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 المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة 
  ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱للفترة من 

  
 
 

 
 



 عمجموعة بنك المشرق ش.م.
 

 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱تقریر المراجعة والمعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 ۲۰۲۰مارس  

 
 
 

 الصفحات المحتویات
 
 
 

 ۱ ل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةوتقریر المراجعة ح
 
 
 

 ۲ بیان المركز المالي الموجز الموحد
 
 
 

 ۳ بیان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد
 
 
 

 ٤ بیان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد
 
 
 

 ٦ - ٥ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموحد
 
 
 

 ۸ - ۷ الموحد بیان التدفقات النقدیة الموجز
 
 
 

 ٥۱ - ۹ إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
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 نك المشرق ش.م.عمجموعة ب

 ) ۳( .لمرحلیةجزة الموحدة الموایة یضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالاإل

 
(غیر   ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱بیان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد للفترة من 

  مدقق)
 
 
 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في    

 ۲۰۱۹  ۲۰۲۰ إیضاحات 
 ألف درھم  ألف درھم  
     

 ۱٬٥۰۱٬۹۳۷  ۱٬۳۲٦٬٥۳۱   إیرادات الفوائد
 ۱۸٤٬۲۹٦  ۱٥۷٬۰۱۸   ة واالستثماریة اإلسالمیةیلیوتمالمنتجات الإیرادات من 

مجموع إیرادات الفوائد واإلیرادات من المنتجات التمویلیة 
 ۱٬٦۸٦٬۲۳۳  ۱٬٤۸۳٬٥٤۹  واالستثماریة اإلسالمیة

 ) ٦٦۹٬۰۲٥(  )٦۲٥٬٦۷۱(  مصاریف الفوائد
 ) ۸۱٬۰٦٦(  )۷٦٬۳۱۱(  منتجات إسالمیة –توزیعات للمودعین 

ائد واإلیرادات من المنتجات اإلسالمیة  لفوات صافي إیرادا
 ۹۳٦٬۱٤۲  ۷۸۱٬٥٦۷   الصافیة من التوزیعات للمودعین

 ۷۳۱٬۱۳۲  ۷۱۷٬٥۰٥  إیرادات الرسوم والعموالت
 ) ۳۷۰٬۲٦۹(  )۳٦۹٬۲۹۸(  مصاریف الرسوم والعموالت

 ۳٦۰٬۸٦۳  ۳٤۸٬۲۰۷  صافي إیرادات الرسوم والعموالت
 ٤۷٬۸۱٥  ۱۲۷٬۱۱٥  االستثمار صافي إیرادات

 ۲۲٤٬٥۸٥  ۲٦٦٬۱٥۱  إیرادات أخرى، بالصافي 
 ۱٬٥٦۹٬٤۰٥  ۱٬٥۲۳٬۰٤۰  اإلیرادات التشغیلیة

 ) ٦٥۱٬۳۱۰(  )٦۳۲٬۱۹٤( ۱۷ مصاریف عمومیة وإداریة 
 ۹۱۸٬۰۹٥  ۸۹۰٬۸٤٦  األرباح التشغیلیة قبل االنخفاض في القیمة 
 ) ۲٦۱٬۱۱۱(  )٤۰۸٬٦۷۸(  مخصصات االنخفاض في القیمة، بالصافي 

 ٦٥٦٬۹۸٤  ٤۸۲٬۱٦۸  األرباح قبل الضریبة
 ) ۷٬۷۸۸(  )۱۱٬۰۱۰(  مصروف الضریبة 

 ٦٤۹٬۱۹٦  ٤۷۱٬۱٥۸  أرباح الفترة
     

     العائدة إلى:
 ٦۲۸٬۱٦۰  ٤٥۰٬۲۹٤   ُمّالك الشركة األم

 ۲۱٬۰۳٦  ۲۰٬۸٦٤  الحصص غیر المسیطرة
  ٤۷۱٬۱٥۸  ٦٤۹٬۱۹٦ 

 ۳٫٥٤  ۲٫٥٤ ۸۱ )م (بالدرھمربحیة السھ
 



 نك المشرق ش.م.عمجموعة ب

 ) ٤( .اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة

 
(غیر   ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱بیان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد للفترة من 

 مدقق) 
 

 مارس ۳۱لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في   
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

 ألف درھم  ألف درھم 
    

 ٦٤۹٬۱۹٦  ٤۷۱٬۱٥۸  أرباح الفترة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    

    عاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو الخسارة: لن یُ  نودب
التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من  

 ۲۹٬۸۸۷  )۱۳۸٬٤۳۳( خالل الدخل الشامل اآلخر، بالصافي (أدوات حقوق الملكیة)
    

    خسارة: بنود قد یُعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو ال
 ) ۷۹٥(  )۱٦٬۹۷۳( ات في احتیاطي تحویل العمالتغیرتال

التغیرات في القیمة العادلة للموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من  
 ٤٬٤٦۲  )۱٥۳٬٤۷۳( خالل الدخل الشامل اآلخر، بالصافي (أدوات الدین)

 ) ٥٬٥٥۹(  )۱٬۷۹٦( ل الفترةخسارة القیمة العادلة الناشئة خال  -تحوطات التدفقات النقدیة 
 ۲۷٬۹۹٥  )۳۱۰٬٦۷٥( مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 ٦۷۷٬۱۹۱  ۱٦۰٬٤۸۳ مجموع الدخل الشامل للفترة
    

    العائد إلى:
 ٦٥۲٬۳٤٥  ۱۷۸٬٤۳۷ ُمّالك الشركة األم   

 ۲٤٬۸٤٦  )۱۷٬۹٥٤( الحصص غیر المسیطرة
 ۱٦۰٬٤۸۳  ٦۷۷٬۱۹۱ 
 
 



 ش.م.ع مجموعة بنك المشرق
 

 ) ٥( .رحلیةزة الموحدة المالمالیة الموجات معلواإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه الم

 (غیر مدققة) ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱الملكیة الموجز الموحد للفترة من  حقوق  يرات ف التغی انبی
 

 

رأس المال  
المصدر  
   والمدفوع

احتیاطیات  
نظامیة  
   وقانونیة

احتیاطي  
  عام 

احتیاطي تحویل  
  العمالت 

احتیاطي إعادة  
  تقییم االستثمارات 

 
احتیاطي تحوط  
  تجزة محاح أرب  التدفقات النقدیة 

لملكیة  ق ا وحق
العائدة إلى مّالك  

  الشركة األم 
الحصص غیر  

 المجموع   المسیطرة 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
                    

ینایر   ۱الرصید في  
۲۰۱۹ ۱٬۷۷٥٬۳۰۸  ۹۰۳٬۸۷۷  ۳۱۲٬۰۰۰  )۸۱٬۳۸۰(  )۲٤۲٬۷۳۳(  )٤٬۱۲٤(  ۱۷٬٤۸۱٬۱٥٦  ۲۰٬۱٤٤٬۱۰٦  ٤۲۱٬٥۸٥  ۲۰٬۷٦٥٬٦۸۹ 

التغیرات عند التطبیق  
المبدئي للمعیار الدولي  

 )٥٬۹۸٦(  ) ٤۹(  )٥٬۹۳۷(  )٥٬۹۳۷(  -  -  -  -  -  - ۱٦للتقاریر المالیة رقم 
  ۱الرصید المعاد بیانھ في 

 ۲۰٬۷٥۹٬۷۰۳  ٦۲۱٬٥۳٦  ۲۰٬۱۳۸٬۱٦۷  ۱۷٬٤۷٥٬۲۱۹  )٤٬۱۲٤(  )۲٤۲٬۷۳۳(  )۸۱٬۳۸۰(  ۳۱۲٬۰۰۰  ۹۰۳٬۸۷۷  ۱٬۷۷٥٬۳۰۸ ۲۰۱۹ینایر 
 ٦٤۹٬۱۹٦  ۲۱٬۰۳٦  ٦۲۸٬۱٦۰  ٦۲۸٬۱٦۰  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

الدخل / (الخسارة) الشاملة  
 ۲۷٬۹۹٥  ۳٬۸۱۰  ۲٤٬۱۸٥  -  )٥٬٥٥۹(  ۲۹٬۸۱۹  ) ۷٥(  -  -  - األخرى 

مجموع (الخسارة) /  
 ٦۷۷٬۱۹۱  ۲٤٬۸٤٦  ٦٥۲٬۳٤٥  ٦۲۸٬۱٦۰  )٥٬٥٥۹(  ۲۹٬۸۱۹  ) ۷٥(  -  -  - لفترة لالشامل  الدخل 

دفع توزیعات أرباح  
 )۷۱۰٬۱۲۳(  -  )۷۱۰٬۱۲۳(  )۷۱۰٬۱۲۳(  -  -  -  -  -  - ) ۱٥(إیضاح 

تحویل من احتیاطي إعادة  
تقییم االستثمارات إلى  

 -  -  -  )٥٬٥۹٦(  -  ٥٬٥۹٦    -  -  - األرباح المحتجزة 
مارس   ۳۱الرصید في  

۲۰۱۹  ۱٬۷۷٥٬۳۰۸  ۹۰۳٬۸۷۷  ۳۱۲٬۰۰۰  )۸۱٬٤٥٥(  )۲۰۷٬۳۱۸(  )۹٬٦۸۳(  ۱۷٬۳۸۷٬٦٦۰  ۲۰٬۰۸۰٬۳۸۹  ٦٤٦٬۳۸۲  ۲۰٬۷۲٦٬۷۷۱ 
 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 ) ٦( .رحلیةزة الموحدة المالمالیة الموجات معلواإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه الم

 (غیر مدقق)  ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموحد للفترة من  
 

 

رأس المال  
در  المص

   لمدفوعوا

احتیاطیات  
نظامیة  
  احتیاطي عام    وقانونیة

احتیاطي تحویل  
  العمالت 

احتیاطي إعادة  
 تقییم االستثمارات 

  
احتیاطي  

تحوط  
التدفقات  

  أرباح محتجزة   النقدیة 

حقوق الملكیة  
العائدة إلى مّالك  

  الشركة األم 
الحصص غیر  

 المجموع   المسیطرة 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   رھم ألف د   ألف درھم   ألف درھم  
                    

ینایر   ۱الرصید في  
۲۰۲۰ ۱٬۷۷٥٬۳۰۸  ۹۰۷٬۷۱٤  ۳۱۲٬۰۰۰  )۸۸٬۷۲۰ (  )۲۷۳٬٥۹٤٬  ) ٥۲۹۲  ۱۸٬۸۹٥٬٥۸۳  ۲۱٬٥۳۲٬٥۸۲  ۷۱۰٬۳٤۸  ۲۲٬۲٤۲٬۹۳۰ 

 ٤۷۱٬۱٥۸  ۲۰٬۸٦٤  ٤٥۰٬۲۹٤  ٤٥۰٬۲۹٤  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
(الخسارة) الشاملة  

 ) ۳۱۰٬٦۷٥(  ) ۳۸٬۸۱۸(  ) ۲۷۱٬۸٥۷(  -  ) ۱٬۷۹٦(  ) ۲٥۳٬۹۳۸(  ) ۱٦٬۱۲۳(  -  -  - األخرى 
مجموع (الخسارة) /  
 ۱٦۰٬٤۸۳  ) ۱۷٬۹٥٤(  ۱۷۸٬٤۳۷  ٤٥۰٬۲۹٤  ) ۱٬۷۹٦(  ) ۲٥۳٬۹۳۸(  ) ۱٦٬۱۲۳(  -  -  - الدخل الشامل للفترة 

باح  أر دفع توزیعات 
 ) ۷۱۰٬۱۲۳(  -  ) ۷۱۰٬۱۲۳(  ) ۷۱۰٬۱۲۳(  -  -  -  -  -  - ) ۱٥ (إیضاح

تحویل من احتیاطي إعادة  
تقییم االستثمارات إلى  

 -  -  -  ) ۱۳٬۷٦٥(  -  ۱۳٬۷٦٥  -  -  -  - األرباح المحتجزة 
مارس   ۳۱الرصید في  

۲۰۲۰ ۱٬۷۷٥٬۳۰۸  ۹۰۷٬۷۱٤  ۳۱۲٬۰۰۰  )۱۰٤٬۸٤۳ (  )٥۱۳٬۷٦۸ (  ۲٬٤۹٦  ۱۸٬٦۲۱٬۹۸۹  ۲۱٬۰۰۰٬۸۹٦  ٦۹۲٬۳۹٤  ۲۱٬٦۹۳٬۲۹۰ 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 ) ۷( .الموحدة المرحلیة اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة

 (غیر مدقق)  ۲۰۲۰مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر   ۱بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد للفترة من 
 

 
 لفترة الثالثة أشھر

 مارس ۳۱المنتھیة في 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ٦٥٦٬۹۸٤  ٤۸۲٬۱٦۸ ة للفترةباح قبل الضریباألر

    تعدیالت بسبب:
 ۳۹٬۱٤۹  ٥٥٬۰۲۳ استھالك ممتلكات ومعدات

 ۲٦۱٬۱۱۱  ٤۰۸٬٦۷۸ مخصص االنخفاض في القیمة، بالصافي 
 ٦۳٥  - ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

خسارة غیر محققة من موجودات مالیة أخرى محتفظ بھا بالقیمة العادلة من  
 ) ۲٤٬۰٥۹(  ۳٦٬۲٦۳ خسارة لالربح أو ا لخال

 ) ۷٥۲(  ۱۷٬٥۷۷ أرباح / (خسائر) غیر محققة من المشتقات
إیرادات توزیعات أرباح من موجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل   

  )۷٬۳۰۰(  )۱۳٬۹۱٦( الدخل الشامل اآلخر 
 ) ۱۳٬٤۷۲(  )۱٤۹٬۳۲۳( أرباح محققة من استبعاد موجودات مالیة أخرى 

    
    یرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةتغلا

 )۲٬۹۹۰٬۱٦٥(  ۲٬٤۰۳٬۸۲۲  النقص / (الزیادة) في الودائع لدى البنوك المركزیة
(الزیادة) / النقص في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بعد ثالثة 

 ٤٬۱۰٥٬۰٦٤  )۳٬۰۷۷٬٦۹٦( أشھر
قیمة العادلة من  خرى المقاسة بالألت المالیة ادا جوالنقص / (الزیادة) في المو
  )٤۳۹٬۳٥٥(  ٥۳٬۸۷۳ خالل الربح أو الخسارة 

  ۱۰٦٬۱۸٥  )۱٬٤۱۷٬٥۸۳( (الزیادة) / النقص في القروض والسلفیات المقاسة بالتكلفة المطفأة
الزیادة في المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة 

  )۹۳۳٬۳۲۷(  )۱٬۰٤۸٬۸۹۱( المطفأة
  ۳۹٥٬۳٦۷  )۳٬٦۳۳٬٤۸٤( (الزیادة) / النقص في الموجودات األخرى

 ) ۷۱٬٤۱٥(  )۱۰٤٬۹۰۷( الزیادة في موجودات عقود إعادة التأمین
 ) ٤٥٥٬۱٤٦(  ۱٬۰۳٥٬۷۷۲ الزیادة / (النقص) في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك

 ۱٦٦٬۰۱۱  ۱٬٥۱۰٬۹۹۰ الزیادة في ودائع العمالء
 )۲٬۷۳۸٬۳۰٦(  )۳٬۹۸۳٬۸٥۷( الودائع اإلسالمیة للعمالء ص فيقالن

 ۲۱٥٬۹۰٤  ۱٥۰٬٥۹٦ الزیادة في أموال التأمین والتأمین على الحیاة 
 ) ۷٤٤٬۰۲٥(  ۳٬۰۲۹٬٤٤۳ الزیادة / (النقص) في المطلوبات األخرى

 ) ۸٥۸٬٤۱۰(  ۷٬٥٦٥ الزیادة / (النقص) في اتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك
  )۷٬۷۸۸(  )۱۱٬۰۱۰( عة مدفو بضرائ

 )۳٬۳۳۷٬۱۱۰(  )٤٬۲٤۸٬۸۹۷( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
  )۸۲٬۹۷٦(  )۷۹٬٤٥۹( شراء ممتلكات ومعدات

 ۲۹٦  - عوائد من بیع ممتلكات ومعدات
  )۱٤۷٬۳٥۳(  ۱٬۱۸۷٬۸٥۳ المتاجرة  لغیر أغراض اتارصافي النقص في استثم

إیرادات توزیعات أرباح مستلمة من موجودات مالیة أخرى مقاسة بالقیمة 
 ۷٬۳۰۰  ۱۳٬۹۱٦ العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  )۲۲۲٬۷۳۳(  ۱٬۱۲۲٬۳۱۰ صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثماریة 



  مشرق ش.م.عال ك بن  مجموعة
 

 ) ۸( .الموحدة المرحلیة اإلیضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة

(غیر مدقق)   ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ن الموحد للفترة م زنقدیة الموج الت بیان التدفقا
 (تابع) 

 

 
 لفترة الثالثة أشھر

 مارس ۳۱المنتھیة في 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 ألف درھم  ألف درھم 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ) ۷۱۰٬۱۲۳(  )۷۱۰٬۱۲۳( توزیعات أرباح مدفوعة

 ۳٬٥۳۱٬۷۲۷  ۷۲۷٬۸۷۲  الفترة لمصدرة خال جلاأل سندات متوسطة
 )۱٬٦۳٦٬۱٥۰(  )۱٬٦٥۲٬۲۸۹(  سندات متوسطة األجل مستردة خالل الفترة

 ۱٬۱۸٥٬٤٥٤  )۱٬٦۳٤٬٥٤۰( صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمویلیة
    

 )۲٬۳۷٤٬۳۸۹(  )٤٬۷٦۱٬۱۲۷( صافي النقص في النقد وما في حكمھ 
  )۷٥(  )۱٦٬۱۲۳( نبيجالصرف األ  روقي فصاف

 ۲۰٬۷۰۷٬۰۷٤  ۱٥٬۳٤۲٬٦۱۷ )۱۹(إیضاح  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 ۱۸٬۳۳۲٬٦۱۰  ۱۰٬٥٦٥٬۳٦۷ )۱۹الفترة (إیضاح  النقد وما في حكمھ في نھایة

 



  مشرق ش.م.عمجموعة بنك ال
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من إیضاحات 
  ۲۰۲۰مارس  

 

 )۹ ( 

 معلومات عامة  ۱
 

حب السمو حاكم دبي.  ا ادر عن ص ـوم ص ب مرس بموج  ۱۹٦۷تأسس بنك المشـرق ش.م.ع ("البنك") في إمارة دبي عام  
یمارس البنك أعمالھ من خالل فروعھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والبحرین والكویت ومصر وھونج كونج والھند  

، دبي، اإلمارات العربیة  ۱۲٥۰وقطر والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة. وعنوان البنك المسجل ھو ص. ب. 
 حدة. المت 

  
ون مجموعة بنك المشـرق ش.م.ع ("المجموعة") من البنك والشركات التابعة والزمیلة  ، تتك ۲۰۲۰رس ا م  ۳۱كما في 

  المباشرة التالیة: 
 

 االسم 
مقر التأسیس (أو التسجیل)  

 نسبة الملكیة  ومزاولة النشاط 

نسبة حقوق  
التصویت المحتفظ  

 النشاط الرئیسي  بھا 
  ٪ ٪  الشركة التابعة 

أمین ت ُعمان للشركة موعة مج
 التأمین وإعادة التأمین ٦۳٫۹٤ ٦۳٫۹٤ اإلمارات العربیة المتحدة  (ش.م.ع) 

 خدمات تقنیة المعلومات  ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  مایند سكیب ش.م.ح ذ.م.م 
 الوساطة  ۹۹٫۹۸ ۹۹٫۹۸ اإلمارات العربیة المتحدة  المشرق لألوراق المالیة ذ.م.م 

المالي   يب (مركز دیتال ق كاب مشر
 ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ إلمارات العربیة المتحدة ا محدودة العالمي) ال

الوساطة وإدارة  
  الموجودات واألموال

شركة المشرق اإلسالمي للتمویل  
 شركة تمویل إسالمي ۹۹٫۸۰ ۹۹٫۸۰ اإلمارات العربیة المتحدة  (ش.م.خ) 

 مقدم خدمات  ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ متحدة اإلمارات العربیة ال إنجاز للخدمات م.ح ذ.م.م 
 مدیر صندوق  ۹۹٫۹۰ ۹۹٫۹۰ مملكة البحرین شركة صنادیق مكاسب ش.م.ب 

 مدیر صندوق  ۹۹٫۹۰ ۹۹٫۹۰ مملكة البحرین ش.م.ب   ۲شركة صنادیق مكاسب 
 منشأة ذات غرض خاص  ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ جزر الكایمان انفكتس لیمتد

التقنیة لخدمات التوظیف شركة  
 خدمات التوظیف  ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ دة عربیة المتحلااإلمارات  .م د ذ.مالشخص الواح

الكفاءات لخدمات التوظیف شركة  
 خدمات التوظیف  ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  الشخص الواحد ذ.م.م 

(مركز دبي  شروق لتجارة السلع 
 التجارة ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ إلمارات العربیة المتحدة ا للسلع المتعددة) 

 مزود خدمة الدفع  ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة  .م.م ذ ع ت الدفلخدما ادفع 
  التمویل ۹۸٫۰۰ ۹۸٫۰۰ اإلمارات العربیة المتحدة   شركة تمویل (ش.م.خ) -أصول 

     الشركة الزمیلة  
 قمیة خدمة المحفظة الر ۲۳٫۲۲ ۲۳٫۲۲ اإلمارات العربیة المتحدة  محفظة اإلمارات الرقمیة ذ.م.م 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۰ ( 

 للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  اییر الدولیةعملتطبیق ا ۲
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة ۲-۱
  

تي تبدأ  الفترات السنویة ال  ى ل ع المفعول ریة ت سا تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبح  
في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة. ولم یكن لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور،   ۲۰۲۰ینایـر  ۱في أو بعد 

 أي تأثیـر جوھري على المبالغ المعروضة للفترات الحالیة والسابقة. 
 

ینقح ھذا التعدیل تعریف النشاط التجاري. وفقاً   - ۳قم ر ةر المالیقاریللت التعدیالت على المعیار الدولي •
للتعلیقات التي تلقاھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، یُعتقد أن تطبیق اإلرشادات الحالیة معقد للغایة ویؤدي إلى 

 عدد كبیر جداً من المعامالت المؤھلة للتصنیف كاندماجات أعمال. 
 

ھذه التعدیالت على   - ۸لمحاسبي الدولي رقم والمعیار ا ۱لي رقم ودلمحاسبي ار المعیاالتعدیالت على ال •
، "السیاسات ۸، "عرض البیانات المالیة"، والمعیار المحاسبي الدولي رقم ۱المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ریر اقتدولیة للر العاییالمحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء"، والتعدیالت الالحقة على الم
) تستخدم تعریفاً ثابتاً لألھمیة النسبیة في جمیع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وإطار المفاھیم ۱ المالیة األخرى:

) تدرج بعض التوجیھات في المعیار المحاسبي ۳) توضح تفسیر تعریف األھمیة النسبیة، ۲للتقاریر المالیة، 
 الھامة. غیر وماتحول المعل ۱الدولي رقم 

 
والمعیار الدولي  ۳۹والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لا •

. توفر ھذه التعدیالت بعض اإلعفاءات فیما إصالح المعدل المعیاري لسعر الفائدة - ۷للتقاریر المالیة رقم 
ا تأثیر على أن إصالح  بحسابات التحوط ولھ ت اءق اإلعفاتتعلدة. یتعلق بإصالح المعدل المعیاري لسعر الفائ

سعر الفائدة السائد بین البنوك (إیبور) یجب أال یتسبب عموًما في إنھاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ینبغي 
 االستمرار في تسجیل أي عدم فعالیة تحوط في بیان الدخل.وبالنظر إلى الطبیعة الواسعة للتحوطات التي تنطوي

 ستؤثر على الشركات في جمیع الصناعات. ن عملیات اإلعفاءات فإ د إیبور،عقو على



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۱ ( 

 (تابع) تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ۲
 

 حدة المرحلیةالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة في المعلومات المالیة الموجزة المو ۲-۱
 (تابع)

 
أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إطاراً مفاھیمیاً معدالً سیتم استخدامھ  - طار المفاھیمياإل تعدیالت علىلا •

 في قرارات وضع المعاییر بأثر فوري. وتشمل التغییرات الرئیسیة: 
 

 زیادة أھمیة الرقابة في سیاق الھدف من التقاریر المالیة.  -
 الحیاد. حتراز كعنصر من عناصر  إعادة إرساء اال -
 لمقدم للتقاریر، والذي قد یكون كیانًا قانونیًا أو جزًءا من كیان ما.لكیان اا دتحدی -
 مراجعة تعریفات األصل وااللتزام. -
 إزالة عتبة االحتماالت لالعتراف وإضافة توجیھات حول إلغاء االعتراف.  -
 اضافة توجیھات حول أسس القیاس المختلفة.  -
إعادة تدویر  ء الرئیسي وأنھ، من حیث المبدأ ، ینبغيادة ھو مؤشر األإلى أن الربح أو الخساراإلشارة  -

 اإلیرادات والمصاریف في الدخل الشامل اآلخر حیث یعزز ذلك من األھمیة أو التمثیل العادل للبیانات المالیة.
 

ار في  طإلتعتمد على ا ذلك، فإن الكیانات التيلن یتم إجراء أي تغییرات على أي من المعاییر المحاسبیة الحالیة. ومع 
الت أو األحداث أو الظروف التي لم یتم التعامل معھا بطریقة أخرى بموجب المعاییر تحدید سیاساتھا المحاسبیة للمعام

. سوف تحتاج ھذه الكیانات إلى النظر فیما إذا كانت ۲۰۲۰ینایر  ۱المحاسبیة ستحتاج إلى تطبیق اإلطار المعدل من 
 جب اإلطار المعدل.ومبتزال مناسبة سیاساتھا المحاسبیة ال 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۲ ( 

 (تابع) تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ۲
 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل  ۲-۲
  مبكر

 

 دلةللتقاریر المالیة الجدیدة والمع المعاییر

فترات ال یسري على
 یة التي تبدأ في  السنو
 أو بعد

،  ۲۰۱۷مایو  ۱۸في  - "عقود التأمین" ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
أنھى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار محاسبي حول 

حل د التأمین". ی"عقو ۱۷ي للتقاریر المالیة رقم عقود التأمین وأصدر المعیار الدول
والذي یسمح حالیاً  ٤ریر المالیة رقم محل المعیار الدولي للتقا ۱۷المعیار الدولي رقم 

إلى تغییر كبیر في المحاسبة  ۱۷بالعدید من الممارسات. سیؤدي المعیار الدولي رقم 
تشمل میزة المشاركة   لدى جمیع المنشآت التي تصدر عقود تأمین وعقود استثمار

 .االختیاریة
ویسمح  ۲۰۲۳ینایر  ۱سنویة التي تبدأ في أو بعد على الفترات ال ار ینطبق المعی

ً مع تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۱٥بالتطبیق المبكر إذا كان متزامنا
"األدوات   ۹"اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 المالیة".
 

یعاد قیاس التقدیرات في كل نموذج قیاس حالي حیث  ۱۷ رقمدولي معیار الیتطلب ال
فترة تقریر. ویعتمد القیاس على أسس التدفقات النقدیة المرجحة المخصومة وتعدیل 
للمخاطر وھامش الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك 

رة التغطیة المتبقیة فت امات على مدارمبّسط لألقساط یُسمح بھ لاللتز أسلوب تخصیص
قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو إذا كانت  إذا أتاح ھذا األسلوب طریقة

فترة التغطیة تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، یجب قیاس المطالبات المتكبدة باالعتماد 
 والمعدلة بالمخاطر والمخصومة. على أسس التدفقات النقدیة المرجحة

 ۲۰۲۳ینایر  ۱

تصنیف  ، "عرض البیانات المالیة"۱على المعیار المحاسبي الدولي رقم  دیالتتعال •
توضح ھذه التعدیالت الطفیفة التي أجریت على المعیار المحاسبي  - المطلوبات

ت متداولة ، "عرض البیانات المالیة" أن المطلوبات مصنفة إما كمطلوبا۱الدولي رقم 
الموجودة في نھایة فترة التقریر. ال یتأثر وق اًدا على الحقأو غیر متداولة، اعتم

یف بتوقعات المنشأة أو األحداث االحقة بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال،  التصن
استالم تنازل أو خرق تعھد). یوضح التعدیل أیًضا ما یعنیھ المعیار المحاسبي الدولي  

 شارة إلى "تسویة" التزام. عند اإل  ۱رقم 

 ۲۰۲۲ایر ین ۱

 
ً بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على البیانات المالیة المستقبلیة وتعتزم تطبیقھا، المجم ومتق وعة حالیا

 حیثما یكون مالئماً، عندما تصبح ساریة المفعول.



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۳ ( 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 

 أساس اإلعداد  ۳-۱
 

ریخیة، باستثناء بعض األدوات دة المرحلیة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاموحیة الموجزة الیتم إعداد ھذه المعلومات المال
المالیة بما في ذلك المشتقات واالستثمارات العقاریة واالحتیاطیات للوثائق المرتبطة بوحدات التي یتم قیاسھا بالقیمة 

  العادلة.
 

ً دة المرحلیــة ولمعلومات المالیة المــوجزة الموحــ یتم إعداد ھذه ا التقــاریر المالیــة : ۳٤ للمعیــار المحاســبي الــدولي رقــم فقــا
 الصادر عن مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة وامتثاالً ألحكام القوانین النافذة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. المرحلیة

 
توافــق مــع تلــك السیاســات ة تموحــدة المرحلیــ ه المعلومات المالیــة المــوجزة الإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذ

 .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ت المالیة الموحدة السنویة المدققة للسنة المنتھیة في المتبعة في إعداد البیانا
 

ي البیانات المالیة  ال تشتمل ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة ف
ً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدةن تُ املة وینبغي أالموحدة الك دیسمبر  ۳۱للمجموعة للسنة المنتھیة في  قرأ جنبا

مؤشراً   ۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى   ۲۰۲۰ینایر  ۱. وباإلضافة إلى ذلك، لیس من الضروري أن تكون نتائج الفترة من ۲۰۱۹
 . ۲۰۲۰بر دیسم ۳۱ھي في متوقعة للسنة المالیة التي ستنتعلى النتائج التي قد تكون 

 
الصادر   ۲٦۲٤/۲۰۰۸عمالً بالتعمیم الصادر عن ھیئة األوراق المالیة والسلع بدولة اإلمارات العربیة المتـحدة رقم 

حكمھ ، فقد تم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة بشأن الموجودات المالیة والنقد وما في ۲۰۰۸أكتوبر  ۱۲بتاریخ 
 الموجزة الموحدة.یة واالستثمارات العقاریة في المعلومات المالیة المستثماریة اإلسوالموجودات التمویلیة واال

 
 أساس التوحید ۳-۲
 

تتألف ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة من المعلومات المالیة للبنك والمنشآت التي یسیطر علیھا البنك.  
ة وأن یتعرض لمخاطر، أو حقوق، في العوائد المتغیر ھا،ة المستثمر فیعندما یكون للبنك نفوذ في الشركوتتحقق السیطرة 

من استثماراتھ مع الشركة المستثمر فیھا وأن یكون لدیھ القدرة على استخدام نفوذه في الشركة المستثمر بھا للتأثیر على 
 مبلغ عوائد المستثمر.

 
نك والشركات التابعة كما ھو مبین في  للبومات المالیة جزة الموحدة المرحلیة على المعلتشتمل المعلومات المالیة المو

. أعدت المعلومات المالیة للشركات التابعة لنفس فترة التقریر الخاصة بالبنك باستخدام نفس السیاسات ۱ اإلیضاح رقم
 المحاسبیة.

 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱٤ ( 

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 المالیة الموجودات ۳-۳
 

مالیة على أساس تاریخ المتاجرة. إن یات أو المبیعات العادیة للموجودات الشتراالعتراف بالمیتم االعتراف وإلغاء 
المشتریات أو المبیعات العادیة ھي المبیعات أو المشتریات التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل إطار زمني یحدده القانون 

 أو العرف السائد في السوق. 
 

 موجودات المالیة. المطفأة أو بالقیمة العادلة، بناًء على تصنیف الفة اً إما بالتكلاس جمیع الموجودات المسجلة الحقتق
 

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، عند االعتراف المبدئي، 
ً زائداً أو نا مطلوبات المالیة بقیمھا العادلةتقوم المجموعة بقیاس الموجودات وال  تكالیف العامالت اإلضافیة المنسوبة قصا

إلى حیازة أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالیة مثل الرسوم والعموالت. یتم إدراج تكالیف المعاملة   بشكل مباشر
أو الخسارة.  ح أو الخسارة كمصاریف في الربح للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الرب

ئر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة االعتراف المبدئي مباشرة، یتم إدراج مخصص للخسا بعدو
سارة  المطفأة واالستثمار في أداوت الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مما یؤدي إلى إدراج خ

  ل جدید.أص رة عندما ینشأمحاسبیة في الربح أو الخسا
 

 تصنیف الموجودات المالیة
 

ألغراض تصنیف الموجودات المالیة، تعتبر األداة "أداة حقوق ملكیة" إذا كانت غیر مشتقة وتستوفي تعریف "حقوق 
الجھة  یتم عرضھا كحقوق ملكیة من قبل  الملكیة" للجھة المصدرة باستثناء بعض األدوات غیر المشتقة القابلة للبیع التي

"أدوات دین". أدوات الدین ھي تلك األدوات التي  ن جمیع الموجودات المالیة األخرى غیر المشتقة ھي. إالمصدرة
 تستوفي تعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر الجھة المصدرة، مثل القروض والسندات الحكومیة وسندات الشركات.

 
إذا ویلیة واالستثماریة اإلسالمیة بالتكلفة المطفأة لتمت والمنتجات ادین بما في ذلك القروض والسلفیاوتقاس أدوات ال

 استوفیت الشروط التالیة: 
 
أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یكون الھدف منھ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة   ۱

 التعاقدیة. 
بحیث تقتصر على دفعات المبالغ   ددةفي تواریخ مح ة لألداة إلى وجود تدفقات نقدیةأن تؤدي األحكام التعاقدی ۲

 / األرباح المستحقة على المبالغ القائمة.  األصلیة والفوائد



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱٥ ( 

 (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع) الموجودات المالیة ۳-۳
 

 (تابع) تصنیف الموجودات المالیة
 

  ادلة.ودات المالیة الحقا بالقیمة العیتم قیاس كافة الموج
 

  عوامل، تقوم المجموعة بتصنیف أدوات الدین الخاصة بھا إلى واحدة من فئات القیاس الثالث التالیة:ى ھذه العل بناءً 
 
التكلفة المطفأة: یقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بھا بغرض جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة عندما تمثل  •

من خالل الربح  یة والفوائد، وتلك غیر المصنفة بالقیمة العادلة صلیة للمبالغ األتلك التدفقات النقدیة دفعات حصر
  أو الخسارة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لھذه الموجودات مقابل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة المدرج.

 
وجودات المالشامل اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: یقاس  •

یة التعاقدیة ولبیع الموجودات عندما تمثل التدفقات النقدیة للموجودات المالیة المحتفظ بھا لجمع التدفقات النقد
ویتم دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والفوائد، وتلك غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

خسائر  لدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند تسجیل أرباح أول ادفتریة من خالتحویل الحركة في القیمة ال
االنخفاض في القیمة وإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي على التكلفة المطفأة لألدوات التي یتم 

ئر المتراكمة المالیة، فإن األرباح أو الخسا تسجیلھا ضمن الربح والخسارة. وعندما یتم استبعاد الموجودات
من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة ویتم تسجیلھا في  سجلة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر یعاد تصنیفھاالم

  "صافي إیرادات االستثمار".
 
سارة الموجودات التي ال القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخ •

خل الشامل اآلخر. یتم إدراج األرباح أو  التكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدا بمعاییر تسجیلھتستوفي 
الخسائر الناتجة عن استثمارات الدین التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءاً 

ئر ضمن "صافي إیرادات  خسااألرباح أو اللربح أو الخسارة وتعرض في بیان من عالقة التحوط ضمن ا
تنشأ فیھا، ما لم تنشأ عن أدوات دین تم تصنیفھا بالقیمة العادلة أو التي لم یتم االحتفاظ  االستثمار" في الفترة التي

  ثمار".بھا بغرض المتاجرة، وفي ھذه الحالة یتم عرضھا بشكل منفصل في "صافي إیرادات االست



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱٦ ( 

 ع)تاب( سبیة الھامةملخص السیاسات المحا ۳
 

 (تابع) الموجودات المالیة ۳-۳
 

 (تابع) تصنیف الموجودات المالیة
 

نموذج األعمال: یعكس نموذج األعمال كیفیة إدارة المجموعة للموجودات من أجل تولید التدفقات النقدیة، أي ما إذا كان  
التدفقات النقدیة التعاقدیة   من ت أو تحصیل كل النقدیة التعاقدیة من الموجودا ھدف المجموعة ھو فقط تحصیل التدفقات

الناشئة عن بیع الموجودات. إذا لم ینطبق أي منھما (أي یتم االحتفاظ بالموجودات المالیة ألغراض  والتدفقات النقدیة 
ل الربح  قیاسھا بالقیمة العادلة من خال  المتاجرة)، یتم تصنیف الموجودات المالیة كجزء من نموذج األعمال "اآلخر" ویتم

عتبار في تحدید نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات،  رة. تتضمن العوامل التي تأخذھا المجموعة بعین االخساأو ال
الخبرة السابقة حول كیفیة تحصیل التدفقات النقدیة لھذه الموجودات، وكیفیة تقییم أداء الموجودات وإبالغھ إلى كبار 

 یة تعویض المدیرین.  كیفطر وإدارتھا وفي اإلدارة، وكیفیة تقییم المخاموظ
 

الدفعات الحصریة للمبالغ األصلیة والفوائد: عندما یحتفظ نموذج األعمال بموجودات لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو 
لیة تمثل فقط التدفقات النقدیة لألدوات الما لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیعھا، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت

للمبالغ األصلیة والفوائد"). عند إجراء ھذا التقییم، تقوم المجموعة  بالغ األصلیة والفوائد ("اختبار الدفعات الحصریةالم
مقابل القیمة  بدراسة ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي أن الفوائد تشمل فقط

ي یتماشى مع اتفاق اإلقراض  خاطر اإلقراض األساسیة األخرى ومعدل الفوائد الذ وم خاطر االئتمانالزمنیة للمال وم
األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدیة إلى التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، یتم  

  سارة.الخالل الربح أو ة وقیاسھا بالقیمة العادلة من ختصنیف الموجودات المالیة ذات الصل 
 

یتم مراعاة الموجودات المالیة مع المشتقات الضمنیة بالكامل عند تحدید ما إذا كانت تدفقاتھا النقدیة تمثل فقط دفعات  
 للمبالغ األصلیة والفوائد.

 
لتغیرات في  غیر نموذج أعمالھا إلدارة تلك اتقوم المجموعة بإعادة تصنیف استثمارات الدین عندما، وفقط عندما، یت

األولى التي تلي التغییر. ویتوقع أن تكون ھذه التغیرات نادرة ودات. تتم إعادة التصنیف من بدایة فترة التقریر موجال
  الحدوث ولم یحدث أي منھا خالل الفترة.

 
 أدوات حقوق الملكیة )أ(
 

التي ال  ات درة، أي األدوالملكیة من وجھة نظر الجھة المص أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تستوفي تعریف حقوق 
عد دلیالً على الفوائد المتبقیة في صافي موجودات الجھة المصدرة. وتشمل أمثلة  تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع والتي ت

  أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة األساسیة.
 
 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۷ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع) الموجودات المالیة ۳-۳
 
 (تابع) لمالیةت انیف الموجوداصت
 
 أدوات حقوق الملكیة (تابع) )أ(
 

تقوم المجموعة بعد ذلك بقیاس جمیع استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء 
مة الملكیة بالقیلمبدئي، بتصنیف استثمارات حقوق الحاالت التي تكون فیھا إدارة المجموعة قد قامت، عند االعتراف ا 

ة المجموعة في تصنیف استثمارات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سیاس
ند خالل الدخل الشامل اآلخر عندما یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض أخرى غیر تولید عائدات االستثمار. وع

عادة تصنیفھا الحقا إلى القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال یتم إئر اج أرباح وخسااستخدام ھذا الخیار، یتم إدر 
الربح أو الخسارة بما في ذلك عند االستبعاد. وال یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر انخفاض القیمة) 

ندما تمثل عائًدا على ھذه  ، عزیعات األرباحلقیمة العادلة. ویستمر تسجیل توبشكل منفصل عن غیرھا من التغییرات في ا
  أو الخسارة ضمن صافي إیرادات االستثمار عندما یتقرر حق المجموعة في استالم الدفعات. االستثمارات، في الربح

 
 التكلفة المطفأة وطریقة الفائدة الفعلیة

 
ً المسدد من   رافالي عند االعتبھ قیاس األصل أو االلتزام الم تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي یتم المبدئي، ناقصا

ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بین ذلك المبلغ المبدئي المبلغ األصلي، زائد اً أو ناقصا
  ومبلغ االستحقاق، وللموجودات المالیة المعدلة بأي مخصص للخسارة.

 
ة خالل العمر  مدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرال لذي یخصم بدقةعدل الفائدة الفعلي ھو المعدل ا إن م

المتوقع للموجودات أو المطلوبات المالیة إلى إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة (على سبیل المثال، التكلفة المطفأة  
خذ الحساب في اعتباره الخسائر یأ ت المالیة. الو إلى التكلفة المطفأة للمطلوباقبل أي مخصص لالنخفاض في القیمة) أ

عة ویشمل تكالیف المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزًءا ال االئتمانیة المتوق
  یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، مثل رسوم اإلنشاء.

 
بات یتم تعدیل القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلو یة،قدیة المستقبلة بمراجعة تقدیرات التدفقات النعندما تقوم المجموع

المالیة المعنیة لتعكس التقدیرات الجدیدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. ویتم إدراج التغیرات في الربح  
 أو الخسارة. 

 
تریة للموجودات المالیة، باستثناء لدفمالي القیمة ابیق معدل الفائدة الفعلي على إجتحتسب إیرادات الفوائد من خالل تط

الیة التي تعرضت فیما بعد النخفاض في قیمتھا االئتمانیة (أو المرحلة الثالثة)، والتي یتم حساب إیرادات الموجودات الم
 نیةخسائر االئتماالمطفأة (أي بالصافي من مخصص الالفائدة الخاصة بھا من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة 

  المتوقعة).
 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۸ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع) الموجودات المالیة ۳-۳
 
  االنخفاض في القیمة )۱(

 
جة  تقوم المجموعة بالتقییم على أساس مستقبلي للخسائر االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدین المدر

ت القروض وعقود لدخل الشامل اآلخر والتعرض الذي ینشأ من التزامال العادلة من خالبالتكلفة المطفأة وبالقیمة ا
الضمان المالي. تعترف المجموعة بمخصص خسارة لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبین قیاس الخسائر 

  االئتمانیة المتوقعة:
 
 ئج المحتملة.من خالل تقییم مجموعة من النتا مبلغاً عادال مرجحاً تم تحدیده •
 الزمنیة للمال.  یمةالق •
معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر ضروري في تاریخ التقریر حول األحداث  •

  السابقة والظروف الحالیة والتوقعات لألحداث المستقبلیة والظروف االقتصادیة.
 
 تعدیل القروض )۲(
 

لك، تقوم لنقدیة التعاقدیة للقروض للعمالء. وعندما یحدث ذت اتعدیل التدفقاوعة أحیانًا بإعادة التفاوض أو تقوم المجم
المجموعة بتقییم ما إذا كانت الشروط الجدیدة تختلف اختالفاً جوھریاً عن الشروط األصلیة. تقوم المجموعة بذلك من 

  :خالل النظر، من بین أمور أخرى، في العوامل التالیة
 
عاقدیة إلى المبالغ  كان التعدیل یخفض فقط التدفقات النقدیة الت إذاات مالیة، ما إذا كان المقترض یواجھ صعوب •

  التي یتوقع أن یكون المقترض قادراً على سدادھا.
ما إذا كان قد تم إدخال أي شروط جدیدة جوھریة مثل العائد على األرباح/ القائم على األسھم والتي تؤثر بشكل  •

  جوھري على ملف مخاطر القرض.
  جھ المقترض صعوبات مالیة.القرض عندما ال یوارة د جوھري لفتدیتم •
 تغیر جوھري في معدل الفائدة. •
  تغییر عملة القرض. •
إدراج ضمانات أو تحسینات أخرى للضمان أو االئتمان تؤثر بشكل كبیر على مخاطر االئتمان المرتبطة  •

  بالقروض.
 

ف بالموجودات المالیة األصلیة وتعترف تراة بإلغاء االعختلفة بشكل جوھري، تقوم المجموعإذا كانت الشروط م
"الجدیدة" بالقیمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجدید للموجودات. وبالتالي یعتبر تاریخ  بالموجودات

حدثت زیادة  لقیمة، وأیضا لغرض تحدید ما إذاإعادة التفاوض تاریخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في ا 
ًضا بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة الجدیدة المدرجة تعتبر ة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، تقوم المجموعة أیبیرك

ع وراء  أنھا تعرضت فیما بعد النخفاض في قیمتھا االئتمانیة عند االعتراف المبدئي، خاصة في الظروف التي یكون الداف
دراج الفروق في القیمة  لى إجراء الدفعات المتفق علیھا في األصل. ویتم إن ع دم قدرة المدیإعادة التفاوض فیھا ھو ع

  الدفتریة أیًضا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.
 

ء االعتراف، وتقوم المجموعة إذا لم تختلف الشروط بشکل جوھري، فإن إعادة التفاوض أو التعدیل ال یؤدي إلى إلغا
معدلة لألصل المالي ویتم إدراج أرباح أو خسائر  ي القیمة الدفتریة علی أساس التدفقات النقدیة المالادة احتساب إجبإع

 التعدیل في الربح أو الخسارة. 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۱۹ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع) الموجودات المالیة ۳-۳
 
 تعدیل القروض (تابع) )۲(
 

  الفائدة الفعلي األصلي. ة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المعدلة بمعدلجدیدال قیمة الدفتریةیتم إعادة حساب إجمالي ال
 
 إلغاء االعتراف لسبب غیر التعدیل )۳(
 

یُلغى االعتراف بالموجودات المالیة، أو جزء منھا، عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة الستالم التدفقات النقدیة من  
) ال ۲أو ( مجموعة جمیع مخاطر ومزایا الملكیة بصورة جوھریة،ل التحو) ۱لھا وإما (موجودات، أو عندما یتم تحویال

تحول المجموعة وال تحتفظ بجمیع مخاطر ومزایا الملكیة بصورة جوھریة وال تحتفظ المجموعة بالسیطرة. تدخل 
لتزاماً تعاقدیاً  مل اتتحجودات ولكنھا م التدفقات النقدیة من الموالمجموعة في معامالت تحتفظ فیھا بالحقوق التعاقدیة الستال

كیانات أخرى وتحول جمیع المخاطر والمزایا بصورة جوھریة. تُحتسب ھذه المعامالت  بدفع تلك التدفقات النقدیة إلى 
 على أنھا تحویالت "تمریر" تؤدي إلى إلغاء االعتراف إذا كانت المجموعة: 

 
 الموجودات. ة منادلحصیل مبالغ معداد المدفوعات ما لم تقم بتلیس لدیھا التزام بس •
 ال یُسمح لھا ببیع أو رھن الموجودات. •
 لدیھا التزام بتحویل أي مبالغ نقدیة تحصلھا من الموجودات دون تأخیر ملموس. •
 

دة الشراء القیاسیة  ال یتم إلغاء االعتراف بالضمانات (األسھم والسندات) التي تقدمھا المجموعة بموجب اتفاقیات إعا 
بجمیع المخاطر والمزایا على أساس   لألوراق المالیة ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوھري قراضاإلت االستدانة وومعامال

سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً، وبالتالي لم یتم استیفاء معاییر إلغاء االعتراف. وینطبق ذلك على بعض معامالت 
 یة.لمجموعة بمزایا ثانویة متبقالتوریق التي تحتفظ فیھا ا

 
 لمالیةات الوبالمط ٤-۳
 

  التصنیف والقیاس الالحق
 

تقاس جمیع المطلوبات المالیة (وتشمل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك، واتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك، 
  ثناء التالي:حقاً بالتكلفة المطفأة باستوالقروض متوسطة األجل، وودائع العمالء) مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس ال

 
المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: یتم تطبیق ھذا التصنیف على المشتقات وبات مطللا •

والمطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والمطلوبات المالیة األخرى المصنفة كذلك عند االعتراف المبدئي. إن  
ة من خالل الربح أو الخسارة یتم عرضھا عادلال مصنفة بالقیمةئر من المطلوبات المالیة الاألرباح أو الخسا

الدخل الشامل اآلخر ( التغیر في القیمة العادلة بسبب مخاطر االئتمان) وجزئیاً في الربح أو الخسارة   جزئیاً في
یسفر عن،   ن مثل ھذا العرض من شأنھ أن(المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة للمطلوبات). ھذا ما لم یك

رباح والخسائر التي تعزى إلى التغیرات في  دم التطابق المحاسبي، وفي ھذه الحالة یتم عرض األد، ع یزیأو 
 مخاطر االئتمان للمطلوبات في الربح أو الخسارة. 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۲۰ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 (تابع)المطلوبات المالیة  ٤-۳
 

 (تابع) یف والقیاس الالحقالتصن
 
ودات المالیة غیر المؤھلة إللغاء االعتراف والتي بموجبھا یتم إثبات ناتجة عن تحویل الموجة الالیالمطلوبات الم •

المطلوبات المالیة للمقابل المالي المقبوض من أجل التحویل. في الفترات الالحقة، تقوم المجموعة بإدراج أي  
 بات المالیة. مصاریف متكبدة على المطلو

 وض. القرات لمالي والتزامعقود الضمان ا •
 

 إلغاء االعتراف 
 

یلغى االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بھا (أي عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  
 انقضاء أجلھ). 

 
عتراف  م االویتانات المالیة تراف بالدین الحالي في البیعند استبدال دین حالي بدین جدید من ُمقرض جدید، یتم إلغاء االع

دلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، وعند تعدیل أو استبدال الدین  بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة العا
حول ما إذا كانت المعاملة  مع االحتفاظ بالمقرض األصلي، فإن المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة تتضمن إرشادات محددة 

ل على تساؤل حول ما إذا كان التعدیل  اف أو یتم حسابھا بشكل مختلف. ویستند ھذا التحلیعتراال ؤدي إلى إلغاءت
 "جوھریاً" أو ما إذا كان قد تم استبدال الدین األصلي بدین آخر بشروط "جوھریة" مختلفة.

 
 عقود الضمان المالي والتزامات القروض ٥-۳
 

التي   دفع مبالغ محددة لتعویض حاملي الضمان عن الخسارة عة بجموقود تُلزم المانات المالیة ھي عبارة عن عالضم
ً لشروط أداة الدین. تتمثل التزامات القروض في   یتكبدونھا بسبب إخفاق المدین في سداد أي دفعات عند استحقاقھا وفقا

ً التزامات غیر قابلة لإللغاء بتقدیم اعتماد وفقاً لشر  .وط وأحكام متفق علیھا مسبقا
 

 مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة األعلى لكل من: المالي الصادرة  ضمانال تقاس عقود
 
 مبلغ مخصص الخسارة.  -
العالوة المقبوضة عند االعتراف المبدئي ناقًصا الدخل المعترف بھ وفقًا لمبادئ المعیار الدولي للتقاریر المالیة  -

 . ۱٥رقم 
 

 مخصص الخسارة. مبلغة بمة من المجموعتقاس التزامات القروض المقد
 



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۲۱ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 أرباح وخسائر الصرف األجنبي ٦-۳
 

یتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المقومة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف الفوري  
  بالتالي،جنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القیمة العادلة. واأل  صرفیشكل عنصر ال  ئد في نھایة كل فترة تقریر.السا

 
بالنسبة للموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یدَرج عنصر الصرف األجنبي  •

  في بیان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي.
 

اآلخر، یدَرج   یة ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل نقد داً التي تمثل بنوبالنسبة للموجودات المالیة  •
 عنصر الصرف األجنبي في األرباح أو الخسائر الموحد. 

 
خر، بالنسبة للموجودات المالیة التي تمثل بنوداً غیر نقدیة ومصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل •

 امل الموحد. الش دخل بي في بیان الیدَرج عنصر الصرف األجن
 

بالنسبة ألدوات الدین المقومة بالعملة األجنبیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم تحدید أرباح  •
أو الخسائر  وخسائر الصرف األجنبي على أساس التكلفة المطفأة للموجودات المالیة وتدَرج في بیان األرباح

 الموحد.
 

 اریة إسالمیة ستثموا تمویلیة نتجاتم ۳-۷
 

باإلضافة إلى المنتجات المصرفیة التقلیدیة، تقدم المجموعة لعمالئھا منتجات مصرفیة معینة ال تحمل فائدة وتتم الموافقة 
 علیھا من قبل ھیئة الرقابة الشرعیة.

 
بارھا بدیالً لما اعت یتمجمیع ما سبق سیة أو للشرح أو التوضیح أو إن أي مصطلحات اعتیادیة مستخدمة فقط ألسباب قانون

میة ولن تؤثر على المنتجات اإلسالمیة أو الوثائق فیما یتعلق بتوافقھا مع أحكام الشریعة  یتوافق معھا من الشریعة اإلسال
 أدناه: اإلسالمیة. وتحتسب جمیع منتجات الصیرفة اإلسالمیة وفقاً للسیاسات المحاسبیة المبینة

 
  السیاسة المحاسبیة ) ۱(
  

واالستثماریة اإلسالمیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الربح الفعلي، ناقصاً أي مبالغ مشطوبة ت التمویلیة تجاتقاس المن
 ومخصص الحسابات المشكوك في تحصیلھا واإلیرادات غیر المكتسبة.

 
ر المتوقع لألصل أو  لعمدرة على مدى ا تدفقات النقدیة المستقبلیة المقمعدل الربح الفعلي فھو المعدل الذي یخصم بدقة ال

 قتضاء، على مدى فترة أقصر. االلتزام المالي، أو عند اال
 

). وال یتم ۱( ۳-۳یتم تكوین مخصص لالنخفاض في قیمة المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة وفقا لإلیضاح رقم 
إجراءات العمل الممكنة لتحقیق  میعاق في اتخاذ جثماریة اإلسالمیة إال عند اإلخفشطب المنتجات التمویلیة واالست

 االسترداد. 
 
 سیاسة االعتراف باإلیرادات )۲(
 

یتم االعتراف باإلیرادات من الموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة في بیان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد 
  ي.باستخدام طریقة الربح الفعل



  .عمجموعة بنك المشرق ش.م 
 

  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من فترلة لإیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلی 
  (تابع) ۲۰۲۰رس  ما

 

)۲۲ ( 

 ع)(تاب امةملخص السیاسات المحاسبیة الھ ۳
 

 (تابع)موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة  ۳-۷
 
 سیاسة االعتراف باإلیرادات (تابع) )۲(
 

یشتمل حساب معدل الربح الفعلي على جمیع الرسوم المدفوعة أو المقبوضة وتكالیف المعاملة والخصومات أو العالوات  
لیف اإلضافیة المنسوبة مباشرةً إلى لتكاا ي ھیف المعاملة تجزأ من معدل الربح الفعلي. إن تكالالتي تشكل جزءاً ال ی

 تحواذ على أصل مالي أو إصداره أو بیعھ. االس
 
 الودائع اإلسالمیة للعمالء والتوزیعات على المودعین  )۳(

 
ً بالقیمة العادلة التي تمثل عادة    ة قعاملة المتعلالمقابل المستلم بعد خصم تكالیف المتقاس الودائع اإلسالمیة للعمالء مبدئیا

 استخدام طریقة الربح الفعلي.باشرة، وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بھا مب
 

تحتسب التوزیعات على المودعین (المنتجات اإلسالمیة) وفقاً لإلجراءات القیاسیة لدى المجموعة وتُعتمد من ھیئة الرقابة 
 الشرعیة للمجموعة. 

 
 استثمارات عقاریة ۳-۸
 
عائدات من تأجیرھا و/أو لزیادة قیمة رأس المال، بما في  محتفظ بھا بھدف جني ت الرااققاریة ھي العاالستثمارات الع 

ً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكالیف  ذلك العقارات قید اإلنشاء لتلك األغراض. تقاس االستثمارات العقاریة مبدئیا
كبد تلك النفقات وبشرط استیفاء یخ تارتبقاري الحالي فقات إحالل أحد أجزاء االستثمار العالمعامالت. تشمل التكلفة ن

ً لالعتراف المبدئي، شروط اال عتراف الالزمة، وال تشمل النفقات الیومیة الخاصة بخدمات االستثمار العقاري. والحقا
 سائر الناتجة تاریخ التقریر. وتدرج األرباح والخ تقاس االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في

اریة في بیان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد في الفترة التي تنشأ یرات في القیمة العادلة لالستثمارات العقالتغعن 
 فیھا.

 
عندما یكون من غیر یتم إلغاء االعتراف باالستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما یتم سحبھ نھائیاً من االستخدام و

خسائر التي تنشأ عن إلغاء االعتراف بالعقار ة من استبعاده. یتم تسجیل األرباح أو القبلیمست ائد اقتصادیةالمتوقع تحقیق فو
(المحتسب على أنھ الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في بیان األرباح أو الخسائر الموجز 

 لعقار.رة التي یتم فیھا إلغاء االعتراف باالموحد في الفت
 

أي تحویل إلى أو من االستثمارات العقاریة إال عندما یحدث تغیر في االستخدام یثبتھ توقف شغل المالك للعقار  ى رجال ی
ي إلى  أو بدء تأجیره لطرف آخر من خالل اتفاقیة إیجار تشغیلي. وفیما یتعلق بتحویل العقارات من فئة االستثمار العقار

بتاریخ التغیر في االستخدام،   غرض المحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة ضة لترفمن التكلفة الالعقار المأھول من المالك، فإ
ً للسیاسة المنصوص علیھا في الممتلكات والمعدات حتى تاریخ  أما إذا حدث العكس تحتسب المجموعة ھذا العقار وفقا

قییمات التي یقوم بھا خبیر الت اسسألمفتوحة علی القیمة العادلة من خالل قیم السوق االتغیر في االستخدام. یتم تحدید 
 ستقل واالستشاریین أو أسعار الوسیط.المعاینة الم

 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲۳ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 عقود اإلیجار ۳-۹
 

دة  دة ما تكون عقود اإلیجار لفترات محدتقوم المجموعة بتأجیر عدة فروع ومكاتب ومواقع ألجھزة الصراف اآللي. وعا 
تمدید. یتم التفاوض على شروط اإلیجار على أساس كل   سنوات، ولكن قد یكون لھا خیارات ٥شھًرا إلى  ۱۲ تتراوح من

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

لموجودات یھ ا ف نواریخ الذي تكستخدام والمطلوبات المقابلة، في التیتم االعتراف باإلیجارات على أنھا موجودات حق اال
عة. یتم توزیع كل دفعة من دفعات اإلیجار بین المطلوبات وتكلفة التمویل. یتم تحمیل المؤجرة متاحة الستخدام المجمو

ثابت للفائدة المستحقة   تكلفة التمویل إلى الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري
حق االستخدام على مدى العمر   لكل فترة. یحتسب االستھالك على موجودات وباتطل ملالمتبقي من اعلى الرصید 

  اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االیجار، أیھما أقصر، بطریقة القسط الثابت.
 

  معینة بشكل معقول في قیاس االلتزام.یتم أیًضا تضمین دفعات اإلیجار التي یتم إجراؤھا بموجب خیارات تمدید 
 

جار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار. إذا لم یمكن تحدید ھذا السعر، فسیتم استخدام  یاإل اتعفیتم خصم د
معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وھو السعر الذي یتعین على المستأجر دفعھ القتراض األموال الالزمة للحصول  

  مماثلة.كام وأح اثلة مع شروطذي قیمة مماثلة في بیئة اقتصادیة ممعلى أصل  
 

  تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتمثل فیما یلي:
 
  مبلغ القیاس المبدئي لمطلوبات اإلیجار. •
  أي دفعات إیجار مسددة في أو قبل تاریخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. •
 

ات القیمة المنخفضة على أساس القسط  ت ذ ودااألجل والموج فعات المرتبطة بعقود اإلیجار قصیرةیتم االعتراف بالد 
  شھراً أو أقل. ۱۲كمصاریف في الربح أو الخسارة. عقود اإلیجار قصیرة األجل ھي عقود إیجار لمدة  الثابت



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲٤ ( 

 ع)(تاب ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 مخاطر المالیةإدارة ال ۳-۱۰
 

األھداف والسیاسات التي تم اإلفصاح عنھا في  افق مع تلك تتوللمجموعة لیة الماإن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر 
 . ۲-٤، باستثناء األمور المبینة في اإلیضاح رقم ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

 
 النقد وما في حكمھ ۳-۱۱
 

  رى لدى لصندوق واألرصدة األخي اى النقد فھ علحكم ان التدفقات النقدیة الموحد، یشتمل النقد وما في ألغراض بی
مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي (باستثناء االحتیاطي النظامي) وودائع سوق المال التي تستحق في غضون  

 ة المطفأة في بیان المركز المالي الموحد.ثالثة أشھر من تاریخ اإلیداع. یدَرج النقد وما في حكمھ بالتكلف
 

 مخاطرلاارة إد ٤
 

 انر االئتمخاطم ۱-٤
 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر تكبد خسارة مالیة في حال إخفاق أي من عمالء المجموعة في الوفاء بالتزاماتھم التعاقدیة 
ات القروض الناشئة عن أنشطة اإلقراض  تجاه المجموعة. تنشأ مخاطر االئتمان باألساس من القروض والسلفیات والتزام

ضمانات المالیة واالعتمادات المستندیة واإلقرارات  ن الویمكن أن تنشأ أیضا م  نة،ي والخزیلتجارویل اوأنشطة التم
والقبوالت. تتعرض المجموعة كذلك لمخاطر ائتمانیة أخرى تنشأ من االستثمارات في أدوات الدین والمشتقات وكذلك 

 حقة لدى األطراف المقابلة في السوق. األرصدة المست
 

یة التي تواجھ المجموعة، ولذلك فإن اإلدارة تدیر تعرضھا لمخاطر مخاطر الفردال من أكبر ئتمانر االتعتبر مخاط
االئتمان بعنایة وحذر. یتولى قسم مستقل لمخاطر االئتمان مسؤولیة منح الموافقات على اإلقراض وكذلك النواحي  

علیھا ابة إعداد السیاسات والرق لیةتتركز عمبنك. ذي للیر إجراءات االئتمان المرفوعة إلى الرئیس التنفیالتشغیلیة لتقار
لدى قسم إدارة المخاطر الذي یعد مستقالً عن قسم الموافقة على االئتمان ویعمل تحت اإلشراف المباشر للجنة إدارة  

  .مخاطر المؤسسة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲٥ ( 

 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 

 ع)(تابان مخاطر االئتم ۱-٤
 
 ئتمان فیما یتعلق بالقروض والسلفیات:ضات مخاطر االتعرفیما یلي  ) ۱
 

 (غیر مدققة) ۲۰۲۰مارس  ۳۱ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

 و ةقروض وسلفیات (تشمل المنتجات التمویلی
  شھراً  ۱۲ االستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة المطفأة)

ى على مد
  رالعم

على مدى 
 المجموع  مرالع

 درھم (بالملیون) 
        

 ۸۲٬٦۰۲  ٤٬۲٦۸  ٤٬۱۹۰  ۷٤٬۱٤٤ إجمالي القیمة الدفتریة 
 ) ٤٬۳۱۷(  ) ۲٬۲۷٤(  ) ۱٬٤۹۲(  ) ٥٥۱( مخصص الخسارة 

 ۷۸٬۲۸٥  ۱٬۹۹٤  ۲٬٦۹۸  ۷۳٬٥۹۳ القیمة الدفتریة
 

 (مدققة) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 
   ثةثالالمرحلة ال  ةیالثان المرحلة  المرحلة األولى 

قروض وسلفیات (تشمل المنتجات التمویلیة 
  شھراً  ۱۲ واالستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة المطفأة)

على مدى 
  العمر

على مدى 
 المجموع  العمر

 درھم (بالملیون) 
        

 ۸۰٬۱٤۰  ۳٬٤۸٦  ٥٬٦۷٤  ۷۰٬۹۸۰ تریة إجمالي القیمة الدف
 ) ۳٬۹۷۳(  ) ۱٬۹۹۲(  ) ۱٬٥۰٥(  ) ٤۷٦( مخصص الخسارة 

 ۷٦٬۱٦۷  ۱٬٤۹٤  ٤٬۱٦۹  ۷۰٬٥۰٤ القیمة الدفتریة
 

ملیون   ۹٥۲، تم تحویل قروض وسلفیات وموجودات تمویل إسالمي بقیمة ۲۰۲۰مارس  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 
  ۳۰ولى، وبقیمة األة إلى المرحلة من المرحلة الثانیملیون درھم  ۸مرحلة الثانیة، وبقیمة درھم من المرحلة األولى إلى ال 

ملیون درھم من المرحلة الثانیة إلى المرحلة الثالثة،   ۱٬۲٤٥ملیون درھم من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة، وبقیمة 
ة على  ة المتوقعة المسجل ة. یتم اإلفصاح عن الخسائر االئتمانیملیون درھم من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانی ۳۰وبقیمة 

لفیات المقاسة بالتكلفة المطفأة والمنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في  السالقروض و
 على التوالي.   ۸و ۷اإلیضاحین 

 
ابات الضمان)  العمومیة (االعتمادات المستندیة وخط تعرضات مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنود خارج المیزانیة )۲

 الي:كالت
 

 (غیر مدققة) ۲۰۲۰ مارس ۳۱ 
   المرحلة الثالثة  المرحلة الثانیة  المرحلة األولى 

  شھراً  ۱۲ البنود خارج المیزانیة العمومیة 
 على مدى

  العمر
 على مدى

 المجموع  العمر
 درھم (بالملیون) 
        

 ٤٤٬۹۱۷  -  ۲٬۷۳٦  ٤۲٬۱۸۱ ضمانات
 ۹٬٦٤۲  -  ۳٤۳  ۹٬۲۹۹ دیةاعتمادات مستن

 ٥۱٬٤۸۰  ۳٬۰۷۹  -  ٥٤٬٥٥۹ 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲٦ ( 

 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 

 (تابع)ان مخاطر االئتم ۱-٤
 

 (مدققة) ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

 
 المرحلة 
  األولى

المرحلة 
  الثانیة

المرحلة 
   الثالثة

  راً شھ ۱۲ البنود خارج المیزانیة العمومیة 
على مدى 

  العمر
على مدى 

 المجموع  العمر
 لملیون)درھم (با 
        

 ٤۳٬۹۲۲  -  ۳٬۰٤۰  ٤۰٬۸۸۲ ضمانات
 ۷٬۸٤٦  -  ۲۱۱  ۷٬٦۳٥ اعتمادات مستندیة

 ٤۸٬٥۱۷  ۳٬۲٥۱  -  ٥۱٬۷٦۸ 
 

اعتمادات مستندیة ، تم تحویل تعرضات لبنود خارج المیزانیة العمومیة (۲۰۲۰مارس  ۳۱خالل الفترة المنتھیة في 
ملیون درھم من المرحلة   ۱ى المرحلة الثانیة وبقیمة إل ىالمرحلة األول ملیون درھم من ۸٤ة وخطابات ضمان) بقیم

الثانیة إلى المرحلة األولى. بلغ إجمالي المخصص المرصود لتعرضات البنود خارج المیزانیة العمومیة (االعتمادات 
ملیون   ۱٥۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون درھم كما في  ۱٥۳متھ المستندیة وخطابات الضمان) ما قی

 .ھم)رد
 

ملیون   ۱٥٬٦٦۳، تم تصنیف موجودات أخرى وقبوالت تشمل موجودات مالیة بقیمة ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في  )۳
ضمن المرحلة  ملیون درھم  ٤۷۹ملیون درھم ضمن المرحلة الثانیة، وبقیمة  ۷۳۱درھم ضمن المرحلة األولى، وبقیمة 

مارس  ۳۱إلى المرحلة الثانیة خالل الفترة المنتھیة في  ولى من المرحلة األ ملیون درھم ۹بقیمة الثالثة. تم تحویل تعرض 
  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱ملیون درھم كما في  ٤٤۲. بلغ إجمالي المخصص ضمن الموجودات األخرى ما قیمتھ ۲۰۲۰

 ملیون درھم). ٤٥۸:  ۲۰۱۹دیسمبر 
 
دیسمبر  ۳۱م (درھ  ملیون ۱۷۰قیمة ائتمانیة متوقعة ب ، سجلت المجموعة خسائر۲۰۲۰مارس  ۳۱ي كما ف )٤

دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ۳۲ملیون درھم) فیما یتعلق بالودائع واألرصدة المستحقة من البنوك وبقیمة  ۱۰۹: ۲۰۱۹
 كلفة المطفأة.ملیون درھم) فیما یتعلق بالموجودات المالیة األخرى المقاسة بالت ۲٦: ۲۰۱۹

 
 دي الحاليفي السیناریو االقتصاإدارة المخاطر  ۲-٤
 

كبیرة، كما أنھا تتطور بسرعة في الوقت الحالي. قدمت  ۱۹-وقع أن تكون التبعات االقتصادیة ألزمة كوفیدلمتامن 
ثر ھذه التبعات. كما أعلن  الجھات التنظیمیة والحكومات في جمیع أنحاء العالم تدابیر تحفیزیة مالیة واقتصادیة لتخفیف أ

ملیار درھم   ۲٥٦وحوافز متعددة بقیمة إجمالیة تصل إلى  ءات االمركزي عن إجررات العربیة المتحدة مصرف اإلما
   لمساعدة البنوك على دعم القطاعات االقتصادیة واألفراد الذین تأثروا بھذه األزمة في اإلمارات العربیة المتحدة.

 
 ى قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعةعل ۱۹ -أثر فیروس كوفید 

 
تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة بناًء على الظروف االقتصادیة   ۹لمالیة رقم ر ایالدولي للتقار یتطلب إطار المعیار

عدة نك یستخدم البالحالیة والمتوقعة. ومن أجل تقییم الخسائر االئتمانیة المتوقعة في ظل الظروف االقتصادیة المتوقعة، 
أن تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل من  اسبة للتأكدفاوتة الشدة وبأوزان منسیناریوھات اقتصادیة بدرجات مت

 مجموعة من النتائج االقتصادیة المحتملة.



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲۷ ( 

 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 

 (تابع) إدارة المخاطر في السیناریو االقتصادي الحالي ۲-٤
 

 (تابع) متوقعةعلى قیاس الخسارة االئتمانیة ال ۱۹ -أثر فیروس كوفید 
 

وتقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة  ۹ن مالءمة إطار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ضمالوكمة متینة لدى البنك ح
("المنتدى")  ۹مالیة رقم الناتجة في جمیع األوقات. وعلى وجھ التحدید، یشرف المنتدى التنفیذي للمعیار الدولي للتقاریر ال

كل من  . یترأس المنتدى مدیر مخاطر المجموعة ویشارك ۹رقم یة لتقاریر الماانب إطار المعیار الدولي للعلى جمیع جو
. یقوم البنك من خالل المنتدى بمراجعة مدى مالءمة المعطیات العمل كأعضاء قسم ئیسرو االئتمانالمدیر المالي ورئیس 
 مر.تعلى أساس مس  ۹م لي للتقاریر المالیة رقئتمانیة المتوقعة بموجب المعیار الدووالمنھجیة للخسائر اال

 
على معطیات وافتراضات قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمعیار  ۱۹-قام البنك بمراجعة التأثیر المحتمل لتفشي كوفید

عة  غیر مستقر ویتطور بسر ۱۹-ن وضع كوفیدوعموما، فإ في ضوء المعلومات المتاحة. ۹الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ج التأثیرات في تقدیرات الخسائر االئتمانیة المتوقعة بشكل موثوق. وعلى  دراإیجعل من الصعب في ھذه المرحلة، مما 

ً بأنھ من المتوقع أن یكون لتفشي الفیروس تأثیر على بیئة االقتصاد الكلي یتجاوز نطاق الشك  الرغم من ذلك، وإدراكا
س الخسائر االئتمانیة المتوقعة. تمت زیادة قیا متشائم عنددة في احتمالیة السیناریو البتقییم تأثیر زیاالبنك  قول، قامالمع

٪. في حال زیادة  ۰٪ بینما تم تخفیض احتمالیة السیناریو المتفائل إلى ٤۰٪ إلى ۲۰احتمالیة السیناریو المتشائم من 
  ملیون درھم. ٦٥ة بمقدار زید مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقع٪، سی۱۰السیناریو المتشائم بنسبة 

 
ولم یتعرض أي من عمالئھ إلى زیادة كبیرة في  ۲۰۲۰مارس  ۳۱م محفظة عمالء المرحلة األولى كما في قییتعاد البنك أ

بیر في الجودة  . شمل ذلك تقییم ما إذا كانت محفظة االستثمار قد تعرضت لتدھور ك۱۹-مخاطر االئتمان بسبب كوفید
بنك إلى عدم وجود زیادة جوھریة في مخاطر  ال صخارجیة، خلى تصنیفات وكاالت التصنیف الاالئتمانیة. وبناًء عل

   االئتمان.
 

ل یعمیواصل البنك العمل مع مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي والجھات التنظیمیة األخرى في البلدان التي 
مل ذلك  ویش .۱۹-كوفید دة العمالء المتأثرین بفیروسالتي یتم اإلعالن عنھا لمساع اإلعفاءفیھا لتحسین وتفعیل خطط 

في اإلمارات العربیة المتحدة. ولم یشترك   ۲۰۲۰أبریل  ٦خطة الدعم االقتصادي الموجھة التي تم اإلعالن عنھا بتاریخ 
 . ۲۰۲۰مارس  ۳۱أي من عمالء البنك في ھذه الخطط كما في 

 
 إدارة السیولة 

 
من خالل نقص السیولة في أسواق   ۱۹-فیدوعن أزمة ك لعالمیة في األسواق الناجمةتتأثر البنوك اإلماراتیة بالضغوط ا

دوالًرا أمریكیًا للبرمیل  ۲٥دوالًرا أمریكیًا في ینایر إلى  ۷۰التمویل األجنبیة. كما أدى انخفاض أسعار النفط (من ~ 
ذ خالبیئة، اتجي الغنیة بالنفط. وفي ھذه مالي لحكومات دول مجلس التعاون الخلیحالیًا) إلى عدم الیقین بشأن الوضع ال

. تجتمع لجنة موجودات أسواق التمویل األجنبي حتى تحسن الوصول إلى إلدارة سیولتھ بعنایة  لبنك بالفعل إجراءاتا
ى إدارة السیولة ومراقبة  ینصب تركیز اللجنة بشكل أساسي عل .۲۰۲۰مارس  ۲٥البنك على أساس یومي منذ ومطلوبات 
القادمة. كما یتم رصد حالة السیولة في الفروع الخارجیة. یعمل عة بسابیع األرنقدیة والتوقعات عن كثب لألالتدفقات ال

السیولة من خالل اإلنفاق االنتقائي وجمع كل من الودائع المحلیة والتمویل التفاقیات إعادة الشراء   البنك على تعزیز مصد
 ف المقابلة الدولیة. من األطرا



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲۸ ( 

 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 

 (تابع) االقتصادي الحالي ریوار في السینإدارة المخاط ۲-٤
 

 (تابع) إدارة السیولة
 

تبنى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي نھًجا استباقیًا لضمان تدفق األموال إلى االقتصاد، وخاصة القطاعات  
ة  ھقتصادي موجة المتحدة المركزي عن خطة دعم ا . أعلن مصرف اإلمارات العربی۱۹-كوفیدالتي تأثرت بشدة بأزمة 

تسمح لبنوك اإلمارات العربیة المتحدة بالوصول إلى تمویل بتكلفة صفریة بما یعود بالنفع  ۲۰۲۰أبریل  ٦شاملة في و
  على عمالء البنوك من خالل تأجیل المبالغ األصلیة والفائدة.

 
ما یوفر دفعة  ، مرائع االدخاابل أرصدة الحسابات الجاریة وودف المركزي بخفض متطلبات االحتیاطي مقكما قام المصر

فوریة لسیولة البنوك في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ومن أجل السماح للبنوك باالستفادة من السیولة المتوفرة على  
موجودات السائلة  لسیولة (معدل تغطیة السیولة ومعدل الھذا النحو، قام المصرف المركزي بخفض الحد األدنى لنسب ا

لتدابیر االستثنائیة المذكورة أعاله من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي إلى  ه اذ٪. إن ھ ۳۰ المؤھلة) بنسبة
لعمالئھ بشكل  جانب اإلدارة الحكیمة للسیولة من قبل البنك سیضمن قدرة البنك على تلبیة متطلبات الخدمات المصرفیة

 ل من األسواق األجنبیة.مویتصول على الخالل فترة طویلة من انخفاض الح فعال ودون انقطاع، حتى
 

 التخطیط الستمراریة األعمال 
 

یقوم البنك بمراقبة الوضع عن كثب، وقد دشن البنك إجراءات إلدارة األزمة لضمان سالمة وأمن موظفي البنك وتلقي 
 ۱۹-روس كوفیدیع قطاعات البنك لمراقبة وضع فیاع. تشكلت فرقة عمل تضم ممثلین من جمعمالئنا خدمة دون انقط

٪ ویعمل ۱۰۰اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لحل أیة مشكالت. كما تم اختبار ترتیبات العمل من المنزل بنسبة و
یة وتم اختبارھا. كما قام البنك  معظم الموظفین حالیًا من المنزل. وضعت خطط الستمراریة األعمال للقطاعات المعن

الحاسب اآللي خالل ھذه األوقات من "مركز عملیات المراقبة  كة بیع مخاطر شین ضوابط الرقابة بشكل كبیر لجمبتحس
األمنیة" الخاص بھ. أتیحت تطبیقات العمل عن بعد لجمیع الموظفین وتم تقییم تدابیر المخاطر والمراقبة ذات الصلة للتأكد  

ة على ذلك، حرص  الوعافتراضیة. ددة العوامل وشبكات اتصال خاصة حمیة بالكامل باستخدام آلیة تحقق متعمن أنھا م
 البنك أیًضا على أن أنظمة الوصول عن بُعد الخاصة بھ تتسم بالمرونة الكافیة لتحمل ھجمات وقف الخدمة الموزعة. 

 
ي تؤثر على  ما یراقب البنك التطورات المحلیة التتم تحدیث خطط استمراریة األعمال لجمیع الوحدات واختبارھا، ك

فیما یتعلق بالطرق التي یمكنھم بھا التواصل مع البنك من  عمالئھواصل البنك مع ویت .أنحاء العالم في جمیع اتب البنكمك
یر لضمان خالل مجموعتھ الكاملة من قنوات االتصال بما في ذلك القنوات الرقمیة واإللكترونیة. اتخذ البنك جمیع التداب

مة ویستمر البنك في تلبیة توقعات عمالئھ  لخدافاقیات مستوى وحل شكاوى العمالء وفقًا التالحفاظ على مستویات الخدمة 
 كما یفعل في الوضع الطبیعي.

  
 على شركة التأمین التابعة للمجموعة ۱۹ -تأثیر كوفید 

 
ونتیجة  ۲۰۱۹م  في وضع خطط الستمراریة األعمال في عاشرعت شركة التأمین التابعة للبنك ("الشركة التابعة") بالفعل 

الشركة التابعة قادرین على العمل من المنزل لضمان عدم انقطاع العملیات وخدمة  ظفيو ٪ من م۹۰ر من لذلك فإن أكث
والتي  العمالء. وفیما یتعلق بأعمال التأمین العام، الحظت الشركة التابعة بشكل رئیسي زیادة في مطالبات وقف األعمال

ابعة أنھ لن یكون لمطالبات وقف األعمال ھذه  الت وتتوقع الشركة ل قسم المطالبات الخاص بھا ھي قید المعالجة حالیًا من قب
  تأثیر جوھري على وضع المطالبات على وجھ اإلجمال.



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۲۹ ( 

 (تابع) إدارة المخاطر ٤
 

 (تابع) إدارة المخاطر في السیناریو االقتصادي الحالي ۲-٤
 
 (تابع) ة للمجموعةعلى شركة التأمین التابع ۱۹ -كوفید  تأثیر

 
مة الصحة العالمیة قامت بتصنیف الفیروس على أنھ "وباء"، ترى إدارة الشركة التابعة أن  منظ ذلك، وبما أن  إضافة على

رعایة  التعرض لوثائق التأمین الصحي محدود بسبب االستثناءات المنصوص علیھا في الوثائق والتي تحمي مقدمي ال
ون التأثیر على تأمین الحیاة ضئیالً  یك نومن المتوقع أن تحملھا في الوضع الوبائي. الصحیة من مواجھة خسائر ال یمك

  في ھذه المرحلة. وتواصل الشركة التابعة تقدیم الدعم لعمالئھا من أجل الحصول على رعایة صحیة عالیة الجودة. 
  

م تصنیف ل من قبل لجنة المخاطر حیث تركة التابعة بقائمة معتمدة حسب األصووفیما یتعلق بإعادة التأمین، تحتفظ الش
". وال یزال لدى الشركة التابعة تحصیل قوي وعملیة مراقبة  A٪ من شركات إعادة التأمین في التصنیف " ۹٥ن مأكثر 

المرونة من حیث االمتثال  ائتمان متینة وال تزال السیولة قویة. وقامت الشركة التابعة بإجراء اختبارات ضغط لتقییم
 ر الحالي لألزمات.أثیتد النظر في الالتي ال تزال قویة للغایة بعللمالءة، و

 
تتوقع الشركة التابعة حدوث بعض التباطؤ في االقتصاد وانخفاض اإلیرادات في األشھر القادمة. وبما أن الوضع یتطور 

 .باستمرار، ستواصل الشركة التابعة مراقبة الوضع عن كثب
 

 مخاطر االمتثال ۳-٤
 

 رئةمطلوبات طا
 

جة المدفوعات بالدوالر األمریكي والتي تتضمن السودان قد تكون  عالمأن بعض أنشطة ، أدرك البنك ۲۰۱٥في عام 
انتھكت قوانین العقوبات األمریكیة الساریة في ذلك الوقت. یتعاون البنك بشكل استباقي مع الجھات التنظیمیة اإلماراتیة 

ه المعامالت التي أجریت ھذ ةاعدة في مراجعستشارین قانونیین خارجیین للمسمریكیة في ھذا الصدد وقد قام بتعین مواأل
، قدم  ۲۰۱۸، بما في ذلك االمتثال لقوانین العقوبات األمریكیة وعملیات االمتثال الخاصة بھ. وفي عام ۲۰۰۹قبل مارس 

لوالیات المتحدة. قامت الجھات یمیة في اإلمارات العربیة المتحدة واالبنك رسمیًا نتائج المراجعة إلى الجھات التنظ
 یة بمراجعة تقاریر البنك، والمناقشات مستمرة مع الجھات التنظیمیة األمریكیة.ریكمالتنظیمیة األ

  
المملكة  ، أجرى فرع البنك المتواجد في المملكة المتحدة مناقشات مع الجھة التنظیمیة في۲۰۱۹باإلضافة إلى ذلك وفي 
قع صدور تقریر من الجھة التنظیمیة في المملكة متوللمالیة، ومن اال لسیاستھا الخاصة بالجرائم االمتحدة فیما یتعلق باالمتث
 المتحدة في العام الحالي. 

  
   لذلك، فإنھ من السابق ألوانھ تحدید مقدار العقوبة التي قد تفرضھا الجھات التنظیمیة، إن وجدت، في ھذه الفترة.



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۳۰ ( 

  لمؤكدةة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر ااألحكام المحاسبیة الھام  ٥
 

المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على   داد عإن إ 
فعلیة دات والمصاریف. وقد تختلف النتائج التطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرا

 عن ھذه التقدیرات.
 

ت المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، فإن األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق ومالعداد ھذه المعوفي سبیل إ
حكام والمصادر المطبقة في  السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األ

 تثناء التقدیرات المبینة أدناه.باس ،۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لمالیة الموحدة للسنة المنتھیة في البیانات ا
 
 تقییم نموذج األعمال ۱-٥
 

الغ األصلیة والفوائد واختبار نموذج ى نتائج اختبار الدفعات الحصریة للمبیعتمد تصنیف وقیاس الموجودات المالیة عل
ق ھدف أعمال حقیتلمالیة معًا لاألعمال. تحدد المجموعة نموذج األعمال لیعكس كیفیة إدارة مجموعات الموجودات ا

م أداء الموجودات وقیاس معین. یتضمن ھذا التقییم الحكم الذي یعكس جمیع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كیفیة تقیی
خاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكیف تتم إدارتھا. تراقب المجموعة الموجودات المالیة المقاسة  أدائھا، والم

العتراف بھا قبل استحقاقھا لفھم سبب استبعادھا وما إذا كانت األسباب متفقة مع الھدف ء ااوالتي تم إلغ بالتكلفة المطفأة
المراقبة جزًءا من تقییم المجموعة المتواصل حول ما إذا كان   ي من أجلھ تم االحتفاظ باألصل. تعتبرمن األعمال الذ

مناسبًا وإذا لم یكن مناسبا، ما إذا كان ھناك  قیةبالمالیة المت نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ االحتفاظ بالموجودات
 لتصنیف تلك الموجودات.تغییر في نموذج األعمال وبالتالي تغییًرا مستقبلیًا 

 
 ص الخسائر االئتمانیة المتوقعة قیاس مخص ۲-٥
 

ا یتعلق بقیاس فیم اضات اإلضافیةعند إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، قامت اإلدارة ببعض االفتر
المستخدمة في قیاس الخسائر  الخسائر االئتمانیة المتوقعة. یتم شرح تفاصیل المعطیات واالفتراضات وأسالیب التقدیر 

 . ٤ة المتوقعة في اإلیضاح رقم االئتمانی
 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

رس  ما  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

   )۳۱ ( 

  موجودات مالیة أخرى  ٦
 
 فیما یلي تحلیل الموجودات المالیة األخرى للمجموعة:  ) أ ( 

 
 ۲۰۱۹مبر دیس ۳۱  ۲۰۲۰مارس  ۳۱ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 

    موجودات مالیة أخرى مقاسة بالقیمة العادلة 
    

 سة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالیة أخرى مقا )۱(
   

 ۸۷٦٬۲۹٥  ۹۱۲٬٦۸۱ سندات دین
 ۱٥٬۲۳٥  ۸٬۸۰۰  أسھم

 ٥۹۹٬۳۱۰  ٤۷٤٬۳٤٤ ة وأخرىصنادیق مشترك
 ۱٬۳۹٥٬۸۲٥  ۱٬٤۹۰٬۸٤۰ 
    

 الشامل اآلخر موجودات مالیة أخرى مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  )۲(
   

 ۲٬٤٦۷٬۱۲٥  ۲٬۰٦۷٬۲۸۸ سندات دین
 ٥٦٥٬۰۷۳  ٤۱٦٬۳٦۰ أسھم

 ۲٬٤۸۳٬٦٤۸  ۳٬۰۳۲٬۱۹۸ 
 ) ۸۷۲(  )۲۷۳( ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

 ۲٬٤۸۳٬۳۷٥  ۳٬۰۳۱٬۳۲٦ 
    

 ٤٬٥۲۲٬۱٦٦  ۳٬۸۷۹٬۲۰۰ مجموع الموجودات المالیة األخرى المقاسة بالقیمة العادلة (أ) 
    
    فة المطفأةموجودات مالیة أخرى مقاسة بالتكل )۳(

 ۱۰٬۹۰۱٬٥۱۸  ۱۰٬۰۸۷٬۸۹٤ سندات دین
  )۲٦٬۳٦٥(  )۳۲٬۱٦۲( ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

 ۱۰٬۸۷٥٬۱٥۳  ۱۰٬۰٥٥٬۷۳۲ األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة (ب)یة للموجودات المامجموع ا
    

 ۱٥٬۳۹۷٬۳۱۹  ۱۳٬۹۳٤٬۹۳۲ [(أ) + (ب)] مجموع الموجودات المالیة األخرى
 
 فیما یلي التحلیل الجغرافي للموجودات المالیة األخرى:  )ب(
 
  مارس ۳۱ 

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 درھم لف أ  ألف درھم 
    

 ۳٬۱٦۸٬۸۱۰  ۲٬٥۰۷٬۲٤۰ األرصدة داخل اإلمارات العربیة المتحدة
 ۱۲٬۲٥٥٬۷٤٦  ۱۱٬٤٦۰٬۱۲۷ عربیة المتحدة األرصدة خارج اإلمارات ال

 ۱۳٬۹٦۷٬۳٦۷  ۱٥٬٤۲٤٬٥٥٦ 
  )۲۷٬۲۳۷(  )۳۲٬٤۳٥( ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

 ۱۳٬۹۳٤٬۹۳۲  ۱٥٬۳۹۷٬۳۱۹ 



 المشرق ش.م.ع بنك   وعةمجم
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱وجزة الموحدة المرحلیة للفترة من المعلومات المالیة الم إیضاحات حول 
 (تابع)  ۲۰۲۰

 

)۳۲ ( 

 (تابع)   ى أخر   موجودات مالیة  ٦
 
ن  ، تم االعتراف بتوزیعات األرباح المستلمة م۲۰۲۰مارس  ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱خالل الفترة من  )ج(

ملیون درھم (الفترة  ۱٤العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة
ثمار في بیان األرباح أو الخسائر  ستالافي إیرادات املیون درھم) ضمن ص ۷: ۲۰۱۹المنتھیة في مارس 

 الموجز الموحد. 
 
ملیون درھم   ۱۷۷لغ العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبتتضمن الموجودات المالیة األخرى المقاسة بالقیمة  )د(

ملیون درھم) والذي یمثل االستثمار في صندوق مكاسب للنمور العربیة وصندوق  ۲۰۲: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(
ق المشرق العالمي وصندوق المشرق اإلسالمي للدخل. تتم إدارة ھذه الصنادیق من قبل ندوصمكاسب للدخل و

 السوق المدرج. لقیمة العادلة لھذه الصنادیق على سعرالمجموعة، وتستند ا
 

، تتضمن بعض الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة سندات دین بقیمة اسمیة ۲۰۲۰مارس  ۳۱في  )ه(
: قیمة اسمیة تبلغ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون درھم) [ ۸۱۹لیون درھم (قیمة عادلة تبلغ م ۸۱٤جمالیة تبلغ إ

قدمة كضمانات بذلك التاریخ مقابل اتفاقیات ملیون درھم)] م ۱٬۱۱۹یمة عادلة تبلغ ملیون درھم (ق ۱٬۰۹۷
  ۱٬۰۸۹: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م (ملیون درھ ۸۳۳إعادة الشراء المبرمة مع البنوك ("الشراء العكسي") بقیمة 

 ملیون درھم).
 

خرى المقاسة بالتكلفة  خالل الفترة، قامت المجموعة بمراجعة محفظتھا وبیع بعض الموجودات المالیة األ )و(
 ملیون درھم ناتج عن البیع.  ٥۹دى إلى ربح بقیمة المطفأة، مما أ

 
 قروض وسلفیات مقاسة بالتكلفة المطفأة  ۷
 
 قاسة بالتكلفة المطفأة:الم فیات المجموعةفیما یلي تحلیل قروض وسل ) أ ( 
 
 مارس ۳۱ 

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 رھم ألف د  ألف درھم 
    

 ٥۷٬۱۸۳٬٥۷۳  ٥۸٬۷۹۸٬٥۱٦ قروض
 ٥٬۸۲٥٬٤۱٥  ٥٬۷۱۷٬۷۸۰ سحوبات على المكشوف

 ۱٬۸۸۷٬٥٥۱  ۱٬۷٤۰٬۲٤۰ بطاقات ائتمان
 ٦٥۸٬۱۰۹  ۷۰۸٬۲۱۱ أخرى 

 ٦٦٬۹٦٤٬۷٤۷  ٦٥٬٥٥٤٬٦٤۸ 
 )۳٬۸٤٤٬۳۷۱(  )٤٬۱۲٦٬٦۸۳( ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة

 ٦۲٬۸۳۸٬۰٦  ٦٤۱٬۷۱۰٬۲۷۷ 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ر ینای  ۱لمعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من إیضاحات حول ا 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳۳ ( 

 ) (تابع  سلفیات مقاسة بالتكلفة المطفأة قروض و  ۷
 
 فیما یلي تحلیل القروض والسلفیات المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:  ) ب (
 

 
  مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 قة)مدق(  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ۹٬٤۰۲٬۸۳٦  ۱۰٬۱۸۱٬۱۱۱ التصنیع
 ٦٬۹٥٦٬٦۲٦  ٦٬٤۷۳٬۰۷۷ اإلنشاءات

 ۱۲٬۲۹٦٬٥۹۸  ۱۲٬۸۹٥٬۲۳۷ التجارة
 ۳٬۲٦٥٬٦٤۳  ۳٬۲۸۱٬٤۳٤ قل واالتصاالتالن

 ٦٬۹۷۹٬۰۸۰  ٦٬٥۰۷٬۹٥۷ الخدمات
 ۸۳۱٬٦۸۹  ۹۳۸٬۷۳٦ المؤسسات المالیة

 ۸٬۱۷٦٬٤۷۱  ۷٬۹۸۷٬۷۳۸ األفراد 
 ٥٬٥۰٥٬۹۱۲  ٥٬٤٥۲٬۳۱٥ الرھن العقاري السكني 

 ۱۲٬۱۳۹٬۷۹۳  ۱۳٬۲٤۷٬۱٤۲  الحكومة والمؤسسات ذات الصلة 
 ٦٦٬۹٦٤٬۷٤۷  ٦٥٬٥٥٤٬٦٤۸ 

  )۳٬۸٤٤٬۳۷۱(  )٤٬۱۲٦٬٦۸۳( اً: مخصص االنخفاض في القیمةناقص
 ٦۲٬۸۳۸٬۰٦  ٦٤۱٬۷۱۰٬۲۷۷ 
 
لفوائد المعلقة للقروض والسلفیات المقاسة بالتكلفة وا ةخفاض في القیمفیما یلي الحركات في مخصص االن ) ج(

 المطفأة:
 

 
  مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  یر مدققة)(غ 
 درھم ألف   ألف درھم 
    

 ۳٬٤۸۰٬٥۸۳  ۳٬۸٤٤٬۳۷۱ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۸۳۰٬۹۲٥  ۲۱۱٬۷۰۷ مخصص االنخفاض في القیمة خالل الفترة / السنة 

 ۱٤۷٬۹۹۰  ٦۸٬۱۸۲ وائد معلقةف
 ۳۱٬۲٤٤  ٥٬۱٤۳ تعدیالت أسعار الصرف وتعدیالت أخرى

  )٦٤٦٬۳۷۱(  )۲٬۷۲۰( رة / السنة المحذوف خالل الفت
 ۳٬۸٤٤٬۳۷۱  ٤٬۱۲٦٬٦۸۳ صید في نھایة الفترة / السنة الر

 
ً محدداً بقیمة  ) د( موعة المدرجة  لمج ان درھم لقروض ملیو ۲٬۱٦۷یشمل مخصص االنخفاض في القیمة مخصصا

 ملیون درھم).  ۱٬۹۱۰:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱ضمن المرحلة الثالثة كما في 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳٤ ( 

 مقاسة بالتكلفة المطفأة منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة   ۸
 
 عة:فیما یلي تحلیل المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة المطفأة بالمجمو ) أ ( 
 
 دیسمبر ۳۱   مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 

    التمویل
 ۸٬۷۹۸٬٤٤٤  ۹٬۷٤۰٬٦٥۰ المرابحة 
 ٥٬۸۲٤٬٦۲۳  ٦٬۰۱٥٬۷۳۷ اإلجارة

 ۱٥٬۷٥٦٬۳۸۷  ۱٤٬٦۲۳٬۰٦۷ 
    

    االستثمار
 ۲۷۱٬۸۳٥  ۲۸۹٬۹۷٤ الوكالة 

 ۲۸۹٬۹۷٤  ۲۷۱٬۸۳٥ 
    

 ۱٤٬۸۹٤٬۹۰۲  ۱٦٬۰٤٦٬۳٦۱ وعالمجم
    

  )۳۰۹٬٥٥٥(  )٤۰۸٬٦۱٦( ناقصا: إیرادات غیر مكتسبة
  )۱۲۸٬٥۹۰(  )۱۹۰٬۸۷۰( مخصص االنخفاض في القیمة 

 ۱٥٬٤٤٦٬۸۷٥  ۱٤٬٤٥٦٬۷٥۷ 
 
 فیما یلي تحلیل المنتجات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل: ) ب ( 
 
  مارس ۳۱ 

۲۰۲۰  
 یسمبرد ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ٦۳٤٬٦٥٤  ۷۹۰٬۹۰۷ التصنیع
 ٤٬۰۰۳٬٦۳۰  ٤٬۱٤۱٬۷٥۹ شاءاتاإلن

 ۱٬۸۳۲٬۲۹٦  ۲٬۱۲٦٬۷۲۸ التجارة
 ۳۱۲٬۷٥۹  ٤۳۱٬۷۸٦ النقل واالتصاالت

 ۳٬۲۳۰٬٥۱٦  ۳٬٤۱۹٬٤٥۰ الخدمات
 ۱٬۰۷۹٬۱۱۲  ۹٦۰٬۳۷۱ المؤسسات المالیة

 ۱٬۲۳۱٬٥۳۳  ۱٬٤٤٦٬٥۹٦ اد فرألا
 ۱٬۱٥۸٬٥۲۲  ۱٬۱٥۸٬٥۸۰ الرھن العقاري السكني 

 ۱٬٤۱۱٬۸۸۰  ۱٬٥۷۰٬۱۸٤ لصلة الحكومة والمؤسسات ذات ا
 ۱٤٬۸۹٤٬۹۰۲  ۱٦٬۰٤٦٬۳٦۱ المجموع

 ) ۳۰۹٬٥٥٥(  )٤۰۸٬٦۱٦( ناقصا: إیرادات غیر مكتسبة
  )۱۲۸٬٥۹۰(  )۱۹۰٬۸۷۰( مخصص االنخفاض في القیمة 

 ۱٥٬٤٤٦٬۸۷٥  ۱٤٬٤٥٦٬۷٥۷ 
 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من لموحدة المرحلیة للفتر الیة الموجزة ا المعلومات الم ول ح ات إیضاح 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳٥ ( 

 (تابع)  منتجات تمویلیة واستثماریة إسالمیة مقاسة بالتكلفة المطفأة  ۸
 
تمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة المقاسة بالتكلفة المطفأة ي مخصص االنخفاض في قیمة المنتجات الالحركة ف  ) ج ( 

 كالتالي:
 

 
  مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 مدققة)(  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   رھمدألف  
    

 ۱۳۹٬۰٥٦  ۱۲۸٬٥۹۰ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ٤۷٬٦۱۱  ٥۸٬۲۱۱ الل الفترة / السنة مخصص االنخفاض في القیمة خ 

 ۲٬۷۱٦  ٤٬۰٦۹ أرباح معلقة
  )۱۰٬۰۰۰(  - تعدیالت أسعار الصرف وتعدیالت أخرى

  )٥۰٬۷۹۳(  - المحذوف خالل الفترة / السنة 
 ۱۲۸٬٥۹۰  ۱۹۰٬۸۷۰ ة الفترة / السنة ھاینالرصید في 
 

ً محدداً بقیمة  ) د (  یون درھم لقروض المجموعة المدرجة  مل ۱۰۷یشمل مخصص االنخفاض في القیمة مخصصا
 ملیون درھم).  ۸۳:  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۰مارس  ۳۱المرحلة الثالثة كما في  ضمن

 
 استثمارات عقاریة  ۹
 
 دیسمبر ۳۱  مارس   ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  یر مدققة)(غ 
 ألف درھم   ألف درھم 

    بالقیمة العادلة
 ٤۸۹٬۸۸٥  ٤۷۳٬٥۹۱ الرصید في بدایة الفترة / السنة 

  )۱۳٬۸٤٤(  - العادلة خالل الفترة التغیر في القیمة
 ) ۲٬٤٥۰(  - استبعاد خالل الفترة / السنة 

 ٤۷۳٬٥۹۱  ٤۷۳٬٥۹۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 
 المتحدة. یع االستثمارات العقاریة لدى المجموعة ھي عقارات بنظام التملّك الُحر وتقع في اإلمارات العربیةجم نإ
 

استناًدا إلى أعمال التقییم المنجزة من قبل خبراء   ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لالستثمارات العقاریة في  تم التوصل للقیمة العادلة
ییر التقییم الصادرة عن المعھد الملكي للمّساحین القانونیین. ویتمتع خبراء معا ھا متوافقة معالتقییم الخارجیین، كما أن

ھم والمعرفة الالزمة إلجراء التقییم بكفاءة ولدیھم خبرات حدیثة في  ن بالتقییم بالمؤھالت والمھارات والفالتقییم الذین یقومو
المجموعة. تستند القیمة العادلة لالستثمارات  عن نخبراء مستقلو سوق العقارات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وھم
ارة بتقییم القیمة العادلة  الحظة، أي المستوى الثاني. قامت اإلدالعقاریة للمجموعة على معطیات السوق الجدیرة بالم

 . ۲۰۲۰مارس   ۳۱لالستثمارات العقاریة وتقارب القیمة الدفتریة القیمة العادلة كما في 
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 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳٦ ( 

  لكات ومعدات ممت  ۱۰
 

  ۳۱فترة المنتھیة في ملیون درھم (ال ۷۹ل الفترة، قامت المجموعة بشراء أنواع مختلفة من الممتلكات والمعدات بقیمة خال
لیون درھم) وقامت باستبعاد ممتلكات ومعدات بصافي قیمة دفتریة تبلغ ال شيء (الفترة المنتھیة في  م ۸۳: ۲۰۱۹مارس 

 م).ملیون درھ ۱: ۲۰۱۹مارس  ۳۱
 

 صدة مستحقة إلى البنوك وأر   ودائع  ۱۱
 

 فیما یلي تحلیل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك:
 
 دیسمبر ۳۱   مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  )(غیر مدققة 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ٦٬۸۰۲٬۹۹۸  ۱۱٬۱۰۰٬۷۲۷ ألجل
 ۱٬۹۸۷٬۱۸۲  ۱٬۹۳۲٬۲۳٤ تحت الطلب

 ۲٬۳۹٤٬۳۱٦  ۲٬۳٤٦٬۰۰۸ مربوطة لیوم
 ۱٥٬۳۷۸٬۹٦۹  ۱۱٬۱۸٤٬٤۹٦ 
 

  ودائع العمالء  ۱۲
 

 فیما یلي تحلیل ودائع العمالء:
 
 دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ۳۲٬٤۸۸٬۸۳۰  ۳٤٬۷۷۸٬۱۰٥ حسابات جاریة وحسابات أخرى
 ۲٬۸۸٥٬۹٦۰  ۳٬۱۰۳٬۱۲۰ حسابات توفیر

 ٤۱٬۰٦٤٬۷۸۲  ٤۰٬۰٦۹٬۳۳۷ لودائع ألج
 ۷۷٬۹٥۰٬٥٦۲  ۷٦٬٤۳۹٬٥۷۲ 
 

  الودائع اإلسالمیة للعمالء  ۱۳
 

 تحلیل الودائع اإلسالمیة للعمالء:فیما یلي 
 
 دیسمبر ۳۱   مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ۲٬٥٥٤٬۷۸۲  ۲٬٦۲۲٬۱۲۱ حسابات جاریة وحسابات أخرى
 ۱۲۳٬۳۸۸  ۱۱۷٬٦۱٥ ابات توفیرحس

 ۱۱٬۸٥۱٬۰۹۱  ۷٬۸۰٥٬٦٦۷ ودائع ألجل
 ۱۰٬٥٤٥٬٤۰۳  ۱٤٬٥۲۹٬۲٦۱ 
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 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳۷ ( 

 سندات متوسطة األجل  ۱٤
 
 دیسمبر ۳۱   مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ۱۱٬۸۳۸٬۷٥۷  ۱۰٬۸۷۲٬۰۱۱  سندات متوسطة األجل
 

 ستحقاق السندات متوسطة األجل الصادرة بموجب البرنامج:ل اافیما یلي آج
 

 
  مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  یر مدققة)(غ 
 درھم ألف   ألف درھم 

    السنة 
۲۰۲۰ ۲٬۷۱٦٬۹۱۸  ٤٬۳۷۰٬٥٤٥ 
۲۰۲۱ ۱٬٦۰٤٬۰۰۷  ۱٬٦۲٤٬۱۱۱ 
۲۰۲۲ ۱٬۸۷۸٬۰٤۱  ۱٬۷۸۰٬۳۷۱ 
۲۰۲۳ ۳٤۹٬۸٦٥  ۲٥۰٬٥٥۷ 
۲۰۲٤ ۳٬۹۳٤٬۹٦۰  ۳٬۷۷٥٬۷۲٥ 
۲۰۲٥ ۳٥۱٬٤٥٤  - 
۲۰۲۹ ۳٦٬۷٦٦  ۳۷٬٤٤۸ 

 ۱۰٬۸۷۲٬۰۱۱  ۱۱٬۸۳۸٬۷٥۷ 
 

ملیار درھم)   ۱۸٫۳۷ملیار دوالر أمریكي ( ٥ل بالیورو بمبلغ وعة بتأسیس برنامج سندات متوسطة األجقامت المجم
  .۲۰۱۰مارس  ۱٥بموجب اتفاقیة بتاریخ 

 
ملیار درھم   ۰٫۷، تم إصدار سندات جدیدة متوسطة األجل بقیمة ۲۰۲۰رس ما ۳۱المنتھیة في خالل فترة الثالثة أشھر 

 ملیار درھم.  ۱٫۷األجل بقیمة  وتم استرداد سندات متوسطة
 

  س المال المصدر والمدفوع رأ  ۱٥
 

درھم   ۱۰یمة سھماً بق ۱۷۷٬٥۳۰٬۸۲۳، بلغ عدد األسھم العادیة المصدرة والمدفوعة بالكامل ۲۰۲۰مارس  ۳۱كما في 
 درھم للسھم الواحد).   ۱۰سھماً بقیمة  ۱۷۷٬٥۳۰٬۸۲۳: ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الواحد ( سھملل
 

  ٪ ٤۰، اعتمد المساھمون توزیعات أرباح نقدیة بنسبة ۲۰۲۰مارس  ۹لعام السنوي للمساھمین المنعقد في خالل االجتماع ا
) من رأس المال المصدر  ٪٤۰بة سرباح نقدیة بن: توزیعات أ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ملیون درھم).  ۷۱۰:  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون درھم ( ۷۱۰والمدفوع بقیمة 
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 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳۸ ( 

  الحصص غیر المسیطرة  ۱٦
 
  مارس ۳۱ 

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ٦۲۱٬٥۸٥  ۷۱۰٬۳٤۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 )٤۹(  - ۱٦دئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لمباالتطبیق 

 ۷۰٬۹٤۸  ۲۰٬۸٦٤ ربح الفترة / السنة 
  ۱۷٬۸٦٤  )۳۸٬۸۱۸( ة / السنة الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للفتر(

 ۷۱۰٬۳٤۸  ٦۹۲٬۳۹٤ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 

 مصاریف عمومیة وإداریة  ۱۷
 

ملیون درھم لفترة   ۱۱داریة مكافآت اإلدارة العلیا وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة بقیمة اإلوریف العمومیة تتضمن المصا
 ملیون درھم).  ٤۱:  ۲۰۱۹مارس   ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  (فترة ۲۰۲۰مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في الثالثة 

 
  ربحیة السھم  ۱۸

 
ّالك الشركة األم على المتوسط المرّجح لعدد األسھم  ى مُ للربح العائد إتُحتسب الربحیة األساسیة للسھم بقسمة صافي ا 

 العادیة المصدرة خالل الفترة.
 

 
  لثالثة أشھرلفترة ا

 المنتھیة في

 
  مارس ۳۱

۲۰۲۰  
  مارس ۳۱

۲۰۱۹ 
 (غیر مدققة)  (غیر مدققة) 

 ٦۲۸٬۱٦۰  ٤٥۰٬۲۹٤ ربح الفترة (بآالف الدراھم) (العائد إلى ُمالك الشركة األم)
 ۱۷۷٬٥۳۰٬۸۲۳  ۱۷۷٬٥۳۰٬۸۲۳  المرجح لعدد األسھم المصدرةسط والمت

 ۳٫٥٤  ۲٫٥٤ الربحیة األساسیة للسھم (بالدرھم)
 

 . ۲۰۱۹مارس    ۳۱و   ۲۰۲۰مارس    ۳۱تأثیر مخفض محتمل كما في    لم تكن ھناك أي أسھم لھا 
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 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)۳۹ ( 

  نقد وما في حكمھ  ۱۹
 

ریة واألرصدة األخرى لدى البنوك المركزیة وشھادات  لجا اوق والحسابات یتألف النقد وما في حكمھ من النقد في الصند
 ن تاریخ اإلیداع كما یلي:المال التي تستحق خالل ثالثة أشھر م اإلیداع واألرصدة لدى البنوك وإیداعات سوق

 
  مارس ۳۱  دیسمبر ۳۱   مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹  ۲۰۱۹ 
 (غیر مدققة)  (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ھم رألف د  ف درھمأل 
      

 ۷۰۰٬۲٤۸  ۹۰۸٬۰۱٦  ۷۲۷٬۳۲۳ نقد في الصندوق 
 ٤٬٤٤٦٬۹۸٥  ۱۰٬٥۰۸٬۳۳۰  ۸٬۸٤۲٬۷۸۹  البنوك المركزیة حسابات جاریة وأرصدة أخرى لدى

 ۱٬۱٥۰٬۰۰۰  ۱٬۰٥۰٬۰۰۰  - أشھر ۳شھادات إیداع تستحق خالل 
 ۳ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك تستحق خالل 

 ۲٤٬٤۹٦٬٥۸۸  ۱۰٬۳۰۰٬٤٦۱  ۱۱٬۳۱٤٬۹۷۹ أشھر
أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات المالیة خالل  

 ) ۱۱٬۱۹۸٬۸۹۳(   )۷٬۰٤٦٬٦۱۸(  )۱۰٬۲۰٥٬۳۱۹( أشھر  ۳
 اتفاقیات إعادة الشراء مع البنوك تستحق خالل 

  )۱۱٤٬٤۰٥( أشھر  ۳ 
 

 )۳۷۷٬٥۷۲(   )۱٬۲٦۲٬۳۱۸(  
 ۱۰٬٥٦٥٬۳٦۷  ۱٥٬۳٤۲٬٦۱۷  ۱۸٬۳۳۲٬٦۱۰ 
 

 ات طارئة لوب مط  ۲۰
 

 فیما یلي تحلیل المطلوبات الطارئة للمجموعة: 
 

 
  مارس ۳۱

۲۰۲۰  
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   درھمألف  
    

 ٤۳٬۹۲۲٬۲۰۹  ٤٤٬۹۱٦٬٥۰۷ ضمانات
 ۷٬۸٤٥٬٥٤٦  ۹٬٦٤۱٬۹٦۰ اعتمادات مستندیة    

 ٥٤٬٥٥۸٬٤٦۷  ٥۱٬۷٦۷٬۷٥٥ 
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 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٤۰ ( 

 لمشتقة ة ا الی األدوات الم  ۲۱
 

 (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 

 
 القیمة العادلة

   الموجبة
  ادلةالقیمة الع

  القیمة االسمیة   البةالس
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

      محتفظ بھا لغرض المتاجرة:
 ٦۰٬۹۲٦٬٥۲٥  ٤۳۱٬۸٦۹  ٤٥۰٬۷۹۲ عقود صرف أجنبي آجلة 

 ۳٬۲۱۰٬۹۱٥  ٥۹٬٥۷۰  - اة)خیارات صرف أجنبي (مشتر
 ۳٬۰۷۷٬۱٥۸  -  ٥۰٬۲٤۰ خیارات صرف أجنبي (مبیعة)

 ۱۸٬٦۱۲٬۸۲۸  ۸٤۹٬۷۹٦  ۸٤۹٬۸۰۰ مقایضات أسعار الفائدة
 -  -  - ت الدیون المتعثرةمقایضا

 ۱٦۲٬۲۰۷  ۱٦٬٤۹۱  - عقود مستقبلیة مشتراة (العمیل)
 ۱۰۱٬٤۱۸  -  ٥٬۲۷۹ عقود مستقبلیة مبیعة (العمیل)

 ۱۷۷٬۷۳٥  ۱۲  ۱٦٬٤۹۱ (البنك) یعةمب عقود مستقبلیة
 ۲۰۰٬٦٥۱  ٥٬۲۷۹  ۳۷۲ عقود مستقبلیة مشتراة (البنك)

 ۱٬۳۷۲٬۹۸۸  ۱٬۳٦۳٬۰۱۷  ۸٦٬٤٦۹٬٤۳۷ 
     محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة:

 ۱٬۸۱۱٬٤۰۱  ٤۷٬۲۲٦  ٥۹٬۰۲۹ مقایضات تبادل عمالت
 ۱٬٤۳۲٬۰۱۷  ۱٬٤۱۰٬۲٤۳  ۸۸٬۲۸۰٬۸۳۸ 
 

 (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس  ۳۱
 
  وعجمالم  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 ألف درھم   م ألف درھ   ألف درھم   ألف درھم  

         موجودات أخرى
 ۱٬٤۳۲٬۰۱۷  -  ۱٬٤۳۲٬۰۱۷  - القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

        
         مطلوبات أخرى

 ۱٬٤۱۰٬۲٤۳  -  ۱٬٤۱۰٬۲٤۳  - البة للمشتقاتالسة القیمة العادل
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 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٤۱ ( 

 (تابع) األدوات المالیة المشتقة   ۲۱
 

 (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 

 
لعادلة القیمة ا
  الموجبة

 القیمة العادلة 
 القیمة االسمیة   السالبة

 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  
      محتفظ بھا لغرض المتاجرة:

 ٦۱٬٤٤۲٬٦۳٥  ۱۳۷٬۲٤۰  ۱۸۲٬۷۹٤ ف أجنبي آجلة عقود صر
 ۳٬۸۷۹٬٤۹۹  ٦٬۳۱۱  - خیارات صرف أجنبي (مشتراة)

 ۳٬۸۲۹٬۸۳۰  -  ۱۲٬۳٥۰ رف أجنبي (مبیعة)ص خیارات
 ۲۰٬۳٤۲٬۰۹٤  ٤۳۸٬۰۹۹  ٤٤۰٬۹۰۹ مقایضات أسعار الفائدة

 ۱۱٬۷۲۳  -  ۱٤۸ مقایضات الدیون المتعثرة
 ۳۸٬۷۳۱  -  ۷۰۳ ل)عقود مستقبلیة مشتراة (العمی

 ۷۰٬۸۰٥  ۱٬۲۷۷  - عقود مستقبلیة مبیعة (العمیل)
 ۷۰٬۸۰٥  -  ۱٬۲۷۷ عقود مستقبلیة مبیعة (البنك)

 ۳۸٬۷۳۱  ۷۰۳  - ة (البنك)عقود مستقبلیة مشترا
 ٦۳۸٬۱۸۱  ٥۸۳٬٦۳۰  ۸۹٬۷۲٤٬۸٥۳ 

     محتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة والقیمة العادلة:
 ۱٬٦۰٥٬۷۷۳  ۲۳٬۳۸٤  ۲۹٬۲۰۰ دل عمالتمقایضات تبا

 ٦٦۷٬۳۸۱   ٦۰۷٬۰۱٤  ۹۱٬۳۳۰٬٦۲٦ 
 

 (مدققة)  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 
  المجموع  وى الثالثالمست  المستوى الثاني  ستوى األوللما 
 ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

        موجودات أخرى
 ٦٦۷٬۳۸۱  -  ٦٦۷٬۳۸۱  - القیمة العادلة الموجبة للمشتقات

        
        مطلوبات أخرى

 ٦۰۷٬۰۱٤  -  ٦۰۷٬۰۱٤  - القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 

العادلة الموجبة والسالبة ضمن رصید الموجودات األخرى ورصید المطلوبات األخرى یتم إدراج المشتقات ذات القیمة 
 على التوالي. 

 
 ي خالل الفترة. ثانلول والمستوى الم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األ

 
 موسمیة النتائج  ۲۲

 
حلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة ومات المالیة الموجزة الموحدة المرعللم تُسجل أي إیرادات ذات طبیعة موسمیة في الم

 على التوالي.   ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰مارس  ۳۱في 
 
 
 
 



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من لموحدة المرحلیة للفتر الیة الموجزة ا المعلومات الم ول ح ات إیضاح 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٤۲ ( 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ۲۳
 
مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمساھمین الرئیسیین اء ضعالقة (مثل أعإن بعض األطراف ذات ال ) أ ( 

ً رئیسیین) یمثلون یكبالمجموعة والشركات التي  عمالء المجموعة في سیاق العمل االعتیادي.  ونون فیھا مالكا
ة دالشروط السائ تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة، بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات، تقریباً بنفس

الت مع األطراف امي نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجیین. تم اإلفصاح عن ھذه المعف
    ذات العالقة أدناه.

 
  إن أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموجز الموحد ھي كالتالي: ) ب ( 
 
 دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱ 
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 ھم در فأل  ألف درھم 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 

      األرصدة مع المساھمین الرئیسیین
  ٤٬۰۰۱٬۲٥٤  ۳٬۳٦۳٬٦٦۲ قروض وسلفیات

  ۸۰۱٬٥٤۲  ۷۷٦٬۸۷٦ ت مالیة مرھونة ودائع / أدوا
  ۱٬٥٦۸٬۸۰٤  ۱٬٥۳۰٬۱۱٦ اعتمادات مستندیة وضمانات

    
    ي اإلدارةاألرصدة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظف

  ۸۳٬۲۲۷  ۸۰٬۷۷۱ ض وسلفیاتقرو
  ۱۸۹٬۰٥۲  ۱٦۳٬۸٤۳ ودائع / أدوات مالیة مرھونة 

  ۱۰٦٬۷٤۷  ۱۰٦٬٦۲۲ تمادات مستندیة وضماناتاع
 
 یتضمن ربح الفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:  )ج(
 
 مارس  ۳۱  مارس ۳۱ 
  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 ألف درھم   ألف درھم 
 غیر مدققة)(  )مدققة (غیر 

      المعامالت مع المساھمین الرئیسیین
 ٤۸٬۹۸۳  ٤۰٬۱۹۳ إیرادات الفوائد 

  ۸۲٦  ۷۰ الفوائدمصاریف 
 ۱٦٬٥٤۸  ٦٬۲۲٥ إیرادات أخرى 

    
    المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة

 ۱٬۰۱۸  ۹۸۳ إیرادات الفوائد 
 ٤۸۰  ۲۳۱ لفوائدمصاریف ا

 ۱٦٥  ۲٥۸ ت أخرى ادارإی
 
) من  ٪۸۸٫۰۷: ۲۰۱۹ر دیسمب ۳۱( ٪ ۸۸٫۰۷التي تمتلك نسبة  یرتخضع المجموعة لسیطرة أفراد عائلة الغر ) د ( 

  رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من لموحدة المرحلیة للفتر الیة الموجزة ا المعلومات الم ول ح ات إیضاح 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٤۳ ( 

  معلومات القطاعات  ۲٤
 

ة على أساس التقاریر یلیغالقطاعات التشتحدید  – القطاعات التشغیلیة – ۸یقتضي المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
من قبل المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات مراجعة ھذه التقاریر بشكٍل منتظم  تمالداخلیة حول مكونات المجموعة، وت

 بشأن العملیات التشغیلیة بھدف تخصیص الموارد الالزمة لكل القطاعات وتقییم أدائھا.
 

  القطاعات التشغیلیة
 
تخضع للمراجعة المنتظمة من  ي ة على أساس التقاریر الداخلیة حول مكونات المجموعة التیلیغالقطاعات التشتم تحدید ی

ئیس التنفیذي للمجموعة (المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة لدى المجموعة) من أجل تخصیص  قبل الر
یسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة لدى  لرئاقدمة للمسؤول لومات المالموارد الالزمة لكل قطاع وتقییم أدائھ. تستند المع

ات العمل المبینة أدناه التي تقدم منتجات وخدمات إلى أسواق صیص الموارد وتقییم األداء على وحدتخالمجموعة من أجل 
 مختلفة.

 
 كما یلي: ۸لیة رقم وبالتالي، تكون القطاعات التشغیلیة للمجموعة بموجب المعیار الدولي للتقاریر الما

 
عربیة سیة والتجاریة في دولة اإلمارات الؤسدمات الشركات المحلیة ویشمل عمالء الخدمات البنكیة المع خاقط . ۱

المتحدة. ومن المنتجات الرئیسیة و/أو خطوط األعمال في ھذا القطاع التمویل التجاري، وتمویل عقود  
لمؤسسیة، وإدارة النقد، والتمویل ت اایة، واالستشاراالستثمارالمقاوالت، وتمویل المشاریع، والخدمات البنكیة 

 اإلسالمي.
 
ات مقدمة إلى األفراد أو المشاریع الصغیرة داخل اإلمارات األفراد المحلیة ویشمل منتجات وخدمت قطاع خدما . ۲

الثابتة،  والودائع العربیة المتحدة. وتشمل المنتجات المقّدمة إلى العمالء الحسابات الجاریة، وحسابات التوفیر، 
قروض الرھن العقاري، وقروض  و االستثمار، وودائع "ملیونیر المشرق"، والقروض الشخصیة،ات جومنت

، والبطاقات االئتمانیة وفق برامج فریدة لوالء العمیل، والتأمینات البنكیة، والسحب على المكشوف،  األعمال
خاصة، وخدمات إدارة  ال ةلخدمات البنكیتوسطة، واوالخدمات البنكیة المتمیـزة، والمؤسسات الصغیرة والم

 الثروات، والتمویل اإلسالمي.
 
طة األعمال للعمالء وأنشطة االستثمار والتداول. وتتألف أنشطة لخزینة وأسواق رأس المال ویشمل أنشا قطاع . ۳

والعقود األعمال للعمالء من معامالت صرف العمالت األجنبیة، والمشتقات، وتداول العمالت بالھامش، 
، وإدارة الموجودات بالنیابة عن  ة)ط، ومنتجات االستثمار، وأدوات الملكیة المحلیة (الوساطتحوللمستقبلیة، واا
  عمالء. وتشمل أنشطة االستثمار والتداول نشاط االستثمار والتداول بالنیابة عن المجموعة.ال

 
لة في قطر،  لدوالمجموعة خارج ت لفروع اقطاع الخدمات البنكیة الدولیة ویشمل أعمال األفراد والمؤسسا . ٤

للمجموعة والتي تتضمن مقابلة في الفروع الخارجیة األخرى الومصر، والبحرین، والكویت والخدمات البنكیة 
الخدمات التجاریة، والتعویضات، والتعھد بالتعویض، وتمویل التعویض، وتحصیل فواتیر التصدیر، والمشاركة 

  في المخاطر.



 مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة من لموحدة المرحلیة للفتر الیة الموجزة ا المعلومات الم ول ح ات إیضاح 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٤٤ ( 

  (تابع)  لومات القطاعات مع  ۲٤
 

 التشغیلیة (تابع) عاتاالقط
 
قطاع التأمین. وتشمل المنتجات المقدمة جموعة شركة ُعمان للتأمین (ش.م.ع) م تشّكل شركة التأمین التابعة، . ٥

إلى العمالء التأمین على الحیاة والتأمین الصحي وتأمین المركبات والشحن البحري والسفن والمالحة والتأمین  
 ة.مین الھندسي وضد المسؤولیة وعلى الممتلكات الخاصلتأاوادث العامة وادث الحریق والحضد حو

 
 ات معینة وموجودات محتفظ بھا مركزیاً نظراً ألھمیتھا االستراتیجیة للمجموعة. من استثمار خرى تتألفأ . ٦
 

یحققھ كل  لذيابح موعة. یمثل ربح القطاع الرالسیاسات المحاسبیة للقطاعات التشغیلیة ھي نفس السیاسات المحاسبیة للمج
 ف الضریبة.اریة ومخصصات انخفاض القیمة ومصاریدقطاع دون تخصیص المصاریف العمومیة واإل

 



  جموعة بنك المشرق ش.م.عم
 

 (تابع)   ۲۰۲۰س  مار   ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱ة للفترة من  موحدة المرحلی ال   ة وجز إیضاحات حول المعلومات المالیة الم 
 

)٤٥ ( 

 (تابع)  معلومات القطاعات  ۲٤
 

 القطاعات التشغیلیة (تابع)
 (غیر مدققة)  ۲۰۲۰مارس   ۳۱إلى   ۲۰۲۰ینایر    ۱الفترة من   

 
خدمات الشركات  

   ةالمحلی
خدمات األفراد  

   المحلیة
ینة وأسواق  لخزا

  رأس المال 
الخدمات البنكیة  

 المجموع   أخرى  التأمین   الدولیة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم 

 ۷۸۱٬٥٦۷  ۷۹٬۹۸۲  ۲۰٬٥٥۷  ۱۸۳٬٦٥٥  ۲٬۸۰۱  ۲٥٤٬۲۷۰  ۲٤۰٬۳۰۲ صافي إیرادات الفوائد واألرباح من المنتجات اإلسالمیة 
 ۷٤۱٬٤۷۳  ٥٬٥٦٥  ۱۱۷٬۲۱۸  ۱۲۷٬۱۰۷  ۲۳۰٬۳۲۳  ۱۳٥٬۰۷٤  ۱۲٦٬۱۸٦ ادات أخرى، بالصافي إیر

 ۱٬٥۲۳٬۰٤۰  ۸٥٬٥٤۷  ۱۳۷٬۷۷٥  ۳۱۰٬۷٦۲  ۲۳۳٬۱۲٤  ۳۸۹٬۳٤٤  ۳٦٦٬٤۸۸ مجموع اإلیرادات التشغیلیة 
              

 ) ٦۳۲٬۱۹٤(             مصاریف عمومیة وإداریة 
 ۸۹۰٬۸٤٦             خفاض في القیمة الن ابل األرباح التشغیلیة ق

 ) ٤۰۸٬٦۷۸(             خفاض في القیمة ن مخصصات اال
 ٤۸۲٬۱٦۸             الربح قبل الضرائب 
 ) ۱۱٬۰۱۰(             مصروف الضریبة 

 ٤۷۱٬۱٥۸             أرباح الفترة 
              

              العائدة إلى: 
 ٤٥۰٬۲۹٤             م األ ُمّالك الشركة 

 ۲۰٬۸٦٤             الحصص غیر المسیطرة 
             ٤۷۱٬۱٥۸ 
 (غیر مدققة)   ۲۰۲۰مارس   ۳۱ 

 ۱٦۲٬٥٦۰٬٦۳۹  ۲٬٦۹۳٦٬۷۹٥  ٦٬۹۸۰٬۳۲۰  ٤۰٬٤۸۱٬٦٦۷  ۲۱٬٤۸٦٬٥۷۱  ۱٥٬۰٤۲٬۲٤٤  ٥۱٬٦۳۳٬۰٤۲ موجودات القطاع 
 ۱٤۰٬۸٦۷٬۳٤۹  ۱۷٬۹٤۹٬٦٦٤  ٥٬۲٥۲٬۰۷٦  ۲٥٬۰٥۹٬۰٥۷  ۲۲٬٤۸۲٬۸۷٤  ۲٥٬۳٤۳٬٦۲۱  ٤٤٬۷۸۰٬۰٥۷ مطلوبات القطاع 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

 (تابع)   ۲۰۲۰مارس    ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من  
 

)٤٦ ( 

 (تابع)  معلومات القطاعات  ۲٤
 
  لقطاعات التشغیلیة (تابع)ا
 (غیر مدققة)  ۲۰۱۹مارس   ۳۱إلى   ۲۰۱۹ینایر    ۱الفترة من   

 
خدمات الشركات  

   المحلیة
خدمات األفراد  

   المحلیة
واق  الخزینة وأس
  رأس المال 

یة  الخدمات البنك
 المجموع   أخرى  التأمین   لیة لدوا

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   رھمد  ألف  ألف درھم 
 ۹۳٦٬۱٤۲  ۱۰۸٬۷۷٤  ۱۷٬۷٤۲  ۱۷٦٬۳۹۰  ۹۳٬۸۷۷  ۲٥۹٬۹٦۸  ۲۷۹٬۳۹۱ صافي إیرادات الفوائد واألرباح من المنتجات اإلسالمیة 

 ٦۳۳٬۲٦۳   ۲۰٬۸٦٦   ۱۱٤٬٤٦۳  ۱۲۷٬٤۸۲  ۹۸٬۰٦۱  ۱۳٤٬۸۹۱  ۱۳۷٬٥۰۰ أخرى، بالصافي إیرادات 
 ۱٬٥٦۹٬٤۰٥  ۱۲۹٬٦٤۰   ۱۳۲٬۲۰٥  ۳۰۳٬۸۷۲  ۱۹۱٬۹۳۸  ۳۹٤٬۸٥۹  ٤۱٦٬۸۹۱ وع اإلیرادات التشغیلیة جمم
              

 )٦٥۱٬۳۱۰(             مصاریف عمومیة وإداریة 
 ۹۱۸٬۰۹٥             فاض في القیمة األرباح التشغیلیة قبل االنخ

 )۲٦۱٬۱۱۱(             مخصصات االنخفاض في القیمة 
 ٦٥٦٬۹۸٤             الربح قبل الضرائب 
 )۷٬۷۸۸(             مصروف الضریبة 

 ٦٤۹٬۱۹٦             أرباح الفترة 
              

              العائدة إلى: 
 ٦۲۸٬۱٦۰             ُمّالك الشركة األم 

 ۲۱٬۰۳٦             ة یطرسالمالحصص غیر 
             ٦٤۹٬۱۹٦ 
 (مدققة)   ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱ 

 ۱٥۹٬٤۳۰٬۹۸۳  ۲۳٬۲۹۳٬۹۱۹   ۷٬۰۳۹٬۹۰۱   ٤۱٬۸٦۷٬٥۸۸  ۲۲٬٦٤٥٬۳۲٥   ۱٥٬۷۲۲٬٦٥۳  ٤۸٬۸٦۱٬٥۹۷ لقطاع موجودات ا
 ۱۳۷٬۱۸۸٬۰٥۳  ۱٤٬۸۱۰٬۰٥۲  ٥٬۱۷۰٬۰۳۱  ۲۲٬۹۷۲٬۳۷۰  ۲۲٬٥۹٤٬۷۰٤  ۲٤٬۸۳۰٬۷۳۰  ٤٦٬۸۱۰٬۱٦٦ مطلوبات القطاع 

 
 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

مارس    ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من  
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٤۷ ( 

 مالیة ال القیمة العادلة لألدوات   ۲٥
 

ذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في  القیمة العادلة ھي السعر ال
تقییم  لوبس م أظتھ مباشرة أو تقدیره باستخداالسوق في تاریخ القیاس بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالح

تبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا كان  و االلتزام، تأخذ المجموعة في االعأ آخر. وعند تقدیر القیمة العادلة لألصل
 ھؤالء المشاركون في السوق یأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس.

 
لة في المستوى األول أو الثاني أو ادتقاریر المالیة، یتم تصنیف قیاسات القیمة العال دعدا وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض إ

الثالث استناداً إلى أي درجة تكون فیھا معطیات قیاس القیمة العادلة جدیرة بالمالحظة ومدى أھمیة ھذه المعطیات في 
 یلي:قیاس القیمة العادلة في مجملھا، كما 

 
موجودات أو المطلوبات للار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة سعأل ي امعطیات المستوى األول ھ •

 تي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.المتطابقة ال
 
معطیات المستوى الثاني ھي المعطیات األخرى، بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول،  •

  زام، سواًء كانت مباشرة أو غیر مباشرة.لتالو ارة بالمالحظة بالنسبة لألصل أالجدی
 
 الجدیرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام.  ت المستوى الثالث وھي المعطیات غیریامعط •
 

 أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة: 
 

یم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة تقیلب الوبات المالیة باستخدام أسالییتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمط
  .۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  نةللس

 
 قیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة على أساس متكرر.ال
 

كیفیة تحدید  حول ماتریر. ویبین الجدول اآلتي معلوتقاس بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة عند نھایة فترة التق
 الیة: لمالقیم العادلة لھذه الموجودات ا

 



 نك المشرق ش.م.عمجموعة ب
 

 (تابع)   ۲۰۲۰مارس    ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من  
 

)٤۸ ( 

 (تابع) المالیة    القیمة العادلة لألدوات  ۲٥
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة على أساس متكرر (تابع)
 

     العادلة كما فيالقیمة  موجودات مالیة أخرى

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰ مارس ۳۱ 
تسلسل مستویات 

  امةأسالیب التقییم والمعطیات الھ ادلةلعقیاس القیمة ا
لمعطیات الھامة غیر ا

 الجدیرة بالمالحظة
عالقة المعطیات غیر الجدیرة 

 بالمالحظة بالقیمة العادلة
     (مدققة)  (غیر مدققة) 
     مألف درھ  ألف درھم 

مة العادلة لقیاة بموجودات مالیة أخرى مقاس 
        من خالل الربح أو الخسارة

        
 ال ینطبق ال یوجد أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول ۱۹٦٬٥۱٦  ٤۱٬۹٤٤  استثمارات دین مدرجة

 طبقال ین ال یوجد درجة في سوق نشطةأسعار العرض الم المستوى األول ۱٤٬۹۹۰  ۸٬٥٥۰  استثمارات أسھم مدرجة

 ال ینطبق ال یوجد ت المماثلة في السوقعلى أساس أحدث المعامال توى الثانيمسال ٦۷۹٬۷۷۹  ۸٦۹٬۰۹۱ تثمارات دین غیر مدرجةاس

تؤثر التغیرات في سعر  سوف سعر الفائدة على أساس نموذج التدفقات النقدیة المخصومة المستوى الثالث -  ۱٬٦٤٦  استثمارات دین غیر مدرجة
 ة السند.قیم علىالفائدة 

 ال ینطبق ال یوجد السوق الثانویة أسعار العرض في المستوى الثاني ٥۹۹٬۳۱۰  ٤۷٤٬۳٤٤ صنادیق مشتركة وأخرى

 المستوى الثالث ۲٤٥  ۲٥۰ استثمارات أسھم غیر مدرجة

طریقة تقییم صافي الموجودات نتیجة لعدم توفر 
معلومات المالیة المقارنة. تم معلومات السوق وال

في قیمة الموجودات بناء على أحدث صا دحدیت
 .لمالیة المدققة/ التاریخیة المتاحةا المعلومات

صافي قیمة 
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قیمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فیھا، ارتفعت 
 القیمة العادلة.

 ۱٬۳۹٥٬۸۲٥  ۱٬٤۹۰٬۸٤۰     



 نك المشرق ش.م.عمجموعة ب
 

 (تابع)   ۲۰۲۰مارس    ۳۱إلى    ۲۰۲۰ینایر    ۱إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من  
 

)٤۹ ( 

 (تابع) المالیة    القیمة العادلة لألدوات  ۲٥
 

 متكرر (تابع)المقاسة بالقیمة العادلة على أساس ة ادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعالع یمةالق
 

 القیمة العادلة كما في موجودات مالیة أخرى
تسلسل 

مستویات قیاس 
 أسالیب التقییم والمعطیات الھامة القیمة العادلة

المعطیات الھامة غیر 
 جدیرة بالمالحظةال

جدیرة ال رغی عالقة المعطیات
   بالمالحظة بالقیمة العادلة

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۰ سمار ۳۱
 (مدققة)  مدققة)(غیر 

 ألف درھم  ألف درھم
موجودات مالیة أخرى مقاسة بالقیمة العادلة من 

           خالل الدخل الشامل اآلخر
 طبقینال  ال یوجد ار العرض المدرجة في سوق نشطةأسع ولالمستوى األ ٥۰۱٬٤۸۰  ۳٥٥٬۳۱۱  جةاستثمارات أسھم مدر

 ال ینطبق ال یوجد على أساس أحدث المعامالت المماثلة في السوق المستوى الثالث ٥٦۱٬٦۹۳  ٤۹۱٬۲۸۲ استثمارات دین غیر مدرجة
 ال ینطبق دیوج ال أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة المستوى األول ۱٬۹۰٤٬٥٦۰  ۱٬٥۷٥٬۷۳۳ استثمارات دین مدرجة

 المستوى الثالث ٦۳٬٥۹۳  ٦۱٬۰٤۹  ثمارات أسھم غیر مدرجةستا

معامالت البیع القابلة للمقارنة مع تعدیالت مناسبة 
والتدفقات النقدیة المخصومة وللموجودات غیر 

وفقاً للبیانات  الجوھریة للغایة، وصافي الموجودات
 المالیة.

. التعدیل للمعامالت ۱
 المماثلة

 ائدةالف سعر. ۲

ت في التعدیل را. التغی۱
ثلة لمعامالت البیع المما

سوف تؤثر تأثیراً مباشراً 
 على القیمة العادلة.

 
. التغیرات في سعر الفائدة ۲

للتدفقات النقدیة المخصومة 
سوف تؤثر تأثیراً مباشراً 

 العادلة. على حساب القیمة

 ۲٬٤۸۳٬۳۷٥  ۳٬۰۳۱٬۳۲٦     
        
  ۳٬۸۷۹٬۲۰۰  ٤٬٥۲۲٬۱٦٦         
 

 ى األول والمستوى الثاني خالل الفترة. لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستو



 .عش.م  شرقمجموعة بنك الم
 

مارس   ۳۱إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱ة المرحلیة للفترة من لمالیة الموجزة الموحد ول المعلومات ا إیضاحات ح 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٥۰ ( 

 (تابع) القیمة العادلة لألدوات المالیة   ۲٥
 

یمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بحسب المستوى تسویة قیاس القیمة العادلة للموجودات المالیة األخرى المقاسة بالق
 الثالث

 
 دیسمبر ۳۱  سمار ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ٥٥٬۳۱٥  ۲٤٥ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 -  ۱٬٦٤٦ مشتریات

  )٥٥٬۰۷۰(  ٥  التغیر في القیمة العادلة
 ۲٤٥  ۱٬۸۹٦ یة الفترة / السنة الرصید في نھا

 
الدخل الشامل اآلخر بحسب   ى المقاسة بالقیمة العادلة من خاللخرت المالیة األوداجلموتسویة قیاس القیمة العادلة ل

 المستوى الثالث
 
 دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
 ألف درھم   ألف درھم 
    

 ۱۹۲٬۸٦۹  ٦۲٥٬۲۸٦ ترة / السنة الرصید في بدایة الف
 ٥٦۳٬۸٤۲  - مشتریات
  )۱٥۳٬۰۸۷(  )۲٬٥۸۸( تاستبعادا

  ۲۱٬٦٦۲  )۷۰٬۳٦۷(  التغیر في القیمة العادلة
 ٦۲٥٬۲۸٦  ٥٥۲٬۳۳۱ الرصید في نھایة الفترة / السنة 

 
ت أدوات حقوق الملكیة غیر المدرجة  تتعلق جمیع األرباح والخسائر المدرجة في بیان الدخل الشامل الموجز الموحد باستثمارا 

 الستثمارات". كتغیرات في "احتیاطي إعادة تقییم ا ا  ر، وتم إدراجھ قری ت ال   المحتفظ بھا في نھایة فترة 



  مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
 

س  مار  ۳۱ إلى  ۲۰۲۰ینایر  ۱لمالیة الموجزة الموحدة المرحلیة للفترة من إیضاحات حول المعلومات ا 
 (تابع)   ۲۰۲۰

 

)٥۱ ( 

  نسبة كفایة رأس المال  ۲٦
 

ویشمل   ٪ ۱۳ما نسبتھ  ۲۰۲۰مارس  ۳۱، یبلغ رأس المال المطلوب كما في ۳وفقاً ألحكام المصرف المركزي بشأن بازل 
العربیة المتحدة المركزي   ات ن مصرف اإلمار ة ع ر صاد . مع ذلك، ووفًقا للمعاییر ال ٪ ۲٫٥مصد حمایة رأس المال بنسبة 

، یُسمح للبنوك باالستفادة من مصد حمایة رأس المال  ۱۹-ببرنامج خطة الدعم االقتصادي الموجھة بسبب أزمة  كوفید  المتعلقة 
 . ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱حتى    ۲۰۲۰مارس    ۱٥اًرا من  ٪ دون أي عواقب رقابیة، اعتب ٦۰بحد أقصى  

  
 نى التالیة: د طلبات الحد األ بمت   بنك یجب أن یلتزم ال 

 
 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   ٪ ۷م رأس المال العادیة الشق األول  یجب أن تبلغ نسبة أسھ  ) ۱(
 رّجحة بالمخاطر. على األقل من الموجودات الم   ٪ ۸٫٥یجب أن یبلغ الشق األول من رأس المال   ) ۲(
لمال  ن رأس المال والشق الثاني من رأس ا م  مع الشق األول ج ج ت لنا یجب أن یبلغ مجموع رأس المال المحتسب وفقاً   ) ۳(

 على األقل من الموجودات المرّجحة بالمخاطر.   ٪ ۱۰٫٥
 

ت العربیة یتم حساب نسبة كفایة رأس المال على أساس التعمیمات الصادرة من قبل المصرف المركزي في اإلمارا
  .۳المتحدة وفقا لبازل 

 
 دیسمبر ۳۱  مارس ۳۱ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 
 (مدققة)  ة)(غیر مدقق 
 ألف درھم   ألف درھم 
    اعدة رأس المالق 

 ۲۰٬۷۷٤٬۲۸۳  ۲۰٬۹٦۲٬۹۰۰ الشق األول من رأس المال 
 ۱٬٥٤۹٬٦۰٤  ۱٬٦۱٤٬٥٦۲ الشق الثاني من رأس المال 

 ۲۲٬۳۲۳٬۸۸۷  ۲۲٬٥۷۷٬٤٦۲ مجموع قاعدة رأس المال (أ)
    

    الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 ۱۲۳٬۹٦۸٬۳۳۰  ۱۲۹٬۱٦٤٬۹۲٦ الئتمانر اطمخا

 ۲٬۷۷۰٬۸۳٦  ۲٬۱٤٥٬۹٥۱ مخاطر السوق
 ۱۰٬٤۲٤٬۳۳٥  ۱۰٬٤۲٤٬۳۳٥ مخاطر التشغیل

 ۱۳۷٬۱٦۳٬٥۰۱  ۱٤۱٬۷۳٥٬۲۱۲ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر (ب)
    

 ٪ ۱٦٫۲۸  ٪۱٥٫۹۳ ]۱۰۰) [(أ)/(ب)*٪لمال (نسبة كفایة رأس ا
 

 األحداث الالحقة  ۲۷
 
یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في  قة لتاریخ بیان المركز المالي كان حھر أي أحداث التظ مل

 . ۲۰۲۰مارس   ۳۱المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 

 اعتماد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة  ۲۸
 
من قبل مجلس اإلدارة  ٥۱إلى  ۲المدرجة على الصفحات من المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة ت تماد المعلومااع مت

 . ۲۰۲۰أبریل  ۱٦بتاریخ 
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