بالمؤهالت والمهارات والفهم والمعرفة الالزمة إلجراء التقين يقومون بالتقخبراء التقييم الذ
ون عن المجموعة. تستند القيمة العادلة  في دولة اإلمارات العربية المتحدة وهم خبراء مستقلرات ي سوق العقاحديثة ف

أي المستوى الثاني. قامت اإلدارة بتقييم القيمة يرة بالمالحظة، العقارية للمجموعة على معطيات السوق الجدلالستثمارات 
 . 2021مارس   31العادلة كما في يمة لدفترية القثمارات العقارية وتقارب القيمة االعادلة لالست
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(47 ) 

  ممتلكات ومعدات 10
 

هية في  م )الفترة المنتمليون دره 29ن الممتلكات والمعدات بقيمة خالل الفترة، قامت المجموعة بشراء أنواع مختلفة م
فترة  )ال مليون درهم  4ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ مليون درهم( وقامت باستبعاد ممتلكات  79: 2020مارس  31

 : ال شيء درهم(.2020مارس  31المنتهية في 
 

 ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك  11
 

 لودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك:فيما يلي تحليل ا
 

 31 مارس  
2021 

 31 ديسمبر  
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 10,117,449  9,527,760 ألجل
 2,079,656  2,974,549 طلبتحت ال

 2,647,275  3,065,370 مربوطة ليوم

 15,567,679  14,844,380 

 

  ودائع العمّلء 12
 

 فيما يلي تحليل ودائع العمالء:
 

 31 مارس  
2021 

 31 ديسمبر  
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 39,907,698  42,559,317 حسابات جارية وحسابات أخرى
 4,271,221   5,083,967 حسابات توفير

 32,197,054   29,436,521 ئع ألجلودا

 77,079,805  76,375,973 

 

  الودائع اإلسّلمية للعمّلء 13
 

 ائع اإلسالمية للعمالء:فيما يلي تحليل الود
 

 31 مارس  
2021 

 31 ديسمبر  
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
ف درهمأل  م دره  ألف    
    

49,8642,6  3,459,018 حسابات جارية وحسابات أخرى  
 153,396  161,736 حسابات توفير

,504,4939 ودائع ألجل   9,081,306 

 13,125,247  ,56611,884  
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(48) 

 ة األجل سندات متوسط  14
 

 31 مارس  
2021 

 31 ديسمبر  
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 9,616,042  9,176,669  ت متوسطة األجلسندا

 
 امج:آجال استحقاق السندات متوسطة األجل الصادرة بموجب البرنفيما يلي 

 

 

 31 مارس 
2021  

 31 ديسمبر 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    السنة 

2021 1,844,941  5,3512,22  
2022 2,108,661  2612,126,  
2023 0495,63   402,886 
2024 3,977,753  3,994,994 
2025 ,937809   826,462 
2029 39,773  40,088 

 9,176,669  9,616,042 

 

مليار درهم(   18.37مليار دوالر أمريكي ) 5بمبلغ دات متوسطة األجل باليورو قامت المجموعة بتأسيس برنامج سن
  .2010مارس  15جب اتفاقية بتاريخ بمو

 

 مليار درهم.  0.4د سندات متوسطة األجل بقيمة ، تم استردا2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في ترة خالل ف
 

  المال المصدر والمدفوع رأس   15
 

درهم   10قيمة سهماً ب 177,530,823دية المصدرة والمدفوعة بالكامل ، بلغ عدد األسهم العا2021مارس  31كما في 
 حد(. درهم للسهم الوا 10سهماً عادياً بقيمة  177,530,823: 2020ديسمبر   31للسهم الواحد )

 

ات أرباح نقدية بنسبة ال ، اعتمد المساهمون توزيع2021أبريل  19في خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد 
مال  س ال٪( من رأ40 : توزيعات أرباح نقدية بنسبة2019ديسمبر  31) 2020ديسمبر  31يء للسنة المنتهية في ش

 مليون درهم(.  710:  2019ديسمبر  31المصدر والمدفوع بقيمة ال شيء )
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(49) 

  الحصص غير المسيطرة 16
 

 31 مارس  
2021  

 31 ديسمبر 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 710,348  757,680 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
1,4022 ربح الفترة / السنة    7572,5  

(7,471)  2,958 الدخل / )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة / للسنة    
 )17,772(   )11,032( معامالت مع الحصص غير المسيطرة

 757,680  771,008 ة / السنة الرصيد في نهاية الفتر

 

 مصاريف عمومية وإدارية  17
 

مليون درهم لفترة  10ضاء مجلس اإلدارة بقيمة ب أعلعليا وأتعاومية واإلدارية مكافآت اإلدارة اتتضمن المصاريف العم
 رهم(. مليون د 11:  2020مارس   31هر المنتهية في )فترة الثالثة أش 2021مارس  31ثة أشهر المنتهية في الثال

 

  ربحية السهم 18
 

لعدد األسهم   رّجحالمتوسط المائد إلى ُماّلك الشركة األم على تسب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الربح العتُح
 العادية المصدرة خالل الفترة.

 

 

ة الثّلثة أشهرلفتر   
 المنتهية في

 

  مارس 31
2021  

   ارسم 31
2020  

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

294450,  42,985 م( )العائد إلى ُمالك الشركة األم(ربح الفترة )بآالف الدراه  

30,82377,51  المصدرة المتوسط المرجح لعدد األسهم   177,530,823 

 2.54  0.24 درهم(الربحية األساسية للسهم )بال
 

 . 2020س  مار   31و   2021مارس    31مخفض محتمل كما في    لم تكن هناك أي أسهم لها تأثير 
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  النقد وما في حكمه 19
 

المركزية وشهادات  نوك خرى لدى البق والحسابات الجارية واألرصدة األيتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندو
ريخ الوديعة أو اإليداع كما يلي. داعات سوق المال التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تااإليداع واألرصدة لدى البنوك وإي

أشهر والتي تم تصنيفها سابقًا  3 البنوك واتفاقيات إعادة الشراء التي تستحق خاللن إظهار المبالغ المستحقة إلى يتم اآل
 ت النقدية لتكون متوافقة مع عرض الفترة الحالية. ي حكمه كجزء من األنشطة التشغيلية في بيان التدفقاما فضمن النقد و

 

 
 31 مارس 

2021  

 31 ديسمبر 
2020  

 31 مارس  
2020  

 )غير مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف دره م   ألف درهم   ألف درهم 

      

00974,0 نقد في الصندوق    996,803  7,32372  
859,0195,  المركزيةالبنوك  حسابات جارية وأرصدة أخرى لدى   8,124,832  8,842,789 

 3ة مستحقة من البنوك تستحق خالل ودائع وأرصد
,651,59211 أشهر   11,718,980  11,314,979 

 18,484,611  20,840,615  20,885,091 

 

 مطلوبات والتزامات طارئة  20
 

 ليل المطلوبات الطارئة للمجموعة: ي تحفيما يل )أ(
 

 

 31 مارس 
2021  

 31 ديسمبر 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 
    

 40,270,247  38,686,066 ضمانات
 9,235,601  11,196,747 اعتمادات مستندية    

 6,247,670  7,105,918 غير قابلة لإللغاء وغير مسحوبة ارتباطات تسهيالت ائتمانية 

 56,988,731  55,753,518 
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 األدوات المالية المشتقة  21

 

 )غير مدققة(  2021مارس  31
 

 
قيمة العادلة ال

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
 القيمة  
 االسمية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      محتفظ بها لغرض المتاجرة:

  80,757,979    389,835    435,938  عقود صرف أجنبي آجلة 

  1,376,702    8,199   -     خيارات صرف أجنبي )مشتراة(
  1,318,770   -       7,928  ارات صرف أجنبي )مبيعة(خي

  33,202,592     795,910   802,100  مقايضات أسعار الفائدة
 55,095  25  580 مقايضات الديون المتعثرة
  209,514    3,696   -     عميل(عقود مستقبلية مشتراة )ال

  98,311    949   -     عقود مستقبلية مبيعة )العميل(
  222,405   -       3,894  عقود مستقبلية مبيعة )البنك(

  381,170    342    949  عقود مستقبلية مشتراة )البنك(

  1,251,389    1,198,956    117,622,538  
لتدفقات النقدية والقيمة محتفظ بها كتحوطات ل

      العادلة:

  1,969,674    33,190    62,252  مقايضات تبادل عمالت

 1,313,641  1,232,146  119,592,212 

 
 )غير مدققة(  2021مارس  31

 

نيالمستوى الثا  المستوى األول    المجموع  المستوى الثالث  
رهم ألف د   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

         جودات أخرىمو

 1,313,641  -  1,313,641  - القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

        

         مطلوبات أخرى

 1,232,146  -  1,232,146  - البة للمشتقاتالقيمة العادلة الس
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 )تابع(المالية المشتقة  األدوات 21
 

 )مدققة(  2020ديسمبر  31
 

القيمة العادلة  
 الموجبة

القيمة العادلة  
 السالبة

 القيمة   
 االسمية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
      لغرض المتاجرة: بها محتفظ

 75,256,538  472,924  627,625 عقود صرف أجنبي آجلة 
 8,520  84  - خيارات صرف أجنبي )مشتراة(
 8,520  -  84 خيارات صرف أجنبي )مبيعة(

 34,160,162  774,128  775,662 مقايضات أسعار الفائدة
 55,095  240  - مقايضات الديون المتعثرة

 67,125  -  538 مشتراة )العميل( بليةعقود مستق
 372,404  2,710  - بيعة )العميل(عقود مستقبلية م

 380,692  6  2,710 )البنك( عقود مستقبلية مشتراة
 154,865  538  35 ة مبيعة )البنك(قبليعقود مست

 1,406,654  1,250,630  110,463,921 
ة قدية والقيممحتفظ بها كتحوطات للتدفقات الن

      عادلة:ال

 2,123,671  42,154  105,759 مقايضات تبادل عمالت

 1,512,413  1,292,784  112,587,592 

 
 )مدققة(  2020ديسمبر  31

 

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

        موجودات أخرى

 1,512,413  -  1,512,413  - الموجبة للمشتقات ادلة القيمة الع

        

        مطلوبات أخرى

  1,292,784  -   1,292,784  - مشتقاتالقيمة العادلة السالبة لل

 
ى  لة الموجبة والسالبة ضمن رصيد الموجودات األخرى ورصيد المطلوبات األخر م إدراج المشتقات ذات القيمة العاديت

 لي. على التوا
 

 وى الثاني خالل الفترة. لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمست
 

 موسمية النتائج  22
 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المالية الموجزة الموحدة المرحلية مات ي إيرادات ذات طبيعة موسمية في المعلولم تُسجل أ
 على التوالي.   2020و 2021مارس  31
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  طراف ذات العّلقةاأل معامّلت 23
 

الرئيسيين ثل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمساهمين إن بعض األطراف ذات العالقة )م ( أ ) 
ً رئيسيين( يمثلون عمال ونونبالمجموعة والشركات التي يك ء المجموعة في سياق العمل االعتيادي.  فيها مالكا

السائدة لك أسعار الفائدة والضمانات، تقريباً بنفس الشروط في ذعالقة، بما تتم المعامالت مع األطراف ذات ال
مع األطراف الت اف خارجيين. تم اإلفصاح عن هذه المعامفي نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطر

 ذات العالقة أدناه.   
 

  ي:لتاللموحد هي كاإن أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز ا ( ب ) 
 

 
  مارس 31
1202   

  ديسمبر 31
2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

      ن الرئيسييناألرصدة مع المساهمي

1863,920, قروض وسلفيات    3,575,543 

 979,128   1,028,140 رهونة ودائع / أدوات مالية م
 1,362,098   1,982,835 اعتمادات مستندية وضمانات

    

    ارةاألرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلد

 72,488   70,070 قروض وسلفيات
 189,520   207,430 ية مرهونة ودائع / أدوات مال

 82,832   82,856 تندية وضماناتت مساعتمادا
 

 تالي: يتضمن ربح الفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو ال )ج(
 

 

  مارس 31
2021  

   مارس 31
2020 

 ألف درهم   ألف درهم 
غير مدققة()   )غير مدققة(  

      المعامّلت مع المساهمين الرئيسيين

9340,1   23,087 إيرادات الفوائد   
 70   227 مصاريف الفوائد

 6,225   5,279 إيرادات أخرى 
    

    رةموظفي اإلداالمعامّلت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 983   669 إيرادات الفوائد 
 231   46 مصاريف الفوائد

 258   303 إيرادات أخرى 
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  معلومات القطاعات 24
 

ات التشغيلية على أساس التقارير  تحديد القطاع – القطاعات التشغيلية – 8رقم تضي المعيار الدولي للتقارير المالية يق
ن اتخاذ القرارات ذه التقارير بشكٍل منتظم من قبل المسؤول الرئيسي ععة ه، وتتم مراجالداخلية حول مكونات المجموعة

 ا.رد الالزمة لكل القطاعات وتقييم أدائهبشأن العمليات التشغيلية بهدف تخصيص الموا
 

  القطاعات التشغيلية
 

اجعة المنتظمة من للمرالتي تخضع  ات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعةيتم تحديد القطاع
من أجل تخصيص  لمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة( قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة )ا

لمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى  قييم أدائه. تستند المعلومات المقدمة لع وتالموارد الالزمة لكل قطا
لتي تقدم منتجات وخدمات إلى أسواق  رد وتقييم األداء على وحدات العمل المبينة أدناه المواأجل تخصيص ا المجموعة من 

 مختلفة.
 

 لي:كما ي 8ر الدولي للتقارير المالية رقم معياالقطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب الوبالتالي، تكون 
 

لمحلية والخدمات البنكية ات اخدمات الشركقطاع خدمات الشركات والخدمات البنكية االستثمارية ويشمل  . 1
ت البنكية للشركات مثل المؤسسات المالية العالمية. ويقدم مجموعة كاملة من المنتجا التجارية. كما يشمل أعمال

الخدمات البنكية االستثمارية وإدارة النقد مويل عقود المقاوالت وتمويل المشاريع وي وتالتمويل التجار
 رها.لمقابلة وغيوالخدمات البنكية ا

 

لى األفراد أو المشاريع الصغيرة داخل اإلمارات العربية  قطاع خدمات األفراد ويشمل منتجات وخدمات مقدمة إ . 2
التوفير، والودائع  لى العمالء الحسابات الجارية، وحسابات مة إحدة وقطر ومصر. وتشمل المنتجات المقدّ المت

قروض الشخصية، وقروض الرهن العقاري،  وال ير المشرق"،الثابتة، ومنتجات االستثمار، وودائع "مليون
أمينات البنكية، والسحب على  ، والبطاقات االئتمانية وفق برامج فريدة لوالء العميل، والتوقروض األعمال

غيرة والمتوسطة، والخدمات البنكية الخاصة، وخدمات دمات البنكية المتميـزة، والمؤسسات الصوالخالمكشوف، 
 سالمي.ل اإلات، والتمويإدارة الثرو

 

طة األعمال للعمالء وأنشطة االستثمار والتداول وإدارة مركز  قطاع الخزينة وأسواق رأس المال ويشمل أنش . 3
قات، وتداول العمالت معامالت صرف العمالت األجنبية، والمشت ء منالتمويل. وتتألف أنشطة األعمال للعمال

ر، وأدوات الملكية المحلية )الوساطة(، وإدارة  تثمامنتجات االسبالهامش، والعقود المستقبلية، والتحوط، و
  نشاط االستثمار والتداول بالنيابة عن  جودات بالنيابة عن العمالء. وتشمل أنشطة االستثمار والتداولالمو
  جموعة.الم

 

ة المنتجات ويشمل أعمال الشركات لفروع المجموعة خارج الدولة. تغطي مجموع قطاع الخدمات البنكية الدولية . 4
  عة كاملة مشابهة لخدمات الشركات المحلية.مجمو
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  )تابع( ومات القطاعاتمعل 24
 

 القطاعات التشغيلية )تابع(
 

لمنتجات المقدمة لتأمين )ش.م.ع(، قطاع التأمين. وتشمل اان لركة التأمين التابعة، مجموعة شركة ُعمتشّكل ش . 5
بات والشحن البحري والسفن والمالحة والتأمين  لمركحي وتأمين اإلى العمالء التأمين على الحياة والتأمين الص

 وعلى الممتلكات الخاصة. ادث الحريق والحوادث العامة والتأمين الهندسي وضد المسؤوليةضد حو
 

ً نظراً  ل "أخرى" من المركز الرئيسي واستثماراتأعمايتألف قطاع  . 6 معينة وموجودات محتفظ بها مركزيا
 .ية للمجموعةألهميتها االستراتيج

 

كل   اسات المحاسبية للمجموعة. يمثل ربح القطاع الربح الذي يحققهلسياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السيا
 الضريبة.دارية ومخصصات انخفاض القيمة ومصاريف واإل قطاع دون تخصيص المصاريف العمومية

 



  م.عالمشرق ش. مجموعة بنك 
 

 ابع( )ت   2021س  مار   31لى  إ   2021يناير    1جزة الموحدة المرحلية للفترة من  إيضاحات حول المعلومات المالية المو 
 

(56) 

 )تابع( معلومات القطاعات 24
 

 تابع(القطاعات التشغيلية )

)غير مدققة(  2021مارس   31إلى   2021يناير    1من  ترة الف   

 

دمات الشركات  خ
والخدمات البنكية  

  خدمات األفراد    االستثمارية

 الخزينة وأسواق  
  رأس المال 

نكية  الب  الخدمات 
 المجموع   أخرى  التأمين   الدولية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 
  ي إيرادات الفوائد واألرباح من المنتجاتصاف

 اإلسالمية 
  

274,129   

 

  262,893   

 

  28,589   

 

  95,196   

   

19,825   

 

  17,099   

  

 697,731  

  711,486     882     127,874     53,347     176,851     162,887     189,645  صافي ات أخرى، بالإيراد

  1,409,217     17,981     147,699     148,543     205,440     425,780     463,774  ية دات التشغيلاإليرا 

              

 (619,931)               مصاريف عمومية وإدارية 

 789,286               مةربح التشغيل قبل االنخفاض في القي 

 (710,807)               ض في القيمة، بالصافي مخصصات االنخفا 

 78,479               الربح قبل الضرائب 

 (14,092)             صروف الضريبة م

 64,387               ربح الفترة 

              

              ى: العائد إل

 42,985               ُماّلك الشركة األم 

 21,402             الحصص غير المسيطرة 

             ,38764  

)غير مدققة(   2021مارس   31   

  7,718,365  13,394,771  39,286,479  17,591,831  63,691,349 موجودات القطاع 

20,570,19
1  162,252,986 

  5,698,356  11,155,352  21,309,108  35,217,369  51,837,630 اع مطلوبات القط

17,383,42
5  142,601,240 



  المشرق ش.م.عمجموعة بنك 
 

 )تابع(   2021مارس    31إلى    2021يناير    1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  
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 ع()تاب قطاعاتمعلومات ال 24
 

  القطاعات التشغيلية )تابع(

 

)غير مدققة(  2020مارس   31إلى   2020يناير    1الفترة من     

 

خدمات الشركات  
والخدمات البنكية  

اد خدمات األفر   االستثمارية   

خزينة وأسواق  ال  
  رأس المال 

  الخدمات البنكية
 المجموع   أخرى  التأمين   الدولية 

درهمألف   لف درهم أ   ألف درهم   همف درأل    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
لفوائد واألرباح من المنتجات  صافي إيرادات ا

 اإلسالمية 
  

288,427   

 

 287,124   

  

28,284   

 

 77,193   

  

20,557   

 

 79,981   781,566 

 741,474   5,565    117,218    32,252    246,796    151,436    188,207  إيرادات أخرى، بالصافي 

 1,523,040   85,546    137,775    109,445    275,080    438,560    476,634  اإليرادات التشغيلية 

              

 (632,194)             مصاريف عمومية وإدارية 

 890,846             القيمةربح التشغيل قبل االنخفاض في 

 (408,678)             الصافي خفاض في القيمة، ب مخصصات االن 

 482,168             الربح قبل الضرائب 

 (11,010)             مصروف الضريبة 

 471,158             ربح الفترة 

              

              لى: عائد إال

 450,294             ُماّلك الشركة األم 

 20,864             الحصص غير المسيطرة 

             471,158 

)مدققة(   2020ديسمبر   31   

 158,523,240  19,551,595  7,513,691  11,915,327  42,811,800  17,073,297  59,657,530 موجودات القطاع 

 138,334,832  15,725,770  5,529,196  10,986,188  20,909,575  32,903,933  52,280,170 ع القطا مطلوبات 

 

 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   31إلى  2021يناير  1لمالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من مات ا و معل ات حول ال إيضاح 
 )تابع(   2021

 

(58)  

 وات المالية لألدمة العادلة القي 25
 

بضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في  القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن ق
مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم  النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظتهس بغض السوق في تاريخ القيا

ص األصل أو االلتزام وما إذا كان  ألصل أو االلتزام، تأخذ المجموعة في االعتبار خصائلة ل لقيمة العادآخر. وعند تقدير ا
 األصل أو االلتزام في تاريخ القياس. تسعير هؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند

 

العادلة في المستوى األول أو الثاني أو  قيمةف قياسات الالمالية، يتم تصنيإلضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقارير وبا
ي طيات فتناداً إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه المعالثالث اس

 :قياس القيمة العادلة في مجملها، كما يلي
 

شطة للموجودات أو المطلوبات الن في األسواق رجة )غير المعدلة(معطيات المستوى األول هي األسعار المد •
 لمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس.المتطابقة التي يمكن ل

 

علنة المدرجة ضمن المستوى األول، ار الممعطيات المستوى الثاني هي المعطيات األخرى، بخالف األسع •
  ة.و غير مباشراًء كانت مباشرة أبالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام، سوالجديرة 

 

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

 : أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
 

 خدمة ل تلك المستفتراضات التي تماثات المالية باستخدام أساليب التقييم واالتحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوب يتم
  .2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 دلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر.القيمة العا
 

تحديد . ويبين الجدول اآلتي معلومات حول كيفية ة بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقريرالماليتقاس بعض الموجودات 
 ات المالية: وجودلة لهذه المالقيم العاد

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 ( )تابع   2021مارس    31إلى    2021يناير    1للفترة من  علومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  ات حول الم إيضاح 
 

(59) 

 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  25

 

 رر )تابع(اس متكالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أس
 

ادلة كما فيالقيمة الع موجودات مالية أخرى      

 

  مارس 31
2021  

مبر ديس 31  
2020 

ويات تسلسل مست
 والمعطيات الهامة أساليب التقييم ة العادلةلقيمقياس ا

يات الهامة غير المعط
 الجديرة بالمّلحظة

عّلقة المعطيات غير الجديرة 
 بالمّلحظة بالقيمة العادلة

قة(ير مدق)غ       )مدققة(  

     ألف درهم  ألف درهم 

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة 
        أو الخسارة ادلة من خّلل الربحالع

        

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول 19,431  407,293  استثمارات دين مدرجة

 ال ينطبق ال يوجد في سوق نشطة أسعار العرض المدرجة المستوى األول 6,719  28,951  استثمارات أسهم مدرجة

 ال ينطبق ال يوجد ة في السوقعلى أساس أحدث المعامالت المماثل المستوى الثاني 796,240  1,094,995 ت دين غير مدرجةاستثمارا

 ال ينطبق ال يوجد السوق الثانويةرض في أسعار الع المستوى الثاني 629,865  635,688 صناديق مشتركة وأخرى

 الثالثالمستوى  1,112  1,113 ات أسهم غير مدرجةاستثمار

نتيجة لعدم توفر  وداتصافي الموج طريقة تقييم
ة المقارنة. تم معلومات السوق والمعلومات المالي

تحديد صافي قيمة الموجودات بناء على أحدث 
 احة.ة المتالمعلومات المالية المدققة/ التاريخي

صافي قيمة 
 الموجودات

قيمة  كلما ارتفع صافي
الموجودات للشركات 

ارتفعت القيمة المستثمر فيها، 
 دلة.العا

 2,168,040  1,453,367     



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 ( )تابع   2021مارس    31إلى    2021يناير    1للفترة من  علومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية  ات حول الم إيضاح 
 

(60) 

 )تابع( اليةالقيمة العادلة لألدوات الم 25

 

 اس متكرر )تابع(على أسالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة  
 

مة العادلة كما فيالقي موجودات مالية أخرى  

تسلسل مستويات 
 طيات الهامةالمعب التقييم وأسالي قيمة العادلةقياس ال

المعطيات الهامة غير 
 ةالجديرة بالمّلحظ

عّلقة المعطيات غير الجديرة 
   بالمّلحظة بالقيمة العادلة

مارس 31  
2021  

ديسمبر  31  
2020 

ير مدققة()غ  )مدققة(  

رهمألف د  ألف درهم  

مة موجودات مالية أخرى مقاسة بالقي
           خرل اآلالدخل الشامالعادلة من خّلل 

        

 ال ينطبق ال يوجد أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول 459,821  522,726  استثمارات أسهم مدرجة

 ال ينطبق ال يوجد وقعلى أساس أحدث المعامالت المماثلة في الس المستوى الثالث 560,592  564,063 ر مدرجةدين غياستثمارات 

 ال ينطبق ال يوجد العرض المدرجة في سوق نشطةأسعار  المستوى األول 5,910,374  7,768,874 مدرجة دين استثمارات

 ثالثتوى الالمس 54,949  53,632  استثمارات أسهم غير مدرجة

عديالت مناسبة معامالت البيع القابلة للمقارنة مع ت
ة وللموجودات غير والتدفقات النقدية المخصوم

وصافي الموجودات وفقاً للبيانات ية، جوهرية للغاال
 المالية.

يل للمعامالت . التعد1
 المماثلة

 . سعر الفائدة2

. التغيرات في التعديل 1
لمعامالت البيع المماثلة سوف 

ثيراً مباشراً على القيمة ؤثر تأت
 العادلة.

 

تغيرات في سعر الفائدة . ال2
المخصومة للتدفقات النقدية 

راً أثيراً مباشسوف تؤثر ت
 على حساب القيمة العادلة.

 8,909,295  6,985,736     

        

  11,077,335  8,439,103         

 
 وى الثاني خالل الفترة. والمستلم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول 



 موعة بنك المشرق ش.م.عمج
 

مارس   31إلى  2021يناير  1إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من 
 )تابع(   2021

 

(61) 

 )تابع( ة لألدوات الماليةالقيمة العادل 25

 

سارة بحسب المستوى خرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخاأل دات المالية قيمة العادلة للموجوتسوية قياس ال
 الثالث

 

 

  مارس 31
2120   

  ديسمبر 31
2002  

 )مدققة(  )غير مدققة( 
همألف در  ف درهم أل    
    

 245  1,112 سنة الرصيد في بداية الفترة / ال
 2,505  - مشتريات

 )1,646(   - اتاستبعاد
 8  1  العادلة قيمةلتغير في الا

1131, الرصيد في نهاية الفترة / السنة    1,112 

 
الدخل الشامل اآلخر بحسب   ن خاللتسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة م

 المستوى الثالث
 

 

  مارس 31
2021  

  ديسمبر 31
202 

ة()غير مدقق   )مدققة(  
درهم  ألف  ألف درهم   
    

41615,5 الرصيد في بداية الفترة / السنة    625,286 
 -  - مشتريات
(284) استبعادات   (10,215 )  

 470  2,438  التغير في القيمة العادلة

1615,54  617,695 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد  

 
موحد باستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المدرجة  ز ال لشامل الموج بيان الدخل ا تتعلق جميع األرباح والخسائر المدرجة في 

 لمحتفظ بها في نهاية فترة التقرير، وتم إدراجها كتغيرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات". ا 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   31إلى  2021اير ين  1علومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من ل الم و ت ح إيضاحا 
 )تابع(   2021

 

(62) 

  بة كفاية رأس المالنس 26
 

٪ ويشمل  13بته ا نس م  2021مارس  31ب كما في ، يبلغ رأس المال المطلو 3المركزي بشأن بازل  وفقاً ألحكام المصرف 
ذلك، ووفًقا للمعايير الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي   ٪. مع 2.5مصد حماية رأس المال بنسبة 

ل  سمح للبنوك باالستفادة من مصد حماية رأس الما ، يُ 19-االقتصادي الموجهة بسبب أزمة كوفيد الدعم المتعلقة ببرنامج خطة 
 . 2021ديسمبر    31حتى    2020مارس    15رقابية، اعتباًرا من    واقب ٪ دون أي ع 60بحد أقصى  

  
 يتعين على البنك االلتزام بمتطلبات الحد األدنى التالية: 

 

 المرّجحة بالمخاطر.   على األقل من الموجودات   ٪ 7دية الشق األول  ة العا يجب أن تبلغ نسبة حقوق الملكي  ( 1)
 من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   ألقل على ا   ٪ 8.5  من رأس المال يجب أن يبلغ الشق األول   ( 2)
وع رأس المال المحتسب وفقاً لناتج جمع الشق األول من رأس المال والشق الثاني من رأس المال  يجب أن يبلغ مجم  ( 3)

 ألقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر. على ا   ٪ 10.5
 

لمركزي في اإلمارات العربية رف ا من قبل المصمات الصادرة م حساب نسبة كفاية رأس المال على أساس التعمييت
  .3المتحدة وفقا لبازل 

 

  مارس 31 
2021 

  ديسمبر 31 
2020 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ألف درهم   ألف درهم 

    مالقاعدة رأس ال

 19,280,707  17,695,368 الشق األول من رأس المال 

 1,471,323  1,502,898 الشق الثاني من رأس المال 

 20,752,030  19,198,266 رأس المال )أ(عدة مجموع قا

    

حة بالمخاطرالموج     ودات المرجا

 117,705,874  120,231,856 مخاطر االئتمان

 2,219,454  3,011,398 مخاطر السوق

 9,724,272  9,724,272 مخاطر التشغيل

حة بالمخاطر )ب(م  129,649,600  132,967,526 جموع الموجودات المرجا

    

 ٪16.01  ٪14.44 [100سبة كفاية رأس المال )%( ])أ(/)ب(*ن

 

 أحداث الحقة  27
 

جوهري على المبالغ المدرجة في  تأثير لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها 
 . 2021مارس   31ي ية فأشهر المنتهالثالثة  لمالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترةالمعلومات ا

 

 وجزة الموحدة المرحلية اعتماد المعلومات المالية الم 28
 

من قبل مجلس اإلدارة   62إلى  2ات من تم اعتماد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المدرجة على الصفح
 . 2021أبريل  29 بتاريخ
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