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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير
مدقق)
لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في  31مارس
2018
إيضاحات 2019
ألف درهم
ألف درهم
إيرادات الفوائد
إيرادات من المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
مجموع إيرادات الفوائد واإليرادات من المنتجات التمويلية
واالستثمارية اإلسالمية
مصاريف الفوائد
توزيعات للمودعين – منتجات إسالمية
صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من المنتجات اإلسّلمية
إيرادات الرسوم والعموالت
مصاريف الرسوم والعموالت
صافي إيرادات الرسوم والعموالت
صافي إيرادات االستثمار
إيرادات أخرى ،بالصافي
اإليرادات التشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
مخصصات االنخفاض في القيمة ،بالصافي
الربح قبل الضريبة
مصروف الضريبة
ربح الفترة

1,501,937
184,296

1,227,726
113,953

1,686,233
()669,025
()81,066
936,142
731,132
()370,269
360,863
47,815
224,585
1,569,405
)651,310( 17
()261,111
656,984
()7,788
649,196

1,341,679
()385,484
()47,058
909,137
712,591
()356,061
356,530
13,313
238,834
1,517,814
()592,343
()302,061
623,410
()14,236
609,174

العائد إلى:
م ّالك الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
ربحية السهم (بالدرهم)

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

18

628,160
21,036
649,196
3.54

598,166
11,008
609,174
3.37
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان الدخل الشامل اآلخر الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير
مدقق)
لفترة الثّلثة أشهر المنتهية في  31مارس
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
ربح الفترة

649,196

609,174

الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يعاد تصنيفها الحقا ً في الربح أو الخسارة:
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالصافي (أدوات حقوق الملكية)
بنود قد يعاد تصنيفها الحقا ً في الربح أو الخسارة:
تعديل تحويل العمالت
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالصافي (أدوات الدين)
تحوطات التدفقات النقدية  -خسارة القيمة العادلة الناشئة خالل الفترة
مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
العائد إلى:
م ّالك الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

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

29,887

16,885

()795

()4,498

4,462
()5,559
27,995
677,191

12,387
621,561

652,345
24,846
677,191

611,799
9,762
621,561
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير مدقق)
رأس المال
المصدر
والمدفوع
ألف درهم

االحتياطي
النظامي
واالحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

1,775,308

901,621

312,000

-

-

901,621
-

312,000
-

الرصيد في  1يناير 2018
التغيرات من التطبيق المبدئي
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم
9
الرصيد المعاد بيانه في  1يناير
1,775,308
2018
ربح الفترة
الدخل( /الخسارة) الشاملة األخرى
مجموع (الخسارة) /الدخل الشامل
للفترة
دفع توزيعات أرباح (إيضاح )15
تحويل من احتياطي إعادة تقييم
االستثمارات إلى األرباح المحتجزة
الرصيد في  31مارس 2018

احتياطي
إعادة تقييم
احتياطي
تحويل العمّلت االستثمارات
ألف درهم
ألف درهم

الحصص
غير المسيطرة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

762,974 20,363,446 17,618,669

21,126,420

-

()80,819( )1,392,640( )1,392,640

()1,473,459

()59,163
-

()184,989
-

-

682,155 18,970,806 16,226,029
11,008
598,166
598,166

19,652,961
609,174

()1,921

15,554

-

-

-

-

()1,921
-

15,554
-

-

598,166
()710,123

1,775,308

901,621

312,000

()61,084

1,333
()168,102

-

()1,333
675,262 18,872,482 16,112,739

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

()59,163
-

()184,989

احتياطي
تحوط التدفقات أرباح
ا
محتجزة
النقدية
ألف درهم
ألف درهم

حقوق الملكية
العائدة إلى
ا
مّلك
الشركة األم
ألف درهم

-

-

13,633

()1,246

12,387

611,799
()710,123

9,762
()16,655

621,561
()726,778
19,547,744
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير مدقق)
االحتياطي
النظامي
واالحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

احتياطي
إعادة تقييم
احتياطي
تحويل العمّلت االستثمارات
ألف درهم
ألف درهم

الرصيد في  1يناير 2019
التغيرات من التطبيق المبدئي
للمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم 16
الرصيد المعاد بيانه في
 1يناير 2019
ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى
مجموع (الخسارة)/
الدخل الشامل للفترة
دفع توزيعات أرباح (إيضاح )15
تحويل من احتياطي إعادة تقييم
االستثمارات إلى األرباح
المحتجزة

1,775,308

903,877

312,000

()242,733

-

-

-

1,775,308
-

903,877
-

312,000
-

()81,380
()75

-

-

-

()75
-

-

-

-

الرصيد في  31مارس 2019

1,775,308

903,877

312,000

رأس المال
المصدر
والمدفوع
ألف درهم

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

()81,380

-

-

()4,124

-

()242,733
29,819
29,819
-

()5,559
-

()207,318

17,481,156

()5,937

()4,124
()5,559

5,596
()81,455

احتياطي
تحوط التدفقات أرباح
محتجزة
النقدية
ألف درهم
ألف درهم

()9,683

17,475,219
628,160
628,160
()710,123

()5,596
17,387,660

حقوق الملكية
العائدة إلى
ا
مّلك
الشركة األم
ألف درهم
20,144,104

()5,937
20,138,167
628,160
24,185
652,345
()710,123

الحصص
غير المسيطرة المجموع
ألف درهم
ألف درهم
621,585

()49
621,536
21,036
3,810
24,846
-

20,765,689

()5,986
20,759,703
649,196
27,995
677,191
()710,123

-

-

-

20,080,389

646,382

20,726,771
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير مدقق)
لفترة الثّلثة أشهر
المنتهية في  31مارس
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة للفترة
تعديالت لـ:
استهالك ممتلكات ومعدات
مخصص االنخفاض في القيمة ،بالصافي
خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
خسائرغير محققة من موجودات مالية أخرى محتفظ بها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(خسائر) /أرباح غير محققة من المشتقات
إيرادات توزيعات أرباح من موجودات مالية مقاسة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
(الزيادة) /النقص في الودائع لدى البنوك المركزية
النقص في الودائع واألرصدة المستحقة من البنوك بعد ثالثة أشهر
الزيادة في الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة
النقص( /الزيادة) في القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة
(الزيادة)  /النقص في المنتجات التمويلية واالستثمارية
اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة
(الزيادة) /النقص في الموجودات األخرى
النقص في الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك
الزيادة( /النقص) في ودائع العمالء
الزيادة( /النقص) في الودائع اإلسالمية للعمالء
الزيادة في أموال التأمين والتأمين على الحياة
الزيادة( /النقص) في المطلوبات األخرى
النقص في اتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع البنوك
ضرائب مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
عوائد من مبيعات ممتلكات ومعدات
صافي النقص /الزيادة في استثمارات لغير أغراض المتاجرة
إيرادات توزيعات أرباح مستلمة من موجودات مالية أخرى
مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة االستثمارية

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

656,984

623,410

39,149
261,111
635

37,603
302,061
919

()24,059
()752

4,963
2,576

()7,300
()13,472

()7,852
-

()2,990,165
4,105,064

1,382,830
1,439,209

()439,355
106,185

()365,416
()3,723,138

()933,327
395,367
()455,146
166,011
()2,738,306
142,032
()741,568
()858,410
()7,788
()3,337,110

52,520
()263,314
()7,744,812
()414,821
879,498
127,864
416,829
()557,183
()14,236
()7,820,490

()82,976
296
()147,353

()41,424
362
224,549

7,300
()222,733

7,852
191,339
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير مدقق)
(تابع)
لفترة الثّلثة أشهر
المنتهية في  31مارس
2018
2019
ألف درهم
ألف درهم
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
سندات متوسطة األجل مصدرة خالل الفترة
سندات متوسطة األجل مستردة خالل الفترة
صافي النقد الناتج من( /المستخدم في) األنشطة التمويلية

()710,123
3,531,727
()1,636,150
1,185,454

()726,778
1,949,151
()2,736,005
()1,513,632

صافي النقص في النقد وما في حكمه
صافي فروق الصرف األجنبي
النقد وما في حكمه في بداية الفترة (إيضاح )19
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة (إيضاح )19

()2,374,389
()75
20,707,074
18,332,610

()9,142,783
3,145
21,155,837
12,016,199

اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى 31
مارس 2019
1

معلومات عامة

تأسس بنك المشـرق ش.م.ع ("البنك") في إمارة دبي عام  1967بموجب مرسـوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي.
يمارس البنك أعماله من خالل فروعه في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر وهونج كونج والهند
وقطر والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
إن عنوان المكتب المسجل للبنك هو ص .ب ،1250 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
كما في  31مارس  ،2019تتكون مجموعة بنك المشـرق ش.م.ع ("المجموعة") من البنك والشركات التابعة التالية:

اسم الشركة التابعة

مقر التأسيس (أو التسجيل)
ومزاولة النشاط

نسبة الملكية
٪

نسبة
حقوق التصويت
المحتفظ بها النشاط الرئيسي
٪

مجموعة شركة عمان للتأمين
(ش.م.ع)

اإلمارات العربية المتحدة

63.94

63.94

مايند سكيب ش.م.ح ذ.م.م.

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

خدمات تقنية المعلومات

المشرق لألوراق المالية ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

99.98

99.98

الوساطة المالية

مشرق كابيتال (مركز دبي المالي
العالمي) المحدودة

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

الوساطة وإدارة
الموجودات
واألموال

شركة المشرق اإلسالمي للتمويل
(ش.م.خ)

اإلمارات العربية المتحدة

99.80

99.80

شركة تمويل إسالمي

إنجاز للخدمات ش.م.ح ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

مقدم خدمات

شركة صناديق مكاسب ش.م.ب

مملكة البحرين

99.90

99.90

مدير صندوق

شركة صناديق مكاسب  2ش.م.ب

مملكة البحرين

99.90

99.90

مدير صندوق

انفكتس ليمتد

جزر الكايمان

100.00

100.00

منشأة ذات غرض خاص

التقنية لخدمات التوظيف شركة
الشخص الواحد ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

خدمات التوظيف

الكفاءات لخدمات التوظيف شركة
الشخص الواحد ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

خدمات التوظيف

التأمين وإعادة التأمين

شروق لتجارة السلع (مركز دبي
للسلع المتعددة)

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

منشأة ذات غرض خاص

ادفع لخدمات الدفع ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100.00

100.00

مزود خدمة الدفع

أصول  -شركة تمويل (ش.م.خ)

اإلمارات العربية المتحدة

98.00

98.00

التمويل
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مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

1-2

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

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1ينايـر  2019في هذه البيانات المالية .لم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة ،باستثناء ما هو مذكور ،أي تأثيـر
جوهري على المبالغ المعروضة للفترتين الحالية والسابقة.


المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،16اإليجارات"  -يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية في المعيار
المحاسبي الدولي رقم  ، 17ويعد المعيار تعديال كبيرا في عملية المحاسبة من قبل المستأجرين على وجه
الخصوص حيث كان يجب عليهم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  17التمييز بين عقود اإليجار التمويلي
(المدرجة في الميزانية العمومية) وعقود اإليجار التشغيلي (غير المدرجة في الميزانية العمومية) .أما اآلن
فيجب على المستأجرين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16االعتراف بالتزامات اإليجار بما يعكس
مدفوعات اإليجار المستقبلية و "حق استخدام األصل" لجميع عقود اإليجار تقريبا .كما أدرج مجلس معايير
المحاسبة الدولية إعفاء اختياريا لبعض عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة
القيمة ،إال أن هذا اإلعفاء ال يمكن تطبيقه إال بواسطة المستأجرين.
وفيما يتعلق بالمؤجرين تبقى المعالجة المحاسبية نفسها تقريباً .ومع ذلك ونظراً لقيام مجلس معايير المحاسبة
الدولية بتحديث التوجيهات بشأن تعريف عقد اإليجار (وكذلك التوجيهات حول التجميع والفصل بين العقود)،
فسوف يتأثر المؤجرون أيضا ً بالمعيار الجديد .وعلى أقل تقدير ،فمن المتوقع أن يؤثر نموذج المحاسبة الجديد
للمستأجرين على المفاوضات بين المؤجرين والمستأجرين .وبموجب المعيار الدولي رقم  ،16فإن العقد يعد ،أو
يتضمن ،إيجارا ً إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل معين لفترة من الزمن مقابل تعويض
ما.
تم اإلفصاح عن تأثير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
للمجموعة في اإليضاح .9-3



التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،9األدوات المالية"  -يسمح التعديل بقياس المزيد من
الموجودات بالتكلفة المطفأة بوتيرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9وبشكل
خاص بعض الموجودات المالية المدفوعة مسبقا .يؤكد التعديل أيضًا على أن التعديالت في المطلوبات المالية
سيؤدي إلى االعتراف الفوري بالربح أو الخسارة.



التفسير رقم  23الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية" ،الشكوك حول معالجات ضريبة
الدخل"  -يوضح التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والمزايا
الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضريبة عندما يكون هناك عدم يقين حول معالجات ضريبة الدخل بموجب
المعيار المحاسبي الدولي رقم  .12ويراعي التفسير على وجه التحديد:





ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.
افتراضات السلطات الضريبية.
تحديد الربح الضريبي (الخسارة الضريبية) واألسس الضريبية والخسائر الضريبية غير المستخدمة
ومعدالت الضريبة.
تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

()10

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

2-2

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

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في
أو بعد
المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة
 1يناير 2022
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"  -في  18مايو  ،2017أنهى

مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود
التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين" .يحل المعيار
الدولي رقم  17محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والذي يسمح حاليا ً بالعديد
من الممارسات .سيؤدي المعيار الدولي رقم  17إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع
المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.
ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2021ويسمح
بالتطبيق المبكر إذا كان متزامنا ً مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15
"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات
المالية".
يتطلب المعيار الدولي رقم  17نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل
فترة تقرير .ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل
للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة .وهناك
أسلوب تخصيص مبسّط لألقساط يسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية
إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهريا ً عن النموذج العام أو إذا كانت
فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل .ومع ذلك ،يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على
أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.




التعديّلت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 3ينقح هذا التعديل تعريف النشاط
التجاري .وفقا ً للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية ،يعتقد أن تطبيق
اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من المعامالت المؤهلة
للتصنيف كاندماجات أعمال.
التعديّلت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم - 8
هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،1عرض البيانات المالية"،
والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ،8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات
المحاسبية واألخطاء" ،والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية
األخرى )1 :تستخدم تعريفا ً ثابتا ً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير
المالية وإطار المفاهيم للتقارير المالية )2 ،توضح تفسير تعريف األهمية النسبية)3 ،
تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم  1حول المعلومات غير
الهامة.

 1يناير 2020

 1يناير 2020

تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها،
حيثما يكون مالئماً ،عندما تصبح سارية المفعول.
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أساس اإلعداد

لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء بعض
األدوات المالية بما في ذلك المشتقات واالستثمارات العقارية واالحتياطيات للوثائق المرتبطة بوحدات التي يتم قياسها
بالقيمة العادلة.
لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  :34التقارير المالية
المرحلية الصادر عن مجلس معايير المحاسبية الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة تتوافق مع تلك السياسات
المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة المدققة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018فيما عدا تأثير تطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16المبين في اإليضاح رقم .9-3
ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في البيانات المالية
الموحدة الكاملة وينبغي أن تقرأ جنبا ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 .2018وباإلضافة إلى ذلك ،ليس من الضروري أن تكون نتائج الفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس  2019مؤشرا ً
على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  31ديسمبر .2019
عمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتـحدة رقم  2008/2624الصادر
بتاريخ  12أكتوبر  ، 2008فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية بشأن الموجودات المالية والنقد وما في حكمه
والموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية واالستثمارات العقارية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة.
2-3

أساس التوحيد

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

يتم االعتراف وإلغاء االعتراف بالمشتريات أو المبيعات العادية للموجودات المالية على أساس تاريخ المتاجرة .إن
المشتريات أو المبيعات العادية هي المبيعات أو المشتريات التي تتطلب تسليم الموجودات خالل إطار زمني يحدده القانون
أو العرف السائد في السوق.
إن كافة الموجودات المسجلة يتم قياسها جميعا ً الحقا ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة ،بنا ًء على تصنيف الموجودات
المالية.
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،عند االعتراف المبدئي،
تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمطلوبات المالية بقيمها العادلة زائدا ً أو ناقصا ً تكاليف العامالت اإلضافية المنسوبة
بشكل مباشر إلى حيازة أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية مثل الرسوم والعموالت .يتم إدراج تكاليف المعاملة
للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة.
وبعد االعت راف المبدئي مباشرة ،يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة
المطفأة واالستثمار في أداوت الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،مما يؤدي إلى إدراج خسارة
محاسبية في الربح أو الخسارة عندما ينشأ أصل جديد.
عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عن سعر المعاملة عند االعتراف المبدئي ،تقوم المنشأة
باالعتراف بالفرق على النحو التالي:

(أ)
(ب)

عندما يتوفر دليل على القيمة العادلة من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل أو التزام مماثل (أي معطيات
المستوى األول) أو استنادا ً إلى أي أسلوب من أساليب التقييم التي ال تستخدم إال البيانات المستمدة من األسواق
الجديرة بالمالحظة ،يتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة.
في جميع الحاالت األخرى ،يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف بالربح أو الخسارة المؤجلة ليوم واحد
بشكل فردي  ،حيث يتم إطفاءها على مدى عمر األداة ،أو يتم تأجيلها حتى يتم تحديد القيمة العادلة لألداة
باستخدام معطيات السوق الجديرة بالمالحظة أو يتم تحقيقها من خالل التسوية.

تصنيف الموجودات المالية
ألغراض تصنيف الموجودات المالية ،تعتبر األداة "أداة حقوق ملكية" إذا كانت غير مشتقة وتﺴﺘﻮفي تعﺮيﻒ "حقﻮق
الﻤلﻜﻴة" للجهة المصدرة باسﺘﺜﻨاء بعﺾ األدوات غير الﻤﺸﺘقة القابلة للبيع الﺘي يﺘﻢ عرضها كحقوق ملكية من قبل الجهة
المصدرة .إن جميع الموجودات المالية األخرى غير المشتقة هي "أدوات دين" .أدوات الدين هي تلك األدوات التي
تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة ،مثل القروض والسندات الحكومية وسندات الشركات.
وتقاس أدوات الدين بما في ذلك القروض والسلفيات والمنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بالتكلفة المطفأة إذا
استوفيت الشروط التالية:
1
2

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية
التعاقدية.
أن تؤدي األحكام التعاقدية لألداة إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات المبالغ
األصلية والفائدة /الربح المستحق على المبلغ القائم منها.
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الموجودات المالية (تابع)

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


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



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



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

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

(أ)

أدوات حقوق الملكية:

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

االنخفاض في القيمة

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




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

()2

تعديل القروض

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







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

إذا كانت الشروط مختلفة بشكل جوهري ،تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية األصلية وتعترف
بالموجودات "الجديدة" بالقيمة العادلة مع إعادة احتساب معدل الفائدة الفعلي الجديد للموجودات .وبالتالي يعتبر تاريخ
إعادة التفاوض تاريخ االعتراف المبدئي ألغراض حساب االنخفاض في القيمة ،وأيضا لغرض تحديد ما إذا حدثت زيادة
كبيرة في مخاطر االئتمان .ومع ذلك ،تقوم المجموعة أيضًا بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية الجديدة المدرجة تعتبر
أنها تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية عند االعتراف المبدئي ،خاصة في الظروف التي يكون الدافع وراء
إعادة التفاوض فيها هو عدم قدرة المدين على إجراء الدفعات المتفق عليها في األصل .ويتم إدراج الفروق في القيمة
الدفترية أيضًا في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة عند االستبعاد.
إذا لم تختلف الشروط بشﮐل جوهري ،فإن إعادة التفاوض أو التعديل ال يؤدي إلى إلغاء االعتراف ،وتقوم المجموعة
بإعادة احتساب إجمالي القيمة الدفترية علﯽ أساس التدفقات النقدية المعدلة لألصل المالي ويتم إدراج أرباح أو خسائر
التعديل في الربح أو الخسارة.
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()2

تعديل القروض (تابع)

يتم إ عادة حساب إجمالي القيمة الدفترية الجديدة عن طريق خصم التدفقات النقدية المعدلة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

()3

إلغاء االعتراف لسبب غير التعديل

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




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

ال يتم إلغاء االعتراف بالضمانات (األسهم والسندات) التي تقدمها المجموعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء القياسية
ومعامالت االستدانة واإلقراض لألوراق المالية ألن المجموعة تحتفظ بشكل جوهري بجميع المخاطر والمزايا على أساس
سعر إعادة الشراء المحدد مسبقاً ،وبالتالي لم يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف .وينطبق ذلك على بعض معامالت
التوريق التي تحتفظ فيها المجموعة بمزايا ثانوية متبقية.
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المطلوبات المالية

التصنيف والقياس الالحق
تقاس جميع المطلوبات المالية (وتشمل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك ،واتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك،
والقروض متوسطة األجل ،وودائع العمالء) مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستثناء التالي:


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



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

إلغاء االعتراف
يلغى االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو
انقضاء أجله).
عند استبدال دين حالي بدين جديد من مقرض جديد ،يتم إلغاء االعتراف بالدين الحالي في البيانات المالية ويتم االعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمقابل المدفوع في الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،وعند تعديل أو استبدال الدين
مع االحتفاظ بالمقرض األصلي ،فإن المعايير الدولية للتقارير المالية تتضمن إرشادات محددة حول ما إذا كانت المعاملة
تؤدي إلى إلغاء االعتراف أو يتم حسابها بشكل مختلف .ويستند هذا التحليل على تساؤل حول ما إذا كان التعديل
"جوهرياً" أو ما إذا كان قد تم استبدال الدين األصلي بدين آخر بشروط "جوهرية" مختلفة.
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الضمانات المالية هي عبارة عن عقود تلزم المجموعة بدفع مبالغ محددة لتعويض حاملي الضمان عن الخسارة التي
يتكبدونها بسبب إخفاق المدين في سداد أي دفعات عند استحقاقها وفقا ً لشروط أداة الدين .تتمثل التزامات القروض في
التزامات غير قابلة لإللغاء بتقديم اعتماد وفقا ً لشروط وأحكام متفق عليها مسبقاً.
تقاس عقود الضمان المالي الصادرة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالقيمة األعلى لكل من:
-

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

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

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


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



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



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



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

باإلضافة إلى المنتجات البنكية التقليدية ،تقدم المجموعة لعمالئها بعض المنتجات البنكية التي ال تحمل فائدة وتتم الموافقة
عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
إن أي مصطلحات اعتيادية مستخدمة فقط ألسباب قانونية أو للشرح أو التوضيح أو جميع ما سبق سيتم عتبارها بديالً لما
يتوافق معها من الشريعة اإلسالمية و لن تؤثر على المنتجات اإلسالمية أو الوثائق فيما يتعلق بتوافقها مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
تتم المحاسبة عن جميع المنتجات البنكية اإلسالمية وفقا ً للسياسات المحاسبية المبينة أدناه:

()1

السياسة المحاسبية

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

()2

سياسة االعتراف باإليرادات

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

()2

سياسة االعتراف باإليرادات (تابع)

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

()3

الودائع اإلسالمية للعمالء والتوزيعات على المودعين

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

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

يتم االعتراف باإليجارات باعتبارها موجودات حق االستخدام وااللتزامات المقابلة في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات
المؤجرة متاحة الستخدام المجموعة .يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين االلتزام وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة
التمويل على الربح أو الخسارة على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على
الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة .يحتسب االستهالك على موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي
لألصل أو مدة عقد االيجار ،أيهما أقصر ،بطريقة القسط الثابت.
تقاس الموجودات والمطلوبات الناتجة من اإليجار على أساس القيمة الحالية .تتضمن موجودات اإليجار صافي القيمة
الحالية لدفعات اإليجار التالية:
ً
دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر) ،ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة.

دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل.

المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.

ً
سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكدا إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار.

دفعات عن غرامات فسخ اإليجار ،إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار.

تخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار .وإذا تعذر تحديد هذا المعدل ،يستخدم معدل
االقتراض اإلضافي للمستأجر ،وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على
أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
يقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:
مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.

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

أي تكاليف أولية مباشرة.

تكاليف الترميم.

يتم االعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط
الثابت كمصاريف في الربح أو الخسارة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة  12شهراً أو أقل.
التغيرات في السياسات المحاسبية
تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16اعتباراً من  1يناير  ،2019لكنها لم تقم بإعادة بيان األرقام
المقارنة لفترة التقرير  ، 2018على النحو المسموح به بموجب األحكام االنتقالية المحددة في المعيار .ولذلك ،يتم
االعتراف بإعادة التصنيف والتعديالت الناشئة عن قواعد اإليجار الجديدة في بيان المركز المالي االفتتاحي في  1يناير
.2019
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،16سجلت المجموعة التزامات اإليجار فيما يتعلق بعقود اإليجار المصنفة
سابقا ً على أنها "عقود إيجار تشغيلية" بموجب مبادئ المعيار المحاسبي الدولي رقم " 17عقود اإليجار".
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عقود اإليجار (تابع)

تقاس هذه االلتزامات بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية ،مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر
في  1يناير  .2019كان المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات اإليجار في 1
يناير  2019ما نسبته .%3.3
يقاس حق استخدام الموجودات لعقود إيجار الممتلكات على أساس كما لو أن القواعد الجديدة كانت مطبقة على الدوام.
يقاس حق استخدام الموجودات األخرى بالقيمة المساوية اللتزام اإليجار ،المعدلة بقيمة أي دفعات إيجار مدفوعة مقدما ً أو
مستحقة فيما يتعلق بذلك اإليجار المسجل في بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر .2018
أدى صافي التأثير على األرباح المحتجزة في  1يناير  2019إلى انخفاض قدره  6مليون درهم.
10-3

إدارة المخاطر المالية

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
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النقد وما في حكمه

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

4

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاط ر تكبد خسارة مالية في حال إخفاق أي من عمالء المجموعة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية
تجاه المجموعة .تنشأ مخاطر االئتمان باألساس من القروض والسلفيات والتزامات القروض الناشئة عن أنشطة اإلقراض
وأنشطة التمويل التجاري والخزينة ،ويمكن أن تنشأ أيضا من الضمانات المالية واالعتمادات المستندية واإلقرارات
والقبوالت .تتعرض المجموعة كذلك لمخاطر ائتمانية أخرى تنشأ من االستثمارات في أدوات الدين والمشتقات وكذلك
األرصدة المستحقة لدى األطراف المقابلة في السوق.
تعتبر مخاطر االئتمان من أكبر المخاطر الفردية التي تواجه المجموعة ،ولذلك فإن اإلدارة تدير تعرضها لمخاطر
االئتمان بعناية وحذر .يتولى قسم خاص إدارة مخاطر االئتمان والرقابة عليها ويرفع تقاريره إلى لجنة إدارة المخاطر
بطريقة منتظمة.
كما في  31مارس  ،2019تم تصنيف القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي بمبلغ  64,628مليون درهم
ضمن المرحلة األولى ،ومبلغ  5,840مليون درهم ضمن المرحلة الثانية ،ومبلغ  3,230مليون درهم ضمن المرحلة
الثالثة ،وتم في مقابلها تسجيل مخصصات بقيمة  440مليون درهم و  1,662مليون درهم و 1,737مليون درهم على
التوالي .وخالل الفترة ،تم تحويل القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي بمبلغ  1,614مليون درهم من
المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ،ومبلغ  67مليون درهم من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى ،ومبلغ  173مليون
درهم من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة.
كما في  31ديسمبر  ،2018تم تصنيف القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي بمبلغ  64,761مليون درهم
ضمن المرحلة األولى ،و مبلغ  5,345مليون درهم ضمن المرحلة الثانية ،ومبلغ  2,783مليون درهم ضمن المرحلة الثالثة،
وتم في مقابلها تسجيل مخصصات بقيمة  444مليون درهم و  1,517مليون درهم و  1,658مليون درهم على التوالي.
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كما في  31مارس  ، 2019تم تصنيف التعرضات خارج الميزانية العمومية (االعتمادات المستندية وخطابات الضمان)
بمبلغ  46,767مليون درهم ضمن المرحلة األولى ومبلغ  4,242مليون درهم ضمن المرحلة الثانية ،وتم في مقابلها
تسجيل مخصصات بمبلغ  115مليون دهم ومبلغ  76مليون درهم على التوالي .وخالل الفترة ،تم تحويل التعرضات
خارج الميزانية العمومية (االعتمادات المستندية وخطابات الضمان) بمبلغ  198مليون درهم من المرحلة األولى إلى
المرحلة الثانية ومبلغ  4مليون درهم من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى.
كما في  31ديسمبر  ، 2018تم تصنيف التعرضات خارج الميزانية العمومية (التزامات القروض واالعتمادات المستندية
وخطابات الضمان) بمبلغ  51,406مليون درهم ضمن المرحلة األولى ،ومبلغ  4,349مليون درهم ضمن المرحلة
الثانية ،و تم في مقابلها تسجيل مخصصات بمبلغ  86مليون درهم ومبلغ  65مليون درهم على التوالي.
كما في  31مارس  ، 2019تم تصنيف موجودات مالية ضمن الموجودات المالية األخرى والقبوالت بمبلغ 9,110
مليون درهم ضمن المرحلة األولى ،ومبلغ  928مليون درهم ضمن المرحلة الثانية ،ومبلغ  389مليون درهم ضمن
المرحلة الثالثة ،و لم يتم تسجيل مخصصات مقابل المرحلة األولى ،وتم تسجيل مخصصات بمبلغ  159مليون درهم
مقابل المرحلة الثانية ،وبمبلغ  367مليون درهم مقابل المرحلة الثالثة .لم تكن هناك أي تحويالت بين المراحل خالل
الفترة المنتهية في  31مارس .2019
كما في  31ديسمبر  ،2018تم تصني ف موجودات مالية ضمن الموجودات المالية األخرى والقبوالت بمبلغ 9,732
مليون درهم ضمن المرحلة األولى ،ومبلغ  854مليون درهم ضمن المرحلة الثانية ،ومبلغ  389مليون درهم ضمن
المرحلة الثالثة ،و لم يتم تسجيل مخصصات مقابل المرحلة األولى ،وتم تسجيل مخصصات بمبلغ  159مليون درهم
مقابل المرحلة الثانية ،وبمبلغ  365مليون درهم مقابل المرحلة الثالثة.
كما في  31مارس  ،2019قامت المجموعة بتسجيل خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة  70مليون درهم (كما في  31ديسمبر
 67 :2018مليون درهم) فيما يتعلق بالودائع واألرصدة المستحقة من البنوك ،و بقيمة  39مليون درهم (كما في 31
ديسمبر  56 :2018مليون درهم) فيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة.
يتم اإلفصاح عن الخسائر االئتمانية المتوقعة المسجلة على القروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة المطفأة والمنتجات
التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة في اإليضاحين  7و 8على التوالي.

5

األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

إن إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية
عن هذه التقديرات.
وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ،فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق
السياسات المحاسبية للمجموعة والمصا در الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

()24

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
6

موجودات مالية أخرى

(أ)

فيما يلي تحليل الموجودات المالية األخرى للمجموعة:
 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة
موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من
()1
خّلل الربح أو الخسارة
سندات دين
أسهم
صناديق مشتركة وأخرى
موجودات مالية أخرى مقاسة بالقيمة العادلة من
()2
خّلل الدخل الشامل اآلخر
سندات دين
أسهم
مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة (أ)
موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
()3
سندات دين
ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة
مجموع الموجودات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة (ب)
مجموع الموجودات المالية األخرى [(أ) ( +ب)]

(ب)

692,488
20,383
642,450
1,355,321

283,013
10,972
597,921
891,906

113,780
630,472
744,252
2,099,573

296,160
549,693
845,853
1,737,759

12,016,086
()38,769
11,977,317
14,076,890

11,737,563
()56,329
11,681,234
13,418,993

فيما يلي التحليل الجغرافي للموجودات المالية األخرى:

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

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

2,254,958
11,860,701
14,115,659
()38,769
14,076,890

2,149,263
11,326,059
13,475,322
()56,329
13,418,993

()25

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
6

موجودات مالية أخرى (تابع)

(ج)

خالل الفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس  ،2019تم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة من
الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والبالغة  7مليون درهم (الفترة المنتهية
في  31مارس  8 :2018مليون درهم) ضمن صافي إيرادات االستثمار في بيان األرباح أو الخسائر الموجز
الموحد.

(د)

تتضمن الموجودات المالية األخرى المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبلغ  213مليون درهم
( 31ديسمبر  200 :2018مليون درهم) والذي يمثل االستثمار في صندوق مكاسب للنمور العربية وصندوق
مكاسب للدخل وصندوق المشرق العالمي وصندوق المشرق اإلسالمي للدخل .تتم إدارة هذه الصناديق من قبل
المجموعة ،وتستند القيمة العادلة لهذه الصناديق على سعر السوق المدرج.

(ه)

في  31مارس  ، 2019تضمنت بعض الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة سندات دين بقيمة اسمية
إجمالية تبلغ  1,010مليون درهم (قيمة عادلة تبلغ  998مليون درهم) [ 31ديسمبر  :2018قيمة اسمية تبلغ
 1,721مليون درهم (قيمة عادلة تبلغ  1,693مليون درهم)] مقدمة كضمانات بذلك التاريخ مقابل اتفاقيات
إعادة الشراء المبرمة مع البنوك ("الشراء العكسي") بقيمة  1,262مليون درهم ( 31ديسمبر 1,503 :2018
مليون درهم).

7

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة

(أ)

فيما يلي تحليل قروض وسلفيات المجموعة المقاسة بالتكلفة المطفأة:

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

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

51,664,752
5,283,082
2,069,325
706,924
59,724,083
()3,701,030
56,023,053

53,005,765
3,942,492
2,247,672
637,994
59,833,923
()3,480,583
56,353,340

()26

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
7

قروض وسلفيات مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

(ب)

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

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

(ج)

6,590,181
10,043,512
10,676,874
3,654,808
7,805,418
1,361,131
14,131,883
5,460,276
59,724,083
()3,701,030
56,023,053

6,788,348
9,791,085
10,671,456
3,779,934
7,364,593
1,043,886
14,408,701
5,985,920
59,833,923
()3,480,583
56,353,340

فيما يلي الحركات في مخصص االنخفاض في القيمة والفوائد المعلقة للقروض والسلفيات المقاسة بالتكلفة
المطفأة:

الرصيد في بداية الفترة /السنة
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة /السنة
فوائد معلقة
تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى
المحذوف خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

(د)

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

3,480,583
143,097
81,412
24,666
()28,728
3,701,030

3,069,205
907,731
669,752
281,532
2,468
()1,450,105
3,480,583

يشمل مخصص االنخفاض في القيمة مخصصا ً محددا ً بقيمة  1,663مليون درهم لقروض المجموعة المدرجة
ضمن المرحلة الثالثة.

()27

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
8

منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأة

(أ)

فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة بالمجموعة:
 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

التمويلية
المرابحة
اإلجارة
االستثمارية
المضاربة
الوكالة
المجموع
ناقصا :إيرادات غير مكتسبة
مخصص االنخفاض في القيمة

(ب)

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

7,276,343
6,851,697
14,128,040

7,181,840
6,036,980
13,218,820

18,466
9,078
27,544
14,155,584
()138,152
()138,152
13,836,280

18,466
10,948
29,414
13,248,234
()192,923
()139,056
12,916,255

فيما يلي تحليل المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة حسب قطاع العمل:

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

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

575,809
2,977,244
1,478,046
379,893
5,009,007
733,283
2,103,329
898,973
14,155,584
()181,152
()138,152
13,836,280

520,900
3,124,317
1,464,250
345,286
4,238,157
734,464
2,121,271
699,589
13,248,234
()192,923
()139,056
12,916,255

()28

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
8

منتجات تمويلية واستثمارية إسّلمية مقاسة بالتكلفة المطفأة (تابع)

(ج)

الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المنتجات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقاسة بالتكلفة المطفأة
كالتالي:

الرصيد في بداية الفترة /السنة
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة /السنة
أرباح معلقة
تعديالت أسعار الصرف وتعديالت أخرى
المحذوف خالل السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

139,056
8,556
540
()10,000
138,152

117,127
21,877
122,556
158
()50
()122,612
139,056

(د)

يشمل مخصص االنخفاض في القيمة مخصصا ً محددا ً بقيمة  74مليون درهم للموجودات التمويلية واالستثمارية
اإلسالمية للمجموعة المدرجة ضمن المرحلة الثالثة.

9

استثمارات عقارية
 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

بالقيمة العادلة
الرصيد في بداية الفترة /السنة
تغير في القيمة العادلة خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

489,885
489,885

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم
517,691
()27,806
489,885

إن جميع االستثمارات العقارية لدى المجموعة هي عقارات بنظام التملّك الحر وتقع في اإلمارات العربية المتحدة.
تم التوصل للقيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في  31ديسمبر  2018استنادا ً إلى أعمال التقييم المنجزة من قبل
خبراء مستقلين عن المجموعة ولديهم مؤهالت مناسبة وخبرات حديثة في سوق العقارات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
تستند القيم ة العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة على مدخالت السوق الجديرة بالمالحظة ،أي المستوى الثاني.

10

ممتلكات ومعدات

خالل الفترة ،قامت المجموعة بشراء أنواع مختلفة من الممتلكات والمعدات بقيمة  83مليون درهم (الفترة المنتهية في 31
مارس  41 :2018مليون درهم) وقامت باستبعاد ممتلكات ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ  1مليون درهم (الفترة
المنتهية في  31مارس  1 :2018مليون درهم).

()29

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
11

ودائع وأرصدة مستحقة إلى البنوك

فيما يلي تحليل الودائع واألرصدة المستحقة إلى البنوك:

ألجل
تحت الطلب
اليوم الواحد

12

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

8,194,188
2,125,331
2,645,150
12,964,669

5,697,662
1,941,701
1,420,600
9,059,963

ودائع العمّلء

فيما يلي تحليل ودائع العمالء:

حسابات جارية وحسابات أخرى
حسابات توفير
ودائع ألجل

13

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

35,009,146
3,047,617
34,631,104
72,687,867

33,398,960
3,038,875
36,084,021
72,521,856

الودائع اإلسّلمية للعمّلء

فيما يلي تحليل الودائع اإلسالمية للعمالء:

حسابات جارية وحسابات أخرى
حسابات توفير
ودائع ألجل

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

2,745,448
118,080
5,094,873
7,958,401

4,588,535
145,446
5,962,726
10,696,707

()30

مجموعة بنك المشرق ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس
( 2019تابع)
14

قروض متوسطة األجل

سندات متوسطة األجل

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

10,080,967

8,185,390

فيما يلي آجال استحقاق السندات متوسطة األجل الصادرة بموجب البرنامج:
 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم
السنة
2019
2020
2021
2022
2023
2024

4,649,967
2,566,628
440,108
371,056
216,708
1,836,500
10,080,967

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم
6,285,157
978,310
367,300
337,916
216,707
8,185,390

قامت المجموعة بتأسيس برنامج سندات متوسطة األجل باليورو بمبلغ  5مليار دوالر أمريكي ( 18.37مليار درهم)
بموجب اتفاقية بتاريخ  15مارس .2010
خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2019تم إصدار سندات جديدة متوسطة األجل بقيمة  3.5مليار درهم وتم استرداد
سندات متوسطة األجل بقيمة  1.6مليار درهم.

15

رأس المال المصدر والمدفوع

كما في  31مارس  ،2019بلغ عدد األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل  177,530,823سهما ً بقيمة  10درهم
للسهم الواحد ( 31ديسمبر  177,530,823 :2018سهما ً بقيمة  10درهم للسهم الواحد).
خالل االجتماع العام السنوي للمساهمين المنعقد في  26فبراير  ،2019اعتمد المساهمون توزيعات أرباح نقدية بنسبة
 ٪40للسنة المنتهية في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر  :2017توزيعات أرباح نقدية بنسبة  )٪40من رأس المال
المصدر والمدفوع بقيمة  710مليون درهم ( 31ديسمبر  710 :2017مليون درهم).
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الحصص غير المسيطرة

الرصيد في بداية الفترة /السنة
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
ربح الفترة /السنة
(الخسارة) /الدخل الشامل اآلخر للفترة /السنة
مساهمة إضافية مقبوضة خالل الفترة
توزيعات أرباح مدفوعة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
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 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

621,585
()49
21,036
3,810
646,382

762,974
()126,080
5,018
()8,135
4,463
()16,655
621,585

مصاريف عمومية وإدارية

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية مكافآت اإلدارة العليا بقيمة  40مليون درهم للفترة المنتهية في  31مارس 2019
(الفترة المنتهية في  31مارس  38 :2018مليون درهم).
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ربحية السهم

تحتسب الربحية األساسية للسهم بقسمة صافي الربح العائد إلى م ّالك الشركة األم على المتوسط المر ّجح لعدد األسهم
العادية المصدرة خالل الفترة.
لفترة الثّلثة أشهر
المنتهية في
 31مارس
 31مارس
2018
2019
(غير مدققة)
(غير مدققة)
ربح الفترة (بآالف الدراهم) (العائد إلى مالك الشركة األم)
المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
الربحية األساسية للسهم (بالدرهم)

628,160
177,530,823
3.54

598,166
177,530,823
3.37

لم تكن هناك أي أسهم لها تأثير مخفض محتمل كما في  31مارس  2019و 31مارس .2018
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النقد وما في حكمه

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

نقد في الصندوق
حسابات جارية وأرصدة أخرى لدى بنوك مركزية
شهادات إيداع تستحق خالل  3أشهر
ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك تستحق
خالل  3أشهر
أرصدة مستحقة إلى البنوك والمؤسسات
المالية خالل  3أشهر
اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك تستحق
خالل  3أشهر
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 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

 31مارس
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

700,248
4,446,985
1,150,000

919,071
8,973,020
4,000,000

836,570
3,924,781
2,600,000

24,496,588

14,912,292

12,393,523

()11,198,893

()6,839,041

()6,520,624

()1,262,318
18,332,610

()1,258,268
20,707,074

()1,218,051
12,016,199

مطلوبات طارئة

التحليل للمطلوبات الطارئة للمجموعة كما يلي:

ضمانات
خطابات اعتماد

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

43,388,780
7,620,302
51,009,082

43,446,508
8,051,513
51,498,021
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األدوات المالية المشتقة

 31مارس ( 2019غير مدققة)

محتفظ بها لغرض المتاجرة:
عقود صرف أجنبي آجلة
خيارات صرف أجنبي (مشتراة)
خيارات صرف أجنبي (مبيعة)
مقايضات أسعار الفائدة
مقايضات الديون المتعثرة
عقود مستقبلية مشتراة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (البنك)
عقود مستقبلية مشتراة (البنك)
محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة والتدفقات
النقدية:
مقايضات تبادل عمالت

القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم

القيمة العادلة
السالبة
ألف درهم

القيمة
االسمية
ألف درهم

176,383
6,524
301,268
2,913
268
487,356

208,023
5,630
296,019
197
2,912
202
8
512,991

55,924,990
2,588,110
2,127,295
22,437,724
12,358
85,051
49,444
85,051
49,444
83,359,467

11,157
498,513

15,873
528,864

373,186
83,732,653

 31مارس ( 2019غير مدققة)
المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

-

498,513

-

498,513

القيمة العادلة السالبة للمشتقات

-

528,864

-

528,864

موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
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األدوات المالية المشتقة

 31ديسمبر ( 2018مدققة)

محتفظ بها لغرض المتاجرة:
عقود صرف أجنبي آجلة
خيارات صرف أجنبي (مشتراة)
خيارات صرف أجنبي (مبيعة)
مقايضات أسعار الفائدة
مقايضات الديون المتعثرة
عقود مستقبلية مشتراة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (العميل)
عقود مستقبلية مبيعة (البنك)
عقود مستقبلية مشتراة (البنك)
محتفظ بها كتحوطات للقيمة العادلة و التدفقات
النقدية:
مقايضات تبادل عمالت

القيمة العادلة
الموجبة
ألف درهم

القيمة العادلة
السالبة
ألف درهم

القيمة
االسمية
ألف درهم

259,450
5,585
251,274
1,138
18,429
535,876

292,853
5,329
245,948
553
18,251
1,213
564,147

53,306,724
1,191,765
1,166,682
21,455,121
12,616
674,327
703,213
701,052
703,213
79,914,713

564,147

21,414
557,290

365,840
80,280,553

 31ديسمبر ( 2018مدققة)

موجودات أخرى
القيمة العادلة الموجبة للمشتقات

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

-

557,290

-

557,290

مطلوبات أخرى
القيمة العادلة السالبة للمشتقات

-

564,147

-

564,147

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

لم تسجل أي إيرادات ذات طبيعة موسمية في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين
في  31مارس  2019و 31مارس .2018
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المعامّلت مع األطراف ذات العّلقة

(أ)

إن بعض "األطراف ذات العالقة" (مثل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة والمساهمين الرئيسيين
بالمجموعة والشركات التي يكونون فيها مالكا ً رئيسيين) يمثلون عمالء المجموعة في سياق العمل االعتيادي.
تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة ،بما في ذلك أسعار الفائدة والضمانات ،تقريبا ً بنفس الشروط السائدة
في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين .تم اإلفصاح عن هذه المعامالت مع األطراف
ذات العالقة أدناه.

(ب)

تخضع المجموعة لسيطرة أفراد عائلة الغرير الذين يمتلكون  31( ٪88ديسمبر  )٪88.08 :2017من رأس
المال المصدر والمدفوع .األسهم الباقية مملوكة على نطاق واسع من قبل أطراف أخرى.

(ج)

إن أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد هي كالتالي:
 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

األرصدة
قروض وسلفيات
ودائع /أدوات مالية مرهونة
خطابات اعتماد وضمان

(د)

3,853,217
1,112,073
1,269,230

يتضمن ربح الفترة المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

المعامالت
إيرادات الفوائد
مصاريف الفوائد
إيرادات أخرى ،بالصافي
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3,544,470
1,800,430
1,510,671

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31مارس
2018
(غير مدققة)
ألف درهم

50,001
1,306
16,713

21,667
1,447
5,267

معلومات القطاعات

يقتضي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 8القطاعات التشغيلية – تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير
الداخلية حول مكونات المجموعة ،وتتم مراجعة هذه التقارير بشك ٍل منتظم من قبل المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات
بشأن العمليات التشغيلية بهدف تخصيص الموارد الالزمة لكل القطاعات وتقييم أدائها.

القطاعات التشغيلية
يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي تخضع للمراجعة المنتظمة من
قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة) من أجل تخصيص
الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه .تستند المعلومات المقدمة للمسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى
المجموعة من أجل تخصيص الموارد وتقييم األداء على وحدات العمل المبينة أدناه التي تقدم منتجات وخدمات إلى أسواق
مختلفة.
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معلومات القطاعات (تابع)

وبالتالي ،تكون القطاعات التشغيلية للمجموعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  8كما يلي:
.1

قطاع الخدمات المؤسسية المحلية ويشمل عمالء الخدمات المصرفية المؤسسية والتجارية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .ومن المنتجات الرئيسية و/أو خطوط األعمال افي هذا القطاع التمويل التجاري ،وتمويل عقود
المقاوالت ،وتمويل المشاريع ،والخدمات المصرفية االستثمارية ،والخدمات االستشارية المؤسسية ،وإدارة
النقد ،والتمويل اإلسالمي.

.2

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

.3

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

.4

قطاع الخدمات المصرفية الدولية ويشمل أعمال األفراد والمؤسسات لفروع المجموعة خارج الدولة في قطر،
ومصر ،والبحرين ،والكويت والخدمات المصرفية المقابلة في الفروع الخارجية األخرى والتي تتضمن
الخدمات التجا رية ،والتعويضات ،والتعهد بالتعويض ،وتمويل التعويض ،وتحصيل فواتير التصدير ،ومساهمة
المخاطر.

.5

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

.6

ويتألف المركز الرئيسي من استثمارات معينة وموجودات محتفظ بها مركزيا ً نظرا ً ألهميتها االستراتيجية
للمجموعة.

إن السياسات المحاسبية للقطاعات التشغيلية هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة.
تمثل أرباح القطاع األرباح المحققة من كل قطاع دون توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ومخصصات انخفاض القيمة
ومصاريف الضرائب.
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معلومات القطاعات (تابع)

القطاعات التشغيلية (تابع)

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

الخدمات
المؤسسية
المحلية
ألف درهم

خدمات األفراد
المحلية
ألف درهم

279,391
137,500
416,891

259,968
134,891
394,859

الفترة من  1يناير  2019إلى  31مارس ( 2019غير مدققة)
الخدمات
الخزينة
المركز
المصرفية
وأسواق
الرئيسي
التأمين
الدولية
رأس المال
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
93,877
98,061
191,938

176,390
127,482
303,872

17,742
114,463
132,205

108,774
20,866
129,640

936,142
633,263
1,569,405
()651,310
()261,111
656,984
()7,788
649,196

مصاريف عمومية وإدارية
مخصصات االنخفاض في القيمة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضريبة
ربح الفترة
العائد إلى:
م ّالك الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

المجموع
ألف درهم

628,160
21,036
649,196
44,582,977
41,169,988

15,265,656
24,068,085

 31مارس ( 2019غير مدققة)
4,274,575
35,529,560 22,563,183
2,585,409
21,962,202 20,004,514

19,450,830
11,149,812

141,666,781
120,940,010
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معلومات القطاعات (تابع)

القطاعات التشغيلية (تابع)
الخدمات
المؤسسية
المحلية
ألف درهم
صافي إيرادات الفوائد واألرباح
من األدوات اإلسالمية
إيرادات أخرى ،بالصافي
مجموع اإليرادات التشغيلية

262,233
99,867
362,100

خدمات األفراد
المحلية
ألف درهم
280,956
157,416
438,372

الفترة من  1يناير  2018إلى  31مارس ( 2018غير مدققة)
الخدمات
الخزينة
المركز
المصرفية
وأسواق
الرئيسي
التأمين
الدولية
رأس المال
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
74,715
113,111
187,826

191,452
114,985
306,437

12,031
113,540
125,571

87,750
9,758
97,508

مصاريف عمومية وإدارية
مخصصات االنخفاض في القيمة
الربح قبل الضرائب
مصروف الضريبة
ربح الفترة

909,137
608,677
1,517,814
()592,343
()302,061
623,410
()14,236
609,174

العائد إلى:
م ّالك الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

المجموع
ألف درهم

598,166
11,008
609,174

44,062,069
41,688,270

15,333,110
24,346,359

 31ديسمبر ( 2018مدققة)
4,110,739
36,906,173
19,987,996
2,452,615
22,080,756
16,781,597

19,531,520
11,816,321

139,931,607
119,165,918
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القيمة العادلة لألدوات المالية

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


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



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



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

أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
تقاس بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير .ويبين الجدول اآلتي معلومات حول كيفية تحديد
القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر (تابع)
القيمة العادلة كما في

الموجودات المالية األخرى

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

التسلسل الهرمى أساليب التقييم
للقيمة العادلة والمعطيات الهامة

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

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

185,487

20,724

استثمارات أسهم مدرجة

20,157

10,752

استثمارات دين غير مدرجة

453,088

207,194

استثمارات دين غير مدرجة

53,913

55,095

صناديق مشتركة وأخرى

642,450

597,921

استثمارات أسهم غير مدرجة

226

220

1,355,321

891,906

أسعار العرض المدرجة في
المستوى األول
سوق نشطة
أسعار العرض المدرجة في
المستوى األول
سوق نشطة
على أساس المعاملة المماثلة
المستوى الثاني
األخيرة في السوق
على أساس نموذج التدفق
المستوى الثالث
النقدي المخصوم

ال يوجد

ال ينطبق

ال يوجد

ال ينطبق

ال يوجد

ال ينطبق

سعر الفائدة

المستوى الثاني أسعار العرض في السوق الثانوية ال يوجد
طريقة تقييم صافي الموجودات
نتيجة لعدم توفر معلومات
السوق والمعلومات المالية
صافي قيمة
المقارنة .تم تحديد صافي قيمة
المستوى الثالث
الموجودات
الموجودات بناء على أحدث
المعلومات المالية المدققة/
التاريخية المتاحة.

سوف تؤثر التغيرات في
سعر الفائدة على قيمة
السند.
ال ينطبق
كلما ارتفع صافي قيمة
الموجودات للشركات
المستثمر فيها ،ارتفعت
القيمة العادلة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية (تابع)

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

الموجودات المالية األخرى

القيمة العادلة كما في
 31ديسمبر
 31مارس
2018
2019
(مدققة)
(غير مدققة)
ألف درهم
ألف درهم

التسلسل الهرمى أساليب التقييم
للقيمة العادلة والمعطيات الهامة

المعطيات الهامة غير
الجديرة بالمّلحظة

عّلقة المعطيات غير
الجديرة بالمّلحظة
بالقيمة العادلة

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

407,748

356,824

المستوى األول

استثمارات دين مدرجة

113,780

296,160

المستوى األول

استثمارات أسهم غير مدرجة

222,724

192,869

744,252
2,099,573

845,853
1,737,759

أسعار العرض المدرجة في سوق
نشطة
أسعار العرض المدرجة في سوق
ال يوجد
نشطة
ال يوجد

ال ينطبق
ال ينطبق
 .1التغيرات في التعديل
لمعامالت البيع
المماثلة سوف تؤثر
تأثيرا ً مباشرا ً على
القيمة العادلة.

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

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

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

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

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

55,315
()1,176
54,139

60,058
()4,743
55,315

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

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

 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

192,869
31,504
()1,112
()537
222,724

259,886
()7,569
()59,448
192,869

تم قياس القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة ضمن المستوى الثالث على أساس المعلومات المتاحة لكل استثمار .وبنا ًء على
المعلومات المتاحة ،تم إجراء التقييم على أساس صافي قيمة الموجودات أو على أساس التقييم المقدّم من قبل مديري المحافظ.
تتعلق جميع األرباح والخسائر المدرجة في بيان الدخل الشامل الموجز الموحد باستثمارات أدوات حقوق الملكية غير المدرجة
المحتفظ بها في نهاية فترة التقرير ،وتم إدراجها كتغيرات في "احتياطي إعادة تقييم االستثمارات".
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نسبة كفاية رأس المال

وفقا ألحكام المصرف المركزي بشأن بازل  ،3بلغ متطلب رأس المال كما في  31مارس  2019نسبة  ٪13بما في ذلك
مصد حماية رأس المال.
يجب أن يلتزم البنك بمتطلبات الحد األدنى التالية:
()1
()2
()3

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

يتم حساب نسبة كفاية رأس المال على أساس التعميمات الصادرة من قبل المصرف المركزي في اإلمارات العربية
المتحدة وفقا لبازل .3
 31مارس
2019
(غير مدققة)
ألف درهم

 31ديسمبر
2018
(مدققة)
ألف درهم

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

20,042,716
1,464,798
21,507,514

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

117,183,863
2,896,550
10,527,207
130,607,620

113,764,844
2,253,118
10,527,207
126,545,169

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

%16.47

٪16.45
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19,396,666
1,422,061
20,818,727

اعتماد المعلومات المالية الموجزة الموحدة

تم اعتماد المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المدرجة على الصفحات من  2إلى  44من قبل مجلس اإلدارة
بتاريخ  22أبريل .2019
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